
Nazywam się Maciej Nalepa i kandyduję na 

członka Zarządu Regionu Małopolskie oraz 

na delegata na zjazd krajowy.  

Mam 26 lat. Jestem lekarzem rezydentem na 

Oddziale Psychosomatyki i Psychiatrii 

w Szpitalu Powiatowym w Oświęcimiu. 

Pochodzę  z Trzemeśni koło Myślenic, do 

niedawna mieszkałem w Kętach, a teraz 

mieszkam  w Katowicach.  

Członkiem KODu jestem właściwie od samego początku jego istnienia. Od kwietnia 

2017 kierowałem pracami Myślenickiej Grupy Lokalnej jako jej przewodniczący. Moja 

działalność skupiała się na organizowaniu akcji namiotowych, akcji informacyjnych 

w bieżących sprawach politycznych, organizowaniu manifestacji i happeningów, 

kontakcie z władzami miejskimi i powiatowymi, pomocy w organizacji klubu 

dyskusyjnego i wielu innych wydarzeń. Przy okazji wyborów pracowałem przy 

koordynacji Obywatelskiej Kontroli Wyborów, akcjach profrekwencyjnych, 

organizowałem spotkania z kandydatami i kampanie informacyjne, np. akcję 

„Europejskie Myślenice”, w której informowaliśmy o inwestycjach na terenie 

powiatu, powstałych dzięki funduszom europejskim. Współorganizowałem protest 

pacjentów w obronie lekarzy, protest studentów medycyny i powitanie Beaty Szydło 

w Pcimiu. W tym roku współorganizowałem akcję „STOP wycince drzew na Rynku 

w Myślenicach”, w której broniliśmy zieleni na myślenickim Rynku przed jej 

usunięciem (inicjatywa bardzo szybko stała się rozpoznawalna w lokalnym 

środowisku). 

Jako członek zarządu regionu zajmuję się m.in. 

sprawami grup lokalnych, informowaniem członków 

o bieżących wydarzeniach (to ode mnie dostajecie 

Państwo SMS-y i część maili), aktualizacją naszej 

strony internetowej, administrowaniem grup oraz 

strony na Facebooku, współpracuję przy felietonach 

Fryderyka Zolla i Andrzeja Kowalczyka. Od lipca br. 

jestem sekretarzem ZR - zajmuję się prowadzeniem 

dokumentacji regionu, oficjalnej korespondencji, 

kontaktem w sprawach formalnych z Zarządem 

Głównym. Prowadzę dział członkowski naszego 

regionu. Przygotowywałem Regionalny Zjazd 

Delegatów we wrześniu oraz przygotowuję nadchodzący zjazd w styczniu. 



Co chcę robić jako członek Zarządu Regionu? 

 chcę w dalszym prowadzić działania 

w Zarządzie Regionu jako jego sekretarz. 

Administracja w stowarzyszeniu takim jak 

nasze jest wyjątkowo istotna. Bardzo ważna 

jest dbałość o prawidłowe prowadzenie 

procedur i dokumentacji stowarzyszenia; 

 chcę w dalszym ciągu prowadzić dział 

członkowski naszego regionu i usprawniać 

jego działanie, m.in. poprzez wpływanie na 

szybsze przyjmowanie do stowarzyszenia 

osób, które chcą do niego wstąpić oraz szybsze 

wydawanie legitymacji członkowskich dla 

nowo przyjętych członków; 

 chcę rozwijać sposoby i metody komunikacji 

z członkami poprzez – w dalszym ciągu – prowadzenie wysyłki SMS-ów oraz 

tworzenie regularnego, zbiorczego biuletynu informacyjnego; 

 wraz z pozostałymi administratorami chcę rozwijać stronę 

www.kodmalopolska.pl, która jest oficjalnym źródłem informacji o nas 

i naszych działaniach oraz promować ją; 

 chcę poprawiać kontakt między Zarządem Regionu a grupami lokalnymi oraz 

pomagać w rozwoju lokalnej struktury; 

 chcę wspierać wszelkie inicjatywy, zmierzające do przywrócenia 

praworządności w Polsce oraz budowy i umacniania społeczeństwa 

obywatelskiego; 

 chcę pomagać moim doświadczeniem i umiejętnościami w bieżących 

i przyszłych działaniach naszego Stowarzyszenia.  

Będę wdzięczny za udzielone poparcie i okazanie zaufania  


