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Warszawa, 10 czerwca 2011 roku
Szanowni Państwo
Starostowie i Prezydenci Miast
na prawach powiatu
- wszyscy
Szanowni Paostwo,
Mamy przyjemnośd poinformowad Paostwa, że Związek Powiatów Polskich wraz z Fundacją Konkursu
Pro Publico Bono nawiązały ścisłą współpracę w zakresie wdrażania założeo wynikających z realizowania
konkursu Nagrody Pro Publico Bono „Samorządnośd dla solidarności”.
W wyniku tej współpracy w dniu 3 maja 2011 roku ogłoszona została pierwsza edycja nowej Nagrody
Pro Publico Bono na najlepszą działalnośd, wpisującą się w obszar samorządności obywatelskiej.
Tegoroczny konkurs do Nagrody Pro Publico Bono będzie prowadzony pod hasłem "Samorządnośd dla
solidarności". Tej solidarności, o której mówi Karta Solidarności, przyjęta w 2009 roku, w trzydziestą
rocznicę papieskiej mszy św. na krakowskich Błoniach, zwanej Bierzmowaniem dziejów. Chcemy pamiętad
o tamtym wydarzeniu, ale przede wszystkim chcemy poszukiwad śladów, jakie w nas pozostawiło.
„Solidarnośd nie jest przeciwko komuś, lecz z kimś i za kimś” – mówił Jan Paweł II. „Słowa te wyrażają
zachętę do wspólnego budowania cywilizacji miłości, która oznacza międzyludzką więź, wspólnotę
obywateli, opartą na uniwersalnych zasadach: pokoju, solidarności, sprawiedliwości i wolności. Etyka więzi
jest niezależna od ideologii, gdyż ma swoje zakorzenienie w prawdzie o człowieku, w jego przyrodzonej
godności” – czytamy w Karcie Solidarności.
W tegorocznej edycji Konkursu Nagrody Pro Publico Bono będziemy szukad takich dzieł i organizacji
obywatelskich, które świadczą o twórczości, solidarności i samorządności osób oraz społeczności,
podejmujących aktywnośd w sprawach publicznych należących do zakresu działania samorządu
terytorialnego. Obywatele nie muszą realizowad swoich pomysłów i idei obok samorządu. Aktywności
obywatelskie powinny nie tylko uzupełniad i dopełniad misję i aktywności władz lokalnych, ale wręcz je
inspirowad, pobudzad i wspierad ich działania wszystko w imię dobra wspólnego, czyli pro publico bono.
Prof. Jerzy Buzek, który w 1999 roku zainicjował Konkurs Pro Publico Bono, zwracając się w marcu do
Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich wyraził nadzieję, że Nagroda Pro Publico Bono stanie
się instrumentem samorządności obywatelskiej a „partnerstwo pro publico bono” stanie się miernikiem
realizacji w Polsce konstytucyjnej zasady pomocniczości.
Szanowni Paostwo,
Zwracamy się do wszystkich o włączenie się do „projektu partnerstwa pro publico bono” dla
samorządności jakim jest tegoroczna edycja odnowionej Nagrody Pro Publico Bono.
Zasady tegorocznego konkursu zostały tak zaplanowane, że każda zgłaszana inicjatywa obywatelska
powinna byd opiniowana przez starostę powiatu lub prezydenta miasta na prawach powiatu. W związku
z powyższym bardzo Paostwa prosimy o zaangażowanie, bardzo licząc na Paostwa współudział.
Termin nadsyłania ankiet to 20 lipca br.
Laureatów tegorocznej edycji poznamy 11 Listopada 2011 roku, podczas Drugich Dni Kultury Pamięci.
Ogłoszenie wyników tegorocznego Konkursu będzie też dla nas ważnym momentem podsumowania
naszych, samorządowych doświadczeo w „partnerstwie pro publico bono” i sformułowania wniosków do
dalszej współpracy Związku Powiatów Polskich z Fundacją Konkurs Pro Publico Bono.
Jesteśmy przekonani, że nasze działania przyczynia się do wzmocnienia wspólnot lokalnych
i powiatów w całym kraju.
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