
                                       

 

 

 

Załącznik do uchwały nr KW- 2 /2022 Komisji Wyborczej  

Ogłoszenie Wyborcze 

 

Rada Działalności Pożytku Publicznego działając na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 28 

kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w 

perspektywie finansowej 2021- 2027 (Dz. U. poz. 1079) oraz Ordynacji Wyborczej stanowiącej 

załącznik nr 1 do uchwały nr 83 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 14 października 

2022 r. w sprawie ordynacji w sprawie zmiany uchwały nr 82 Rady Działalności Pożytku 

Publicznego z dnia 11 października 2022 r. w sprawie procedury wyłaniania organizacji 

pozarządowych do składów komitetów monitorujących programy polityki spójności na lata 

2021-2027 (dalej: Ordynacja). 

Ogłasza 

 

wybory organizacji kandydujących zgodnie § 13 ust 2 Ordynacji do składu Komitetu 

Monitorującego programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 -2027. 

Nazwa programu: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 -2027 

1. Lista kandydatów w odniesieniu do obszarów, w których zostali zgłoszeni; 

 

Lp. Nazwa kandydata 

 

KRS 

I Organizacja pozarządowa właściwa ze względu na rodzaj działalności objętej 

programem – w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego: 

  

1. Fundacja PRO ANIMA 

 

 

0000349650 

II Organizacja pozarządowa właściwa ze względu na rodzaj działalności objętej 

programem – w zakresie edukacji i kształcenia ustawicznego: 

  

1. Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr 

 

 

0000037027 

III Organizacja pozarządowa właściwa ze względu na rodzaj działalności objętej 

programem - w zakresie B+R: 

 BRAK PRAWIDŁOWO ZGŁOSZONYCH 

KANDYDATÓW 

 



IV Organizacja pozarządowa właściwa ze względu na rodzaj działalności objętej 

programem – w zakresie mobilności: 

 BRAK PRAWIDŁOWO ZGŁOSZONYCH 

KANDYDATÓW 

 

V Organizacja pozarządowa właściwa ze względu na rodzaj działalności objętej 

programem – w zakresie cyfryzacji: 

 BRAK PRAWIDŁOWO ZGŁOSZONYCH 

KANDYDATÓW 

 

VI Organizacja pozarządowa właściwa ze względu na rodzaj działalności objętej 

programem – w zakresie infrastruktury: 

 BRAK PRAWIDŁOWO ZGŁOSZONYCH 

KANDYDATÓW 

 

VII Organizacja pozarządowa właściwa ze względu na rodzaj działalności objętej 

programem – w zakresie zmian klimatu: 

  

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczy 

Knyszyńskiej Wielki Las 

 

 

0000288378 

VII Organizacja pozarządowa działająca na rzecz ochrony środowiska: 

  

1. Fundacja WWF Polska 

 

 

0000160673 

VIII Organizacja pozarządowa działająca na rzecz osób z niepełnosprawnościami: 

  

1. Stowarzyszenie My dla Innych 

 

 

0000304238 

IX Organizacja pozarządowa działająca na rzecz promowania włączenia 

społecznego: 

  

1. Fundacja Dialog 

 

 

000007228 

 

2. Instytut Suwerennej 

 

 

0000525850 

X Organizacja pozarządowa działająca na rzecz promowania równości kobiet i 

mężczyzn; 

 BRAK PRAWIDŁOWO ZGŁOSZONYCH 

KANDYDATÓW 

 

XI Organizacje pozarządowe działające na rzecz niedyskryminacji (zajmujące się 

obszarami dyskryminacji, takimi jak płeć, rasa, pochodzenie etniczne, 

niepełnosprawność, religia, światopogląd, orientacja, tożsamość płciowa i 

wiek): 

  

1. Kampania Przeciw Homofobii 

 

 

0000111209 

 

2. Fundacja Aktywizacja 

 

 

0000049694 



XII Organizacja pozarządowa działająca na rzecz praw podstawowych – jeden 

przedstawiciel: 

  

1. Ośrodek Wspierania Organizacji 

Pozarządowych 

 

 

0000101086 

XIII Federacja organizacji pozarządowych -  dwóch przedstawicieli: 

 1. Związek Stowarzyszeń Konfederacja 

Inicjatyw Pozarządowych 

Rzeczypospolitej 

 

0000668126 

 

2. Podlaski Sejmik Osób z 

Niepełnosprawnościami 

 

0000668667 

 

 

2. Karta wyborcza stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia; 

3. Termin oraz forma, w jakiej można przesłać kartę wyborczą,  

a) Data podpisania i wysłania karty wyborczej: 15 grudnia 2022 – 16 grudnia 2022  

b) Kartę wyborczą na członka KM Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 -2027 

należy podpisać przez reprezentanta/ów organizacji za pomocą:  

• podpisu kwalifikowanego lub  

• profilu zaufanego lub  

• podpisu osobistego e-dowód,  

oraz przesyłać w formie dostępnej, w formacie „pdf”, drogą elektroniczną do PRDPP 

na adres poczty elektronicznej: rada.podlaskie@podlaskie.eu  

w tytule maila należy wpisać: WYBORY DO KM - PODLASKIE 

 

Karta do głosowania przygotowana w formie skanu (dokument „niedostępny”) 

podlega odrzuceniu bez możliwości odwołania. 

 

W przypadku awarii profilu zaufanego należy przesłać kartę wyborczą bez podpisu lub 

nie ze wszystkimi podpisami oraz poinformować z platformy profilu zaufanego o nie 

możliwości podpisania karty – brak takiej informacji będzie uznany za przesłanie karty 

po czasie i zostanie on odrzucony. 

 

Organizacja może głosować w następujący sposób:  

a) jeden (1) głos na organizacje pozarządowe zgłoszone w obszarze praw 

podstawowych;  

b) jeden (1) głos na organizacje pozarządowe zgłoszone w obszarze federacje;  

c) pięć (5) głosów na organizację w pozostałych obszarach, jeśli organizacja uzna, że w 

tym obszarze prowadzi działalność statutową. Nie można oddać więcej niż jeden głos 

w obszarze. 

 

mailto:rada.podlaskie@podlaskie.eu

