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Ogłoszenie o wyborach 
 

Komisja Wyborcza ustanowiona w ramach procedury naboru do Komitetu Monitorującego 
Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 działając na podstawie Ordynacji 
Wyborczej stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr 95 Rady Działalności Pożytku Publicznego 
z dnia 10 listopada 2022 r.  w sprawie ordynacji w sprawie zmiany uchwały nr 83 Rady 
Działalności Pożytku Publicznego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie procedury 
wyłaniania organizacji pozarządowych do składów komitetów monitorujących programy 
polityki spójności na lata 2021-2027 (zwanej dalej Ordynacją) 

 

ogłasza 

 

wybory organizacji kandydujących na członków Komitetu Monitorującego Program 
Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (zwanych dalej Organizacjami) 
kandydujących zgodnie z § 15 ust. 1 Ordynacji do składu Komitetu Monitorującego Program 
Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. 

 
1. Nazwa programu: Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 
Link do projektu programu: https://rpo.lodzkie.pl/wiadomosci/item/5751-przekazanie-
projektu-programu-regionalnego-fundusze-europejskie-dla-lodzkiego-2021-2027-do-komisji-
europejskiej 
 
 
2. Lista kandydatów (w odniesieniu do obszarów, w których zostali zgłoszeni): 
 
 
 

I. Organizacje pozarządowe zgłoszone w obszarze federacji:  

 

1 Łódzki Sejmik Osób 
Niepełnosprawnych  
 

Numer KRS: 
0000094603 

https://rpo.lodzkie.pl/wiadomosci/item/5751-przekazanie-projektu-programu-regionalnego-fundusze-europejskie-dla-lodzkiego-2021-2027-do-komisji-europejskiej
https://rpo.lodzkie.pl/wiadomosci/item/5751-przekazanie-projektu-programu-regionalnego-fundusze-europejskie-dla-lodzkiego-2021-2027-do-komisji-europejskiej
https://rpo.lodzkie.pl/wiadomosci/item/5751-przekazanie-projektu-programu-regionalnego-fundusze-europejskie-dla-lodzkiego-2021-2027-do-komisji-europejskiej


 

 

II. Organizacje pozarządowe właściwe ze względu na różny rodzaj działalności 

objętej FEŁ2027 (np. innowacje, przedsiębiorczość, ochrona zdrowia, turystyka, 

kultura, aktywizacja zawodowa, edukacja):  

 

1 Tomaszowskie Stowarzyszenie 
Mediatorów 

nr 23 w 
ewidencji 
stowarzyszeń 
zwykłych 
Starostwa 
Powiatowego 
w 
Tomaszowie 
Mazowieckim  

2 Stowarzyszenie Agroturystyczne 
Zwierzyniec Królewski 

Numer KRS: 
0000422609 

3 Fundacja Rozwoju 
Przedsiębiorczości im. Prof. 
Jerzego Dietla 

Numer KRS: 
0000057880 

 

III. Organizacje pozarządowe zgłoszone w obszarze ochrony środowiska: 

  

1 Związek Stowarzyszeń Polska 
Zielona Sieć 

Numer KRS: 
0000136497 

 

IV. Organizacje pozarządowe zgłoszone w obszarze działania na rzecz osób z 

niepełnosprawnościami: 

 

1 Fundacja „Dar dla 
Potrzebujących” 

Numer KRS: 
0000322225 

 

V. Organizacje pozarządowe zgłoszone w obszarze działania na rzecz promowania 

włączenia społecznego: 

 

1 Centrum promocji i rozwoju 
inicjatyw obywatelskich OPUS 

Numer KRS: 
0000057288 

 

 

VI. Organizacje  pozarządowe działające na rzecz niedyskryminacji (zajmujące się 

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

niepełnosprawność, religia, światopogląd, orientacja seksualna, tożsamość 

płciowa i wiek): 

 

1 Kampania Przeciw Homofobii Numer KRS: 
0000111209 

 
 



 
3. Głosowanie nad zgłoszonymi kandydaturami trwa od 5 grudnia 2022 r. do 6 grudnia  
2022 r. i polega na postawieniu przez organizację posiadającą czynne prawo wyborcze znaku 
„x” w kratce z prawej strony obok numerów KRS lub innej ewidencji, w której figuruje 
kandydująca organizacja. Kartę wyborczą reprezentant/ci organizacji powinni podpisać za 
pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego lub podpisu osobistego za pomocą  
e-dowodu i przesłać w formacie pdf, na adres e-mail:  lwrdpp@lodzkie.pl wpisując w tytule 
wiadomości: „GŁOSOWANIE KM FEŁ2027”.  
 
Każda organizacja pozarządowa posiadająca czynne prawo wyborcze może wskazać: 
• Jedną (1) organizację w obszarze I; 
• Pięć (5) organizacji pozarządowych po jednej organizacji w obszarach ocenianych przez 
organizację głosującą za reprezentatywne dla swojej działalności organizacji wskazanych  
w punktach od II do VI. 
  
4.  Komisja Wyborcza niezwłocznie po zliczeniu głosów publikuje wynik wyborów. Organizacje 
kandydujące lub organizacje biorące udział w głosowaniu mogą złożyć odwołanie od wyniku 
wyborów do Komisji Odwoławczej w terminie 3 dni. 
Odwołanie powinno być podpisane przez reprezentanta/ów Organizacji za pomocą podpisu 
kwalifikowanego lub profilu zaufanego lub podpisu osobistego, który przesyła się w formie 
dostępnej, w formacie .pdf, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: 

lwrdpp@lodzkie.pl. W tytule wiadomości należy wpisać: „ODWOŁANIE − GŁOSOWANIE KM 
FEŁ2027”. 
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