
od do
Wpływ wniosku z Instytucji 
Zarządzającej do RDPP 1
Ogłoszenie o naborze organizacji 
kandydujących max. 6

Zgłaszanie organizacji kandydujących min. 10 14 listopada 2022 23 listopada 2022

Weryfikacja zgłoszeń max. 5 24 listopada 2022
nie poźniej niż             
28 listopada 2022

Publikacja listy kandydatów po 
weryfikacji formalnej 1

nie wcześniej niż          
25listopada 2022

nie poźniej niż             
29 listopada 2022

Prawo wniesienia protestu do Komisji 
Odwoławczej 3

nie wcześniej niż          
26 listopada 2022;           
nie poźniej niż                           
30 listopada 2022

nie wcześniej niż          
28 listopada 2022;         
nie poźniej niż                            
2 grudnia 2022

Rozpatrywanie protestów przez 
Komisję Odwoławczą max. 2

nie wcześniej niż          
29 listopada 2022;       
nie poźniej niż                        
3 grudnia 2022

nie wcześniej niż          
29 listopada 2022;         
nie poźniej niż                        
4 grudnia 2022

Ogłoszenie wyborów przez Komisję 
Wyborczą

Kampania wyborcza kandydatów 4

nie wcześniej niż          
1 grudnia 2022;                         
nie poźniej niż              
5 grudnia 2022

nie wcześniej niż          
4 grudnia 2022;                
nie poźniej niż                     
8 grudnia 2022

Głosowanie 2 robocze

nie wcześniej niż          
5 grudnia 2022;                    
nie poźniej niż                         
9 grudnia 2022

nie wcześniej niż          
6 grudnia 2022;                  
nie poźniej niż                      
10 grudnia 2022

Weryfikacja wyników głosowania max. 5

nie wcześniej niż          
7 grudnia 2022;                
nie poźniej niż              
11 grudnia 2022

nie wcześniej niż          
7 grudnia 2022;         
nie poźniej niż                
15 grudnia 2022

Publikacja wyników wyborów 1

Wnoszenie odwołania do Komisji 
Odwoławczej 3

nie wcześniej niż          
9 grudnia 2022;            
nie poźniej niż              
17 grudnia 2022

nie wcześniej niż          
11 grudnia 2022;              
nie poźniej niż                 
19 grudnia 2022

Rozpatrywanie odwołań 1

Ogłoszenie rozstrzygnięcia wyborów 1

przekazanie inforamcji o wynikach 
wyborów do ŁWRDPP i IZ 1

Załacznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze

13 listopada 2022

Kalendarz wyborczy naboru do składu KM FEŁ2027
Przewidywany termin dzienny

7 listopada 2022

Czynności
Liczba dni 

przewidzianych na 
czynność

nie wcześniej niż 30 listopada 2022;                
nie poźniej niż  4 grudnia 2022

nie wcześniej niż 8 grudnia 2022;                         
nie poźniej niż 16 grudnia 2022

nie wcześniej niż 12 grudnia 2022;                         
nie poźniej niż 20 grudnia 2022

nie wcześniej niż 13 grudnia 2022;                         
nie poźniej niż 21 grudnia 2022

nie wcześniej niż 14 grudnia 2022;                         
nie poźniej niż 22 grudnia 2022


