
 

Nabór uzupełniający dla organizacji kandydujących do Komitetu 

Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 

Komisja Wyborcza powołana przez Pomorską Radę 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 § 16 ust. 6 

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 (dalej zwaną Ordynacją) 
 

ogłasza nabór uzupełniający dla organizacji kandydujących do Komitetu 

Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (KM 

FEP). 

1. Nazwa programu:  

Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP)  

Link do programu: 

https://strategia2030.pomorskie.eu/2022/10/26/zakonczono-negocjacje-fep-

program-przekazano-do-komisji-europejskiej-do-zatwierdzenia/ 

2. Obszary tematyczne:  

 1) Dwie organizacje pozarządowe właściwe ze względu na różne rodzaje 

działalności objęte Programem, w tym:  

 a) jedna organizacja działająca w obszarze zmian klimatu;  

 b) jedna organizacja działająca w obszarze zdrowia;  

 2) Jedna organizacja pozarządowa działająca na rzecz ochrony środowiska;  

 3) Jedna organizacja pozarządowa działająca na rzecz osób z 

niepełnosprawnościami;  

 4) Jedna organizacja pozarządowa działająca na rzecz promowania równości 

kobiet i mężczyzn;  

 5) Jedna organizacja pozarządowa działająca na rzecz niedyskryminacji 

(zajmująca się obszarami dyskryminacji, takimi jak płeć, rasa, pochodzenie 

https://strategia2030.pomorskie.eu/2022/10/26/zakonczono-negocjacje-fep-program-przekazano-do-komisji-europejskiej-do-zatwierdzenia/
https://strategia2030.pomorskie.eu/2022/10/26/zakonczono-negocjacje-fep-program-przekazano-do-komisji-europejskiej-do-zatwierdzenia/


etniczne, niepełnosprawność, religia, światopogląd, orientacja seksualna, 

tożsamość płciowa i wiek);  

 6) Jedna organizacja pozarządowa działająca na rzecz praw podstawowych;  

   

3. Nabór obejmuje wybór 7 organizacji pozarządowych do składu KM FEP.  

4. Bierne prawo wyborcze – prawo do bycia wybieranym. 

1) Podmiotem, który może być wybrany do składu KM  jako reprezentant 

zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego może być organizacja 

pozarządowa spełniająca poniższe warunki: 

a) uzyskała wpis do KRS lub krajowego rejestru urzędowego podmiotów 

gospodarki narodowej (REGON);  

b) działa w reprezentowanym przez siebie obszarze: 

• przez minimum 3 lat na poziomie regionalnym; lub 

• mogąca wykazać udział w przygotowaniu regionalnego programu, 

do którego komitetu monitorującego kandydują (udział w 

konsultacjach społecznych, wysłuchaniach publicznych, pracach 

grupy roboczej). 

2) Podmiotem, o którym mowa w ust. 1 nie mogą być:  

a) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego lub ich organów; 

b) państwowe jednostki organizacyjne posiadające i nieposiadające 

osobowości prawnej; 

c) organizacje pozarządowe, których założycielem albo których organem 

założycielskim jest organ administracji publicznej albo przedsiębiorca 

w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.) posiadające status małego, 

średniego lub dużego przedsiębiorstwa albo związki zawodowe;  

d) organizacje, w których organach zarządzających lub organach 

nadzorczych większość stanowią osoby reprezentujące organy 

administracji publicznej. Nie dotyczy to Lokalnych Grup Działania, 

o których mowa w art. 34 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 

wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i 



Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 

1083/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013 s. 320); 

e) podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

f) organizacje samorządu gospodarczego rzemiosł 1 , społeczno-

zawodowe organizacje branżowe rolników2 oraz izby gospodarcze3; 

g) podmioty, które były zarejestrowane jako komitety wyborcze lub 

zarejestrowały komitet wyborczy zgodnie z art. 88 ustawy z dnia 5 

stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1277) w 

przeciągu ostatnich 3 lat; 

h) organizacje pozarządowe, których wiodącą formą działalności nie jest 

działalność statutowa pożytku publicznego; 

i) podmioty w stanie likwidacji.  

5. Zgłoszenia kandydatur mogą dokonać również organizacje, które brały udział 

w procedurze wyboru organizacji do KM FEP i nie zostały wybrane na 

poszczególnych etapach procedury wyborów.  

6. Kalendarz wyborczy stanowi załącznik nr 1.  

7. Zgłoszenia organizacji kandydujących dokonuje się za pomocą formularza 

zgłoszeniowego na członka KM FEP od 9 grudnia 2022 r. do dnia 10 grudnia 

2022 r. Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 2.  

7. Formularz zgłoszeniowy na członka KM FEP należy przesłać na adres poczty 

elektronicznej: kmwybory@pomorskie.eu ; w tytule wiadomości należy 

wpisać: Zgłoszenie do KM FEP-wybory uzupełniające.  

Zgłoszenie powinno być podpisane przez reprezentanta/ów organizacji za 
pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego lub podpisu osobistego 
za pomocą e-dowodu, które przesyła się w formie dostępnej4, w formacie 
„pdf”. 
 

                                                           
1 Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2020 r. poz. 2159). 
2 Ustawa z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz.U. z 2022 r. poz. 281). 
3 Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 579). 
4 Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

(Dz.U.2020.1062)   

mailto:kmwybory@pomorskie.eu


Zgłoszenia przesłane po terminie, w formie skanu, zgłoszenia nieczytelne, 

posiadające niewypełnione pola lub złożone w niewłaściwej formie nie będą 

rozpatrywane. 
 

8. Po opublikowaniu przez Komisję Wyborczą listy zgłoszonych kandydatur, 
które pozytywnie przeszły weryfikację, organizacje, które nie zgadzają się 
z opublikowaną listą mają prawo do wniesienia protestu do Komisji 
Odwoławczej w dniach 12-13 grudnia 2022 r. (12.12.2022 po publikacji listy 
kandydatów do 13.12.2022 r. do godz. 17.00). Protest powinien być podpisany 
przez reprezentanta/ów organizacji za pomocą podpisu kwalifikowanego lub 
profilu zaufanego lub podpisu osobistego za pomocą e-dowodu, które 
przesyła się w formie dostępnej5, w formacie „pdf”, drogą elektroniczną na 
adres poczty elektronicznej: kmwybory@pomorskie.eu . W tytule maila należy 
wpisać: Protest - uzupełnienie do KM FEP.  
 

9. Ogłoszenia zamieszczane będą na stronach: 

www.bip.pomorskie.eu w zakładce ogłoszenia komunikaty 

www.rops.pomorskie.eu w zakładce NGO/Pomorska Rada Działalności Pożytku 

Publicznego. 
 

UWAGA:  

1. Formularz należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie 

z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach lub w przypisach, 

następnie zapisać w formacie pdf.  

2. Formularz z pustymi polami nie będzie rozpatrywany.  

3. W przypadku pól, które nie dotyczą danej organizacji kandydującej, należy 

wpisać „nie dotyczy”. 

 

 

                                                           
5 Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

(Dz.U.2020.1062)   

mailto:kmwybory@pomorskie.eu
http://www.bip.pomorskie.eu/
http://www.rops.pomorskie.eu/

