
Załącznik nr 1 do uchwały nr 3/2022 
Komisji Wyborczej z dnia 2 grudnia 2022 r. 

 

Ogłoszenie 
 
Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego działając na podstawie art. 41a ust. 2 pkt 6 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.  2022 r. 
poz. 1327, 1265 i 1812) oraz Ordynacji wyborczej stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr 220/2022 
Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie Ordynacji 
wyborczej wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komitetu Monitorującego 
programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 

ogłasza  

wybory organizacji kandydujących do Komitetu Monitorującego programu Fundusze dla Mazowsza 

2021-2027 (daje zwany KM FEM21-27).   

 

1. Nazwa programu:  

Fundusze dla Mazowsza 2021-2027 (FEM21-27) 

2. Lista kandydatów w odniesieniu do obszarów, w których zostali zgłoszeni:  

Lp. Nazwa organizacji KRS 

I. Organizacje pozarządowe właściwe ze względu na różne rodzaje działalności objęte 
programem 

1. Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego 0000220959 

2. Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego 0000291419 

3. Fundacja Kuźnia Talentów 0000581228 

4. Stowarzyszenie "Radomskie Centrum Przedsiębiorczości" 0000043361 

II. Organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony środowiska 

1. Instytut Na Rzecz Ekorozwoju 0000134492 

2 Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć 0000136497 

III. Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami 

1. Fundacja Aktywizacja 0000049694 

IV. Organizacje pozarządowe działające na rzecz promowania równości szans 
i niedyskryminacji (organizacje te obejmują inny obszar działalności niż organizacje,  
o której w punkcie 3) 

1. Kampania Przeciw Homofobii 0000111209 



V. Organizacje pozarządowe wspierające rozwój społeczeństwa obywatelskiego 

1. Stowarzyszenie Europa i My 0000119073 

VI. Federacje organizacji pozarządowych 

1. Federacja Mazowia 0000145690 

2. 
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna 
Organizacja Techniczna (FSNT-NOT) 

0000052494 

3. Karta wyborcza stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia. 

4. Głosowanie na członka KM FEM21-27 trwa od 9 do 12 grudnia 2022 roku do końca dnia.  

5. Kartę wyborczą na członka KM FEM21-27, podpisaną przez reprezentanta/ów organizacji 

za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego lub podpisu osobistego, należy 

przesłać w formie dostępnej1, w formacie .pdf,  na adres poczty elektronicznej: 

dialog@mazovia.pl, w tytule maila należy wpisać – Wybory do KM FEM21-27.  

Karta do głosownia przesłana po terminie lub w formie skanu podlega odrzuceniu bez 

możliwości odwołania. 

6. Po opublikowaniu przez komisję wyborczą wyników wyborów, organizacje kandydujące lub 

organizacje biorące udział w głosowaniu, które nie zgadzają się z opublikowaną listą mają prawo 

do wniesienia protestu do Komisji Odwoławczej w ciągu 3 dni od dnia ogłoszenia wyników 

wyborów. Protest powinien być podpisany 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: 

sekretariat.rdpp@kprm.gov.pl, w tytule maila należy wpisać – Protest _ Wybory do KM  

FEM21-27.  

 
1 Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 
(Dz.U.2020.1062). 
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