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3 dni

Komisja wyborcza ogłasza 
możliwość zgłaszania 
kandydatów na 
przedstawicieli NGO w KM.

niezwłocznie

Pozarządowa część RDPP  
„staje się” komisją 
wyborczą.

Procedura wyborcza
Instytucja Zarządzająca, 
po otrzymaniu decyzji o 
zatwierdzeniu 
programu, zwraca się do 
właściwej RDPP o 
przeprowadzenie 
wyborów na 
przedstawicieli NGO w 
KM.

14 + 3 
dni

Komisja wyborcza 
prezentuje listę 
zgłoszonych 
kandydatów wraz z 
informacją o 
możliwości zgłaszania 
protestów.

Komisja wyborcza przyjmuje 
protesty dotyczące 
zgłoszonych kandydatów.

7 dni

Komisja wyborcza rozpatruje 
protesty dotyczące 
zgłoszonych kandydatów, 
tworzy spis kandydatów i 
ogłasza głosowanie.

7 dni

Komisja wyborcza liczy głosy.

14 dni

Komisja wyborcza publikuje 
wyniki głosowania wraz z 
informacją o możliwości 
zgłaszania protestów

7 dni

Komisja wyborcza 
przyjmuje 
protesty 
dotyczące 
głosowania. 7 dni7 dni

Komisja 
wyborcza 
rozpatruje 
protesty 
dotyczące 
głosowania i 
ogłasza wyniki 
wyborów

RDPP rekomenduje 
kandydatów na 
przedstawicieli 
NGO w KM

7 dni

Instytucja 
Zarządzająca 
powołuje KM.

15 dni



Czynne prawo wyborcze

Krajowy Program Operacyjny

• Organizacje pozarządowe o 
których mowa w art. 4 ust. 2 
i 3 ustawy z 24 kwietnia 
2003 o działalności pożytku 
publicznego i o 
wolontariacie

Regionalny Program Operacyjny

• Organizacje pozarządowe o 
których mowa w art. 4 ust. 2 i 3 
ustawy z 24 kwietnia 2003 o 
działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie, których siedziba 
znajduje się na terenie 
województwa w którym 
realizowany jest RPO.

ALBO
• Oddziały terenowe 

nieposiadające osobowości 
prawnej, których siedziba mieści 
się na terenie województwa w 
którym realizowany jest RPO.

1 ORGANIZACJA W RAMACH DANYCH 
WYBORÓW GŁOSUJE TYLKO 1 RAZ



Bierne prawo wyborcze

• Kandydaci (zawsze para, zawsze kobieta
i mężczyzna) – osoby niekarane, posiadające
czynne prawo wyborcze, legitymujące się
poparciem:

�10 organizacji pozarządowych

�1 związku stowarzyszeń o charakterze regionalnym
lub ponadregionalnym



Zgłaszanie kandydatów

• Kandydatów na miejsca związane z ochroną
środowiska zgłaszają organizacje pozarządowe
posiadające czynne prawo wyborcze, działające
w obszarze ochrony środowiska

• Kandydatów na miejsce dla przedstawiciela
federacji zgłaszają federacje posiadające czynne
prawo wyborcze

• Kandydatów na pozostałe miejsca zgłaszają
organizacje pozarządowe posiadające czynne
prawo wyborcze



Kwestie do rozstrzygnięcia

• Kadencyjność dla przedstawicieli strony
pozarządowej

• Liczba miejsc w komitecie gwarantowana dla
przedstawicieli NGO

• Odwoływanie członków komitetu przez
organizacje zgłaszające


