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Warszawa 23 listopada 2020r.  

 

 

 

Pan 

Tomasz Grodzki 

Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

 

Szanowny Panie Marszałku, 

 

W związku z planowanym drugim czytaniem projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie 

powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa (druki senackie nr 186, 186 S) podczas 

najbliższego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przekazuję Panu Marszałkowi 

przedmiotową opinię w zakresie projektu wraz z propozycjami poprawek.  

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie dokumentu senatorom i senatorkom.  

 

Pragnę zapewnić o gotowości Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych do zabrania głosu 

doradczego w trakcie procesu legislacyjnego.  

 

 

 

Łączę wyrazy szacunku 

 

Piotr Nowak 

 

/-/ 

Dyrektor wykonawczy 

Członek Zarządu 
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OPINIA 

 

do projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie 

województwa (druk senacki nr 186) 

 

 

Projekt o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie 

województwa   (druk senacki nr 186) stanowi de facto propozycję analogicznego unormowania 

kwestii młodzieżowych rad powiatów i młodzieżowych sejmików wojewódzkich do przepisów 

regulujących działalność młodzieżowych rad gmin (obecny art. 5b Ustawy o samorządzie 

gminnym). Warto podkreślić, że obecny stan prawny, normujący kwestię młodzieżowych rad 

gmin, od wielu lat odbiega od stanu faktycznego i potrzeb tych organów. Z trudnością przyszłoby 

nam rekomendowanie wprowadzenia analogicznych rozwiązań, proponowanych w druku nr 186, 

mając na uwadze powyższe stwierdzenie.  

 

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych we współpracy z Parlamentarnym Zespołem 

ds. Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego działającym w poprzedniej 

kadencji Sejmu i Senatu przeprowadziła proces ogólnopolskich konsultacji ze środowiskiem 

młodzieżowych rad, którego efektem było przygotowanie i przedstawienie na początku 

2019 roku  kompleksowej propozycji zmian ustawodawczych, które są obecnie procedowane w 

sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego. Mając na uwadze potrzebę przedstawienia 

propozycji, które będą odpowiadały potrzebom młodzieżowych rad powiatów i młodzieżowych 

sejmików wojewódzkich, proponujemy wprowadzenie regulacji wynikających  ze wspomnianego 

procesu konsultacji.  

 

Poprawki zakładają  rozszerzenie charakteru młodzieżowej rady lub sejmiku z funkcji wyłącznie 

konsultacyjnej, która pojawia się w druku nr 186, w celu podkreślenia jej trójfilarowości (funkcja 

konsultacyjno-doradcza, funkcja edukacyjna, funkcja aktywizacyjno-inicjatywna). W obecnym 

stanie faktycznym wspomniane trzy filary obrazują działalność młodzieżowych organów, a 

zawarcie wyłącznie funkcji konsultacyjnej mogłoby prowadzić do powstania przeszkód w 

działalności młodzieżowych rad i sejmików.  

 

Istotne jest również nałożenie na władze danej jednostki samorządu terytorialnego obowiązku 

konsultowania z młodzieżą treści statutu młodzieżowej rady lub sejmiku oraz zobligowanie do 

uregulowania w tym statucie zasad powoływania i odwoływania opiekuna młodzieżowej rady lub 

sejmiku.  

 

Na organ stanowiący powiatu lub województwa powinno się nałożyć obowiązek wspierania 

funkcjonowania młodzieżowej rady lub sejmiku m.in. poprzez udzielenie prawa do 

nieskrępowanego wykorzystywania zasobów powiatu lub województwa w celu realizacji inicjatyw. 
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Zawarte w poniższych propozycjach stwierdzenie, że organ stanowiący „zapewnia środki 

niezbędne do funkcjonowania młodzieżowej rady, udzielając jej wsparcia technicznego, 

merytorycznego i finansowego”, stworzy radom powiatów i sejmikom województw wyraźną 

podstawę prawną do przekazywana młodzieżowym organom funduszy na ich funkcjonowanie, 

co dotychczas było niezwykle problematyczne.  

 

 

Najważniejszą kwestią zawartą w proponowanych przez nas poprawkach jest regulacja nadająca 

młodzieżowym radom i sejmikom prawo do występowania z inicjatywą uchwałodawczą 

względem organów stanowiących danej jednostki samorządu terytorialnego. Stoimy na 

stanowisku, że należy zwiększać uczestnictwo obywateli i obywatelek w procesach decyzyjnych, 

szczególnie w najbliższym  im środowisku, czyli samorządzie terytorialnym. Nadanie prawa do 

występowania z inicjatywą uchwałodawczą młodzieżowym radom i sejmikom podwyższa rangę 

tych organów oraz daje poważny sygnał młodym ludziom, że są równoważną częścią każdej ze 

społeczności i powinni współdecydować o jej przyszłości.  
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PROPOZYCJA ZMIAN 

 

 

 

Art. 1. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) 

po art. 3d dodaje się art. 3e w brzmieniu:  

 

“Art. 3e  

1. Powiat podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei  samorządowej 

wśród mieszkańców powiatu, w tym zwłaszcza wśród młodzieży.  

2. Rada powiatu na wniosek zainteresowanych środowisk może wyrazić zgodę  na 

utworzenie  młodzieżowej rady powiatu. Wniosek staje się staje się przedmiotem obrad 

rady powiatu na najbliższej sesji po jego złożeniu.  

3. Młodzieżowa rada ma charakter konsultacyjno-doradczy. Może podejmować inicjatywy 

na rzecz społeczności lokalnej i edukacji obywatelskiej. 

4. Rada powiatu, powołując młodzieżową radę powiatu, nadaje jej statut określający tryb 

wyboru jej członków i zasady działania. Statut jest tworzony w porozumieniu i z 

uwzględnieniem opinii młodzieży. 

5. Młodzieżowa rada posiada opiekuna, wybieranego w porozumieniu z młodzieżową radą 

i z uwzględnieniem jej opinii. Zasady powoływania i odwoływania opiekuna określa statut. 

6. Rada powiatu zapewnia środki niezbędne do funkcjonowania młodzieżowej rady, 

udzielając jej wsparcia technicznego, merytorycznego i finansowego. Młodzieżowa rada 

ma prawo do nieskrępowanego korzystania z zasobów powiatu w celu realizacji swoich 

inicjatyw. 

7. Młodzieżowa rada powiatu ma prawo do występowania z inicjatywą  uchwałodawczą 

względem rady powiatu. 

 

Art. 2. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 

1571 i 1815 oraz z 2020 r. poz. 1378) po art. 10a dodaje się art. 10b w brzmieniu: 

 

„Art. 10b. 

1. Województwo podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania 

idei  samorządowej wśród mieszkańców województwa, w tym zwłaszcza wśród 

młodzieży.  

2. Sejmik województwa na wniosek zainteresowanych środowisk może wyrazić zgodę  na 

utworzenie  młodzieżowego sejmiku województwa. Wniosek staje się staje się 

przedmiotem obrad sejmiku województwa na najbliższej sesji po jego złożeniu.  

3. Młodzieżowy sejmik województwa  ma charakter konsultacyjno-doradczy. Może 

podejmować inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej i edukacji obywatelskiej. 

4. Sejmik województwa, powołując młodzieżowy sejmik województwa, nadaje mu statut 

określający tryb wyboru jej członków i zasady działania. Statut jest tworzony w 

porozumieniu i z uwzględnieniem opinii młodzieży. 
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5. Młodzieżowy sejmik województwa posiada opiekuna, wybieranego w porozumieniu z 

młodzieżowym sejmikiem i z uwzględnieniem jego opinii. Zasady powoływania i 

odwoływania opiekuna określa statut. 

6. Sejmik województwa zapewnia środki niezbędne do funkcjonowania młodzieżowego 

sejmiku, udzielając mu wsparcia technicznego, merytorycznego i finansowego. 

Młodzieżowy sejmik województwa ma prawo do nieskrępowanego korzystania z zasobów 

województwa w celu realizacji swoich inicjatyw. 

7. Młodzieżowy sejmik województwa ma prawo do występowania z inicjatywą 

uchwałodawczą względem sejmiku województwa. 

 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

 


