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Szanowny Panie Rzeczniku,

w odpowiedzi na pismo z 2 listopada br. (N/II.603.3.2018.AT) w sprawie 
rekrutacji do trzeciej kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej 
przy Ministrze Edukacji Narodowej, uprzejmie wyjaśniam.

Kryteria, które były brane pod uwagę przy analizie zgłoszeń kandydatów 
do Rady zostały podane do publicznej wiadomości wraz z informacją o naborze, 
zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. Przede 
wszystkim jednak oceniane było uzasadnienie własnej kandydatury, 
przygotowane przez kandydata, zgodnie z zasadami określonymi w formularzu 
zgłoszeniowym do trzeciej kadencji Rady. Wyboru członków i zastępców 
członków Rady dokonał Minister Edukacji Narodowej, w oparciu o analizę 
zgłoszeń. W skład Rady weszli uczniowie i studenci, którzy mają rozmaite pasje 
i zainteresowania i działają na wielu płaszczyznach i w różnych sferach życia 
społecznego -  wielu z nich ma za sobą doświadczenie w organizacjach 
pozarządowych, czy młodzieżowych radach przy jednostkach samorządu 
terytorialnego. Pochodzą z różnych środowisk i prezentują odmienne punkty 
widzenia, ale zawsze starają się przyjmować stanowiska i opinie w drodze 
konsensusu.

Radę tworzą młodzi ludzie, którzy chcą aktywnie działać na rzecz swoich 
rówieśników i społeczności lokalnych oraz podejmować się realizacji ważnych 
dla siebie spraw. Rada nie jest właściwym forum do uprawiania działalności 
politycznej, dlatego twierdzenie, iż przy wyborze składu Rady kierowano się 
głównie sympatią do partii rządzącej i współpracą z jej przedstawicielami, jest 
nieuzasadnione. Na powołanie członków i zastępców członków Rady trzeciej 
kadencji nie miały wpływu ich aktywność polityczna i przynależność 
do ugrupowań.

Z wyrazami szacunku
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