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VII.603.3.2018.AT 

 Szanowna Pani Minister  

 

do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęło pismo w imieniu Forum Młodzieży 

Powiatu Gliwickiego w sprawie rekrutacji do Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej 

Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Autorzy pisma skarżą się na brak 

transparentności przy naborze do Rady i wyrażają wątpliwości co do jej apolityczności.  

Według komunikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej, umieszczonego na stronie 

internetowej, nadesłane kandydatury oceniane są na podstawie zaangażowania w 

wolontariat, zaangażowania w działalność społeczną oraz życie społeczności lokalnych i 

życie publiczne (np. członkostwa w młodzieżowych radach, członkostwa w organizacji 

harcerskiej, uczestnictwa w Sejmie Dzieci i Młodzieży, członkostwa w samorządzie 

szkolnym), osiąganych wyników w nauce (w tym: uzyskania stypendium Prezesa Rady 

Ministrów lub innych stypendiów, udziału w olimpiadach i konkursach) oraz uzasadnienia 

własnej kandydatury, przygotowanego przez kandydata. Jednakże, w opinii przedstawiciela 

Forum Młodzieży Powiatu Gliwickiego, przy wyborze członków Rady kierowano się 

głównie ich sympatią do partii rządzącej i współpracą z jej przedstawicielami, co 

stanowiłoby naruszenie zasady równego dostępu do funkcji publicznych.  

Według § 2 Aktu powołania Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy 

Ministrze Edukacji Narodowej, do jej zadań należy wyrażanie opinii, w tym przedstawianie 

propozycji w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży w zakresie spraw objętych działem 

administracji rządowej oświata i wychowanie, w szczególności przedstawianie opinii na 

temat planowanych zmian, w tym propozycji rozwiązań. Powinna zatem stanowić możliwie  
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szeroką reprezentację dzieci i młodzieży, aby przy podejmowaniu decyzji i wytyczaniu 

kierunków działań właściwy minister miał dostęp do różnych środowisk i odmiennych 

punktów widzenia. Jest to również istotne z punktu widzenia młodzieży, dla której 

uczestniczenie w pracach Rady stanowi realizację wolności wyrażania poglądów i zasady 

równości. Dbałość o to, aby proces rekrutacji do Rady przebiegał w możliwie transparentny 

i sprawiedliwy sposób z pewnością wzmocniłaby przekonanie młodych ludzi, że 

Rzeczpospolita Polska jest  dobrem wspólnym wszystkich obywateli i demokratycznym 

państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. 

Z uwagi na powyższe, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 

lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2017 r. poz. 958 ze zm.), zwracam 

się do Pani Minister z uprzejmą prośbą o przedstawienie wyjaśnień w niniejszej sprawie.  

 

                             Z poważaniem  

                               (Stanisław Trociuk) 

     


