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  Potencjał młodzieżowych rad i sejmików - głos polskiej młodzieży w sprawie klimatu  

  na poziomie lokalnym       ......................................................................................................... 50
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Wstęp

W dobie globalnych przemian społeczno-gospodarczych oraz kulturowych istotnym jest wyposażenie młodego 
pokolenia w mechanizmy pozwalające na ukształtowanie ich postaw społecznych, poprzez pogłębianie świa-
domości prawnej. Służy temu szereg działań edukacyjnych, uczących podstawowych zasad funkcjonowania 
państwa prawa. Przy takim założeniu edukacja prawna ma objąć całe społeczeństwo. Wykształcona młodzież 
nie tylko zna przepisy prawne, lecz potrafi także umiejętnie się po nich poruszać. A to ma przełożenie na bu-
dowę społeczeństwa opartego na wiedzy, kreatywnego i podejmującego wyzwania, jakie stawia przed nim 
współczesny świat. 

Mogłoby się wydawać, iż dobór argumentów uzasadniających tezę zawartą w tytule niniejszej analizy nie powi-
nien nastręczać trudności. Literatura przedmiotu wypracowała bowiem wiele teoretycznych założeń przema-
wiających za jej słusznością. Jednakże odnosząc się do wymiaru praktycznego, zagadnienie to jest dużo bardziej 
złożone. Wciąż pojawia się wiele problemów, które mają realne przełożenie na efekty kształcenia młodzieży, 
m.in. brak odpowiedniej metodologii nauczania edukacji prawnej młodzieży w szkołach, nieznajomość oczeki-
wań adresatów, wobec niedostatku badań w tym zakresie, czy brak wzajemnej wymiany doświadczeń pomiędzy 
organizacjami podejmującymi szereg odnośnych działań, zarówno rządowymi, jak i pozarządowymi, oraz praw-
ników szerzących wiedzę pro bono. 

Należy zauważyć, iż wdrożenie efektywnego systemu kształcenia młodych w zakresie edukacji prawnej należy 
rozpocząć od poznania przyczyn obecnego stanu rzeczy. Kluczowe jest zatem odpowiednie zdiagnozowanie 
tychże przyczyn, a następnie opracowanie modelowego systemu i jego wdrożenie. Cykl ten zapoczątkowuje 
niniejsza analiza. Autorka skupi się w niej na podjęciu rozważań teoretycznych nad stanem edukacji prawnej 
młodzieży z ukierunkowaniem przede wszystkim na wymiar sprawiedliwości. Będzie to stanowić podwaliny dla 
dalszego procesu badawczego. 

Analizę podzielono na pięć bloków tematycznych. W pierwszej kolejności zostanie wyjaśnione pojęcie edukacji 
prawnej oraz jej ogólne znaczenie w dobie zachodzących zmian w społeczeństwie. Musimy mieć świadomość, 
czym jest edukacja prawna i jaki może wywrzeć wpływ na dalszy rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Kolej-
no Autorka skupi się na wyodrębnieniu istoty edukacji prawnej oraz jej znaczenia w procesie kształcenia młode-
go człowieka jako odpowiedzialnego członka społeczeństwa, aktywnie angażującego się i skutecznie rozwiązu-
jącego napotykane przezeń problemy. Dwie kolejne części będą mieć charakter przeglądowy: w bloku trzecim 
Autorka wskaże na aktualnie podejmowane inicjatywy aktywizujące młodych celem ich uczestnictwa w życiu 
społecznym, głównie w obszarze wymiaru sprawiedliwości. Z kolei w bloku czwartym zaprezentowane zostaną 
inne warte uwagi inicjatywy organizacji pozarządowych w zakresie edukacji prawnej młodzieży. 

Treści zawarte w blokach mają odpowiedzieć na pytania, jak obecnie wyglądają w Polsce stan edukacji prawnej 
młodzieży w obszarze wymiaru sprawiedliwości, w sferze konkretnych działań, oraz zaplecze merytoryczne 
(eksperckie), a także jakich środków, narzędzi czy metod używa się, by dotrzeć do ludzi młodych i zachęcić ich 
do aktywnego udziału na rzecz społeczności. Ostatni blok służy podsumowaniu zebranych informacji i wycią-
gnięciu odpowiednich wniosków, oraz wskazaniu zaleceń.  

Pojęcie oraz cele edukacji prawnej w dobie przemian cywilizacyjnych
Edukacja prawna uchodzi za jeden z istotnych instrumentów kreowania odpowiedzialnej postawy obywatelskiej 
wobec Państwa i społeczeństwa. Nacisk na wykształcenie wśród społeczeństwa nawyku pogłębiania wiedzy 
w zakresie zasad funkcjonowania państwa oraz porządku prawnego dostrzec można, dokonując analizy Zale-
ceń Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie 
uczenia się przez całe życie (2006/962/WE).

Już wówczas podkreślano, iż w świetle postępującej globalizacji to ludzie uznawani się za podstawową war-
tość. Co za tym idzie, należy ich wyposażyć w kompetencje określone mianem kluczowych, które pozwolą 
przygotować młode osoby do dorosłego życia oraz zapewnią im podwaliny pod dalszą naukę i rozwój na polu 
zawodowym. Za istotne, także w świetle analizowanego zagadnienia, uznać można kompetencje społeczne 
i obywatelskie, definiowane jako „kompetencje osobowe, interpersonalne i międzykulturowe obejmujące peł-
ny zakres zachowań przygotowujących osoby do skutecznego i konstruktywnego uczestnictwa w życiu spo-
łecznym i zawodowym, szczególnie w społeczeństwach charakteryzujących się coraz większą różnorodnością, 
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a także rozwiązywania konfliktów w razie potrzeby. Kompetencje obywatelskie przygotowują osoby do pełnego 
uczestnictwa w życiu obywatelskim w oparciu o znajomość pojęć i struktur społecznych i politycznych oraz 
poczuwanie się do aktywnego i demokratycznego uczestnictwa”1.

Niewątpliwie w tych definicjach kompetencji obywatelskich i społecznych odnaleźć możemy elementy edukacji 
prawnej. Mimo iż wprowadzeniu Zaleceń Parlamentu Europejskiego i Rady przyświecał inny cel, tj. ujednolice-
nie na poziomie europejskim metod kształcenia, służących dostarczeniu narzędzia referencyjnego, umożliwiają-
cego dostosowanie społeczeństwa do zmian na rynku pracy2.

Definiując pojęcie edukacji prawnej, nie można pominąć szeroko cytowanej definicji D. Woźniakowskiej-Fajst, 
stworzonej na potrzeby badania „Edukacja prawna – możliwości, szanse, bariery”, w ramach Programu Obywa-
tel i Prawo VI, finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności (PAFW) oraz Instytut Spraw Pu-
blicznych. W tym znaczeniu edukację prawna stanowią „wszelkiego rodzaju inicjatywny adresowane do różnych 
grup społecznych, mające na celu podniesienie wiedzy i świadomości prawnej. Edukacja prawna może być pro-
wadzona za pomocą wydawnictw (podręczniki, broszury), szkoleń, adresowanych do konkretnych grup odbior-
ców, i działań, które mają na celu szkolenia »kaskadowe« (szkolenia nauczycieli i edukatorów wraz z dostarcze-
niem im narzędzi koniecznych do prowadzenia zajęć w postaci np. scenariuszy lekcji czy filmów edukacyjnych). 
Celem edukacji prawnej jest nie tylko przekazanie podstawowej wiedzy z dziedziny prawa, ale także pewnych 
postaw, takich jak świadomość swoich praw oraz zdolność upominania się o nie i działanie zgodnie z prawem”3.

Jednocześnie autorka podkreśla, iż na wypracowanie świadomości prawnej społeczeństwa składa się łańcuch 
trzech pojęć: edukacji prawnej, informacji prawnej oraz poradnictwa prawnego. Dopiero przejście od edukacji 
prawnej, tj. z poziomu ogólnej świadomości zasad i przepisów prawnych, do kolejnych dwóch etapów pozwala 
uzyskać spójny system, umożliwiający wypracowanie pożądanego stopnia świadomości prawnej. Punktem wyj-
ścia jest zawsze edukacja prawna4. 

Ciekawą definicję, opartą na tzw. dziesięciościanie edukacji Z. Kwiecińskiego oraz umiejscowieniu na jego tle 
edukacji prawnej, zaproponowała V. Kopińska. Według niej „edukacja prawna to ogół wpływów, które sprzyjają 
takiemu rozwojowi jednostki lub grupy: (a) by stała się w maksymalnym stopniu świadoma regulacji prawnych 
(lub praw – ale nie tylko uprawnień) obowiązujących we wspólnotach narodowych, kulturowych, globalnych 
i lokalnych, których jest członkiem, (b) by stała się także jednostką twórczą w odniesieniu do prawa, tzn. uczest-
niczyła nie tylko w procesach realizacji czy przestrzeganiu prawa, ale także jego stosowania i tworzenia, by w ten 
sposób także kreowała swoją tożsamość i odrębność, oraz (c) by była świadoma wagi i znaczenia podejmowa-
nych w tym zakresie działań, przekraczała zdecydowanie progi doraźności, interesowności, krótkotrwałości”5.

Kończąc rozważania wokół pojęcia edukacji prawnej, nie sposób nie odnieść się do ustawy z dnia 5 sierpnia 
2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej6. 
W art. 3b tejże ustawy wskazano, iż edukacja prawna obejmuje działania edukacyjne, których celem jest zwięk-
szenie świadomości prawnej społeczeństwa poprzez upowszechnienie wiedzy o: 

1.  prawach i obowiązkach obywatelskich;

2.  działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej; 

3.  mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów; 

4.  możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa; 

5.  dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 

1 Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (Dz. U. 
L 394 z 30.12.2006), s. 16.

2 D. Dziewulak, Edukacja prawna w szkolnictwie podstawowym i średnim w Polsce, wybranych państwach Unii Europejskiej oraz w Serbii i Wielkiej Bry-
tanii, „Zeszyty Prawnicze BAS”, nr 68/2020, online: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=921057 (s. 221) [dostęp: 26.07.2021]. 

3 D. Woźniakowska-Fajst, M. Stec, J. Śliwa, Edukacja prawna – możliwości, szanse, bariery, oprac. A. Bojarska,, Fundacja INPRIS – Instytut Prawa i Spo-
łeczeństwa, [b.m] 2012, online: http://www.inpris.pl/fileadmin/user_upload/documents/Obywatel_i_Prawo/Raport_Edukacja_prawna_obywateli.pdf 
(s.11) [dostęp: 27.07.2021].

4 Ibidem, s. 12.

5 V. Kopińska, Edukacja prawna z perspektywy humanistyczno-krytycznej, „Rocznik Andragogiczny”, [b.m] 2012, online: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/
element/bwmeta1.element.desklight-e44df075-bbbf-4490-ae6a-47053fc264b9/c/V._Kopinska_RA_2012.pdf  (s. 189) [dostęp: 27.07.2021].

6 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 
945).
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Z kolei w ustępie 2. zaznaczono, iż zadania w zakresie edukacji prawnej skupiają się wokół opracowania infor-
matorów i poradników, prowadzenia otwartych wykładów i warsztatów oraz rozpowszechniania informacji za 
pośrednictwem środków masowego przekazu i innych zwyczajowo przyjętych form komunikacji, w tym prowa-
dzenia kampanii społecznych. 

Powyższa definicja ma przede wszystkim charakter normy programowej, gdyż nie przyznaje organom admini-
stracji publicznej żadnych obowiązków w zakresie określenia sposobów finansowania tych działań oraz oczeki-
wanych przez ustawodawcę ich rezultatów. Może jednakże stanowić podstawę do wprowadzenia odmiennych 
programów kształcenia7. Jest to o tyle potrzebne, gdyż ma przełożenie na edukację ustawiczną (prowadzoną 
przez całe życie, permanentnie). Wyjaśniając ideę kształcenia ustawicznego, także w zakresie edukacji prawnej, 
ustawa opiera się na analizie dotychczasowego systemu kształcenia, dając odpowiedź na jego niedopasowanie 
do zmieniającej się w dużym tempie rzeczywistości8. 

W nawiązaniu do powyższych definicji przyjąć można, iż cele edukacji prawnej w zasadzie sprzężone są z celami 
edukacji w ogóle. Tym samym możemy wskazać dwie funkcje, jakie ma realizować edukacja prawna. W zakre-
sie funkcji adaptacyjnej podstawowym celem jest kształcenie wysokiej świadomości prawnej jednostki w taki 
sposób, by jednostka ta mogła sprostać problemom prawnym, jakie pojawią się w jej codziennym egzystowa-
niu. Z kolei drugą jest funkcja emancypacyjno-krytyczna, polegająca na rozwoju własnej tożsamości prawnej 
poprzez aktywne uczestnictwo w procesach tworzenia stosowania oraz zmiany prawa oraz rozwoju własnej 
wspólnoty, celem podejmowania czynnych działań, by system prawny usprawnić bądź zmieniać na lepsze przy 
użyciu odpowiednich środków9. 

Wobec powyższego działania edukacyjne należy podejmować uwzględniając obie funkcje, by młodzi ludzie 
nie tylko byli wyposażeni w podstawową znajomość przepisów i ich umiejętność zastosowana, lecz także mieli 
świadomość bycia częścią wspólnoty społecznej i dbali o jej dalszy rozwój, wykorzystując nabyte w toku edu-
kacji prawnej umiejętności. Istotny jest zatem nie tylko wymiar edukacji prawnej na poziomie jednostki i jej sto-
sunku do prawa, ale przede wszystkim wymiar społeczny w kontekście oczekiwań społeczeństwa co do prawa.

Znaczenie edukacji prawnej dla procesu kształcenia młodego pokolenia
W opinii Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) samoświadomość w zakresie własnych praw i obowiązków 
oraz umiejętność podejmowania decyzji, mających konsekwencje dla samego siebie i społeczeństwa, stanowią 
podstawowe umiejętności życiowe10.

Dziwi więc fakt, iż ostatnie przeprowadzone badanie, pt. „Diagnoza świadomości prawnej Polaków. Główne 
wyniki badania w zakresie oceny wizerunku wymiaru sprawiedliwości i wiedzy prawnej Polaków11”, wykonano 
w 2016 r. Wyniki te obrazują niską świadomość prawną posiadaną przez polskie społeczeństwo. W świetle 
tego badania zdecydowaną przewagę zyskały negatywne cechy, jakie przeciętny obywatel przypisuje wymia-
rowi sprawiedliwości. Znalazły się wśród nich: opieszałość w prowadzeniu postępowań sądowych, biurokracja, 
przekupstwo, dbanie o swoje interesy czy zarozumiałość. Co bardziej niepokojące, wiedza o funkcjonowaniu 
wymiaru sprawiedliwości pochodzi najczęściej z telewizji, osobistych doświadczeń czy serwisów internetowych 
bądź od rodziny, bliskich znajomych czy przyjaciół. Żadne z tych źródeł pozyskiwania wiedzy o prawie nie może 
być traktowane jako wiarygodne. A należy zauważyć, iż w badaniu tym brały udział również osoby z młodego 
pokolenia (badanie skierowano do grupy 18 lat i więcej). 

7 A.S. Bartnik, K.J. Kowalska, Prawne uregulowania przedsądowej pomocy prawnej i poradnictwa, [w:] red. tychże, Nieodpłatna pomoc prawna, Wyd. Wol-
ters Kluwer, Warszawa 2019, s. 37, online: https://sip.lex.pl/#/monograph/369454852/6/bartnik-adriana-sylwia-kowalska-katarzyna-julia-nieodplat-
na-pomoc-prawna?keyword=Prawne%20uregulowania%20Przeds%C4%85dowej%20pomocy%20prawnej%20i%20poradnictwa&cm=STOP [dostęp: 
27.07.2021].

8 J. Przeperski, Istota i znaczenie edukacji prawnej w kontekście ochrony przed pokrzywdzeniem w obszarze naruszenia wolności religijnej, Centrum 
Analiz Strategicznych Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2019, online: https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/J.-Przeperski-Isto-
ta-i-znaczenie-edukacji-prawnej-w-kontek%C5%9Bcie-ochrony-przed-pokrzywdzeniem-w-obszarze-naruszenia-wolno%C5%9Bci-religijnej.pdf (s. 6) 
[dostęp: 27.07.2021].

9  V. Kopińska, op. cit., s. 190. 

10 E. Leszczyńska, M. Pacholska, Edukacja prawna w szkole. Sieć współpracy i samokształcenia, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2015 online: http://
www.bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=823&from=publication [dostęp: 28.07.2021].

11 T. Baran, Diagnoza świadomości prawnej Polaków 2016. Główne wyniki badania wizerunku wymiaru sprawiedliwości i wiedzy prawej Polaków, online: 
https://zpp.net.pl/wp-content/uploads/2017/08/omt9ag_09.03.2016NiewiadomoprawnaPolakw2016.pdf [dostęp: 27.07.2021]. 
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Na uwagę zasługuje także wynik badania „Świadomość prawna Polaków”, przeprowadzonego przez agencję 
SW Research w ramach kampanii informacyjnej „Adwokat w każdym przypadku”, organizowanej przez Naczelną 
Radę Adwokacką12. Z badania tego wynika, iż tylko 44% respondentów ocenia swoją wiedzę prawną na pozio-
mie dobrym, z kolei aż 41% nie umie odpowiedzieć na pytanie o stan swojej wiedzy o prawie. Najczęściej też 
Polacy, szukając takiej wiedzy, korzystają z portali internetowych bądź konsultacji z rodziną. 

Patrząc na powyższe łatwo wywnioskować, iż tendencja do niskiej świadomości prawnej wśród społeczeństwa 
utrzymuje się na podobnym poziomie. Jest to szczególnie niepokojące, biorąc pod uwagę stan edukacji praw-
nej przed rokiem 2012. Wówczas D. Woźniakowska-Fajst pisała: „Eksperci, specjaliści edukatorzy i prawnicy 
są zgodni, że dotychczas edukacja prawna w Polsce nie była prowadzona w sposób systematyczny. W efekcie 
przeciętni obywatele nie znają prawa, nie mają także nawyku korzystania z pomocy prawnika”. Powyżej przyto-
czone wyniki badań potwierdzają, iż niewiele się zmieniło. 

T. Nieborak trafnie wskazał, iż niski poziom świadomości prawnej wśród społeczeństwa może stanowić od-
powiedź na postawione pytania o źródła kryzysu w zakresie kształcenia społeczeństwa o edukacji prawnej13. 
Należy oczywiście zwrócić uwagę, iż odnieść to można do szeroko rozumianego społeczeństwa, a nie tyl-
ko poszczególnych grup społecznych, jakimi są np. młodzi. Nie sposób jednak bagatelizować tak kluczowego 
spostrzeżenia przy ocenie i wdrażaniu odpowiednich mechanizmów służących zmianie tej tendencji. Bowiem, 
jak pisze A. Dudak: „Świadomość prawna obywateli powinna być jednym z wyznaczników prawidłowo funk-
cjonującego społeczeństwa otwartego, w którym akceptowana jest odrębność, możliwość realizowania celów 
stawianych sobie przez jednostki, rozwiązywania problemów i dążenia do samorealizacji. Podniesieniu wiedzy 
i świadomości prawnej służy edukacja prawna, polegająca przede wszystkim na dostarczaniu wiedzy o prawach 
i obowiązkach obywateli, na kształtowaniu umiejętności sporządzania dokumentów wykorzystywanych w pro-
cesach sądowych oraz nawyków korzystania z pomocy instytucji świadczących usługi prawne”14.

Niska świadomość prawna społeczeństwa jest niepokojąca również z uwagi na nowe zjawisko tzw. proliferacji 
prawa, co oznacza, najprościej rzecz ujmując, ciągłe wkraczanie regulacji prawnych w kolejne dziedziny życia 
społecznego, a w konsekwencji postępującą jurydyzację społeczeństwa. Wobec tego stosunki międzyludzkie 
w coraz większym zakresie definiowane są literą prawa15 

Nieznajomość prawa szczególnie wśród młodych ludzi może z kolei doprowadzić do ich wykluczenia społecz-
nego w życiu dorosłym. Co więcej, brak edukacji prawnej sprzyja kształtowaniu się nieprawidłowych postaw 
obywatelskich, przy założeniu, iż głównym źródłem informacji w dobie cyfryzacji jest Internet, a ściślej – sze-
roko pojęte media społecznościowe. Wiedza z zakresu prawa przekazywana za pomocą powyższych kanałów 
informacji ma charakter zwykle niepotwierdzony naukowo i nie może stanowić wiarygodnego źródła dla mło-
dego pokolenia. Internet stanowi naturalną konsekwencję rozwoju społeczeństwa informacyjnego, którego nie 
można wyeliminować z użytku i z uwagi na swój potencjał, może stanowić adekwatne narzędzie dla potrzeb 
kształcenia młodzieży, o ile zostanie wykorzystany przez zaufane podmioty, specjalizujące się w edukacji praw-
nej młodzieży. 

Dostrzegając powyższe problemy, należy wyjść im naprzeciw i zwiększyć znaczenie edukacji prawnej, z uwagi 
na rosnącą złożoność życia społecznego. W tym kontekście edukacja prawna ma krzewić wśród młodych pod-
stawowe wartości, idee i zasady, jakie przyświecają rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego. Za to przyczyn-
kiem do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego jest wzbudzanie szacunku oraz zaufania wobec przestrzega-
nia prawa oraz instytucji tworzących i stosujących prawo, czemu służy podnoszenie świadomości społecznej, 
w tym świadomości prawnej wśród młodego pokolenia. 

W nawiązaniu do powyższego możemy zauważyć powtarzający się cykl społecznego rozwoju z punktu po-
czątkowego – edukacji prawnej, do punktu końcowego – świadomości prawnej. Efekt końcowy stanowi tu 
zbudowanie społeczeństwa nowoczesnego, opartego na wiedzy, oraz wyposażenie go w kluczowe kompe-
tencje obywatelskie, które posłużą jego dalszemu rozwojowi. Co więcej, ważnym zagadnieniem jest również 

12 Polacy wybierają fora internetowe zamiast prawnika – badanie NRA, online: http://www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/polacy-wybieraja-fora-internetowe
-zamiast-prawnika-badania-nra/  [dostęp: 27.07.2021].

13 T. Nieborak, Czy edukacja prawna jest nadal potrzebna? Refleksje na 100-lecie ruchu prawniczego, ekonomicznego i socjologicznego, „Ruch Prawniczy, 
Ekonomiczny i Socjalistyczny”, z. 2/2021, online: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/28732/25854 (s. 272) [dostęp: 28.07.2021].

14 A. Dudak, Istota i znaczenie edukacji prawnej w kształtowaniu społeczeństwa otwartego, „Przegląd Pedagogiczny”, nr 2/2014, Wyd. Wydział Pedagogiki 
UKW w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2014, online:  http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1705 (s. 65.) [dostęp: 28.07.2021]. 

15 T. Nieborak, op.cit, s. 272.
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prowadzenie działań zmierzających do usystematyzowania dotychczasowych sposobów prowadzenia edukacji 
prawnej wśród młodzieży, z myślą o przyszłości kolejnych pokoleń. Problem ten dostrzegła już w 2012 r. D. 
Woźniakowska-Fajst, pisząc: „Świadomość prawna nie zrodzi się w ciągu jednego pokolenia. Dla jej rozbudzenia 
i umocnienia potrzebna jest edukacja prawna: dostarczanie wiedzy o prawach i obowiązkach, konsekwencjach 
podejmowanych działań, »ćwiczenie« kontaktów z instytucjami państwowymi (urzędami, Policją, sądami) oraz 
sporządzanie podstawowych pism procesowych. Poza wiedzą i umiejętnościami konieczne jest też zbudowanie 
postaw: przezwyciężenia lęku przed prawem i zachęcenie do aktywnego korzystania z jego mechanizmów. 
Ważne jest, by edukację prawną prowadzić już od najwcześniejszych lat, tak by stała się ona oczywistą częścią 
edukacji przedszkolaka, ucznia szkoły podstawowej, gimnazjalisty i licealisty”16.

W świetle powyższego stanowiska wysunąć można tezę, iż podstawowym instrumentem służącym edukacji 
prawnej młodzieży powinny być przede wszystkim działania Ministerstwa Edukacji i Nauki, zmierzające do roz-
szerzenia podstawy programowej dla dzieci w wieku co najmniej na poziomie szkoły podstawowej17. W obec-
nym stanie prawnym przedmiot „wiedza o społeczeństwie” jest obligatoryjny dopiero na poziomie klasy VIII 
szkoły podstawowej oraz w szkołach ponadpodstawowych. Nadto, w najszerszym wymiarze elementy edukacji 
prawnej znajdziemy w podstawie programowej z zakresu przedmiotu „wiedza o społeczeństwie” dla liceów 
ogólnych, techników oraz szkoły branżowej II stopnia18. 

Nie jesteśmy jednak przypadkiem odosobnionym. W systemach oświatowych innych państw Unii Europejskiej 
edukacja prawna jest najczęściej zintegrowana z innymi przedmiotami, takimi jak „wychowanie obywatelskie” 
bądź „edukacja obywatelska”, bądź jej elementy pojawiają się w obrębie kilku przedmiotów. Z kolei jako samo-
dzielny przedmiot najczęściej stanowi przedmiot fakultatywny19.

O ile wdrożenie do systemu oświatowego elementów edukacji prawnej zaliczyć można do pozytywów i jest 
swoistego rodzaju standardem na terenie całej Unii Europejskiej, o tyle kluczowym jest również samo podej-
ście do kształcenia oraz wypracowanie wśród młodych ludzi tendencji do edukacji ustawicznej. Zadanie to stoi 
przed szkołą, która obecnie nie radzi sobie z przygotowaniem młodych ludzi do życia w przyszłości20. Zauważyć 
trzeba, iż dotychczas przyjęty model kształcenia, ukierunkowany na przekazywanie wiedzy, nie jest dostatecz-
nie efektywny, gdyż nie tylko nie wyposaża młodych w odpowiednie umiejętności, ale znacząco hamuje ich 
rozwój i pokłady kreatywności. 

Z punktu widzenia edukacji prawnej wyróżnić można dwa rodzaje czynników odpowiedzialnych za taki stan 
rzeczy. Pierwszym z nich jest niemożność dostosowania edukacji formalnej do tempa przemian społeczno-go-
spodarczych oraz ilości informacji i wiedzy. Drugim, odnoszącym się już ściśle do edukacji prawnej, okazuje się 
niestabilność prawa, z uwagi na ilość zmian w regulacjach prawnych. 

Być może kluczem do rozwiązania tego problemu jest wpojenie młodzieży przekonania co do istotnej roli edu-
kacji ustawicznej. Jak podkreśla J. Przepierski, w perspektywie zmieniającego się świata ważną funkcją szkoły 
powinno być przygotowanie uczniów do zadania edukacji ciągłej, bowiem muszą oni nie tylko mieć świadomość 
czekającej ich ciągłej nauki, ale i posiadać adekwatne umiejętności do przyswajania nowej wiedzy i aktywnie 
uczestniczyć w innych formach edukacji, w tym nieformalnej oraz samokształceniowej21. Należy więc na pozio-
mie szkoły wypracować u nich postawę samodyscypliny oraz wyposażyć w narzędzia, pozwalające rozwiązywać 
realne problemy prawne. 

Wszelkie te działania jednak należy zacząć od wyposażenia osób przekazujących tę wiedzę w odpowiednie 
zaplecze merytoryczne, bowiem stopień zaznajomienia młodych ludzi z wiedzą prawniczą zależny jest w dużej 

16 D. Woźniakowska-Fajst, M. Stec, J. Śliwa, op.cit, s. 7–8.

17 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy 
programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia 
ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 2017 poz. 356 ze zm). Obecnie w podstawie programowej dla uczniów szkół podstawowych oraz przedszkoli jest 
m.in. edukacja prawna w zakresie praw człowieka, praw ucznia czy elementów prawa karnego i prawa wykroczeń. 

18 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólno-
kształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 oraz 2203).

19 Zob. D. Dziewulak, op. cit., s. 238. Wśród analizowanych państw znalazły się: Włochy, Austria, Węgry, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, 
Niemcy, Serbia, Szwecja oraz Wielka Brytania.

20  Szczególnie podkreśla to: J. Przeperski, op.cit, s. 6.

21  Ibidem, s. 7
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mierze od sieci obiegu informacji o prawie. Dla osiągnięcia zadowalającego efektu można posłużyć się zapro-
ponowanym przez M. Vorwega oraz V. Lasswella modelem komunikacji22, opierającym się na łańcuchu pięciu 
elementów: tj. nadawcy (prawodawcy); przekazie (treść prawa); kanale (np. nauczycielach, instytucjach zajmują-
cych się szerzeniem wiedzy o prawie); odbiorcach (w naszym przypadku młodzieży); oraz efekcie (np. określonej 
postawie społecznej wobec prawa). 

Kluczową rolę nauczycieli, jaką pełnić mają oni w procesie zaangażowania młodzieży w kształcenie ustawiczne, 
dostrzeżono już w 2015 r. Wówczas powstał materiał pt. „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogól-
nodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”, realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Jego głów-
nym celem jest „wsparcie nauczycieli w pogłębianiu świadomości prawnej – swojej i uczniów. Ta nowa forma 
doskonalenia nauczycieli daje nie tylko niezwykłą szansę na podniesienie kompetencji nauczycieli, lecz także 
możliwość rozwiązywania problemów szkoły. W ramach współpracy w sieci nauczyciele rozwijają umiejętności 
związane z:

a.  diagnozowaniem stanu edukacji prawnej w szkole w kontekście realizacji podstawy programowej; 

b.  prowadzeniem różnorodnych zajęć edukacyjnych o tematyce prawnej, samodzielnym tworzeniem scena-
riuszy lekcji oraz materiałów dydaktycznych; 

c.  stosowaniem form i metod nauczania dostosowanych do tematyki omawianych zagadnień prawnych oraz 
predyspozycji i zainteresowań uczniów; 

d.  stosowaniem i wymianą dobrych praktyk, prowadzeniem lekcji i zajęć otwartych, służących pogłębionej 
refleksji, dzieleniu się doświadczeniem; 

e.  autoewaluacją działań dydaktycznych i wychowawczych w zakresie edukacji prawnej”23.

Nie sposób ocenić jednak, jak obecnie wygląda efektywność tej sieci współpracy i jakie ma przełożenie na roz-
wój świadomości prawnej uczniów. Autorka nie doszukała się żadnych badań w tym przedmiocie.

Zagadnienie edukacji prawnej w kontekście edukacji ustawicznej można oceniać w wymiarach wertykalnym, 
horyzontalnym oraz – łączącym oba te wymiary –  przestrzennym24. Edukacja prawna w wymiarze wertykalnym 
powinna obejmować stopniowalność kształcenia, poczynając od dzieci najmłodszych do człowieka dorosłego 
w pełni dorosłego. Stopniowalność ta ma wyróżniać się podejmowaniem ciągłych i zaplanowanych działań, 
odpowiednich dla poszczególnych etapów rozwojowych człowieka oraz nastawionych na zrealizowanie wizji 
modelu człowieka wyedukowanego, radzącego sobie w każdej napotkanej sytuacji życiowej, niezależnie od jej 
natężenia25. Horyzontalność edukacji prawnej oznacza zaangażowanie w to zadanie nie tylko szkół, ale i orga-
nizacji rządowych, samorządowych i innych instytucji, oraz uspójnienie ich działań, by młodzież rozwijała się 
w sposób harmonijny i dostosowany do ich wieku i sił umysłowych26.

Wydawać by się mogło, iż edukacja ustawiczna skupia się wyłącznie na wymiarze czasowym edukacji prawnej. 
Nic bardziej mylnego. W pierwszych latach życia młodego człowieka dużą rolę odgrywają szkoła oraz na-
uczyciele, których podejście do kształcenia ma fundamentalne znaczenie dla przekazania podstawowej wiedzy 
z zakresu prawa. Wiedzy nie czysto teoretycznej, lecz wyposażającej w umiejętność rozwiązywania problemów 
oraz zdolność krytycznego myślenia. 

Jak podaje D. Wojciechowska-Fajst, idealny model nauczania stanowi synergię wiadomości teoretycznych 
(umiejscowienie i uporządkowanie informacji o prawie) oraz wiedzy praktycznej (np. rozwiązywania kazusów, 
analizy przepisów czy tworzenia pism procesowych), co daje odpowiednie przygotowanie do dalszego posze-
rzania horyzontów27. Poza tym młody człowiek wchodzący w dorosłość powinien mieć szansę nabycia kolejnych 
przydatnych umiejętności, zarówno po zakończeniu edukacji formalnej, jak i w jej trakcie. Tu pojawia się pole 

22  T. Nieborak, op.cit., s. 274.

23  E. Leszczyńska, M. Pacholska, op.cit., s. 3.

24  J. Przeperski, op. cit., s. 7.

25  Ibidem, s. 7

26  Ibidem, s. 7-8.

27  D. Woźniakowska-Fajst, M. Stec, J. Śliwa, op. cit., s. 29-30.
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dla organizacji rządowych i samorządowych, oraz innych instytucji, instytutów czy fundacji, będących w stanie 
prowadzić skoordynowane działania oraz tworzyć programy dopełniające, a zarazem rozwijające dotychczas 
nabyte umiejętności. Rolą państwa w zakresie edukacji prawnej powinno być dawanie przykładu młodemu 
człowiekowi i zachęcanie go do angażowania się w struktury życia obywatelskiego. 

Należy wziąć pod uwagę wnioski, jakie wynikają z raportu końcowego z monitoringu funkcjonowania systemu 
nieodpłatnej pomocy prawnej, sporządzonego w ramach programu „Wspieranie Organizacji Pozarządowych 
2016 – Obywatel i Prawo” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Instytut Spraw Pu-
blicznych. Wskazano wówczas, iż w systemie nieodpłatnej pomocy prawnej brakuje środków dedykowanych 
prowadzeniu edukacji prawnej. Dalej czytamy: „Ponad 90% naszych rodaków nie odczuwa potrzeby korzysta-
nia z pomocy prawnej (niezależnie czy odpłatnej, czy nie), bo nie rozumie, że ich problemy wymagają wsparcia 
prawnika lub że będzie w stanie uniknąć problemów, jeżeli skorzysta z takiego wsparcia. Oznacza to, że bez 
szerokiej i powszechnej edukacji prawnej obywateli, mimo że powinni oni korzystać z pomocy prawnej, i tak 
robić tego nie będą28”.

Kolejne wnioski nienapawające optymizmem wypływają z danych z kontroli przeprowadzonej w 2018 r. przez 
Najwyższą Izbę Kontroli, w ramach oceny funkcjonowania nieodpłatnej pomocy prawnej29. W pierwszej kolej-
ności podkreślono, iż objęte kontrolą jednostki sektora administracji publicznej wypełniały zadania z zakresu 
edukacji prawnej w sposób niejednolity. W większości przypadków działania te nie miały spójnego, komplekso-
wego i systemowego charakteru, a te, które adresowano do osób innych niż uczniowie, sprowadzały się głów-
nie do udostępniania informacji w Internecie. W najszerszym zakresie edukacją prawną objęci zostali uczniowie, 
dla których m.in. przygotowane zostały materiały, udostępnione następnie m.in. szkołom i placówkom oświa-
towym. Corocznie prowadzona była również akcja informacyjno-edukacyjna związana z Międzynarodowym 
Dniem Mediacji, jednak znaczna część działań edukacyjnych, adresowanych również do dzieci i młodzieży, była 
realizowana jedynie poprzez zamieszczanie informacji na stronach internetowych. Działania takie zapewniają 
wprawdzie powszechny dostęp do tych treści, jednak w opinii NIK ich skuteczność pozostaje ograniczona.

Rezultatem wprowadzenia ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej było również utworzenie przy Ministrze 
Sprawiedliwości ciała opiniodawczo-doradczego, określonego mianem Rady Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 
oraz Edukacji Prawnej (art. 17 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej). W obecnym kształcie organ 
funkcjonuje na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2021 r. zmieniającego zarzą-
dzenie z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie powołania oraz nadania regulaminu pracy Rady Nieodpłatnej Pomocy 
Prawnej, Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego oraz Edukacji Prawnej (Dz. U. 2021 poz. 168). Do kom-
petencji Rady należą m.in. analiza wykonywania zadań z zakresu edukacji prawnej oraz podejmowanie działań 
służących usprawnieniu organizacji systemu. Ponadto, na Ministra Sprawiedliwości został nałożony coroczny 
(w terminie do 30 czerwca następnego roku) obowiązek sprawozdawczy z oceny funkcjonowania systemu 
nieodpłatnego poradnictwa prawnego i edukacji prawnej. Od 2019 r. Rada została zwołana trzykrotnie. Do-
tychczas na posiedzeniach konsultowano sposoby usprawnieniu systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 
dostępności dla osób zagrożonych wykluczeniem30. Kwestie związane z systemowym usprawnieniem edukacji 
prawnej nie były dotychczas podnoszone. 

Edukacja prawna w obszarze wymiaru sprawiedliwości
„Świadomość prawna i wiedza o prawie to klucz do zrozumienia współczesnego świata. Kształcenie społe-
czeństwa w tej dziedzinie służy naszemu wspólnemu dobru”, jak twierdzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości dr Marcin Romanowski31. 

28 Instytut Spraw Publicznych, Raport końcowy z monitoringu funkcjonowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, Warszawa 2016, online: https://
bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/RAPORT%20KO%c5%83COWY%20Z%20MONITORINGU%20FUNKCJONOWANIA%20SYSTEMU%20NIEOD-
P%c5%81ATNEJ%20POMOCY%20PRAWNEJ.pdf (s. 53) [dostęp: 27.07.2021].

29 Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli. Funkcjonowanie systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, NIK 2018, online: https://www.nik.
gov.pl/plik/id,16874,vp,19432.pdf [dostęp: 24.07.2021].

30 Powyższe odnieść można np. do najnowszego komunikatu zamieszczonego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: Posiedzenie Rady Nieodpłatnej 
Pomocy Prawnej, Poradnictwa Obywatelskiego oraz Edukacji Prawnej, online: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/posiedzenie-rady-nieodplatnej
-pomocy-prawnej-poradnictwa-obywatelskiego-oraz-edukacji-prawnej [dostęp: 28.07.2021].

31 Ministerstwo Sprawiedliwości, komunikat: Obchodzimy Dzień Edukacji Prawnej, online: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/obchodzimy-dzien
-edukacji-pr [dostęp: 29.07.2021].
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W tym miejscu należy odnieść się do edukacji prawnej ukierunkowanej wprost na kształcenie młodzieży w za-
kresie wymiaru sprawiedliwości. Jak wiemy, wymiar sprawiedliwości to obszar działania państwa polegający 
na rozwiązywaniu sporów prawnych przez niezawisłe i niezależne sądy. Przeciętnemu obywatelowi machina 
funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości wydaje się niezrozumiała, a jego zaufanie do sądów jest stosunkowo 
niskie. Ponadto, Polacy coraz częściej podnoszą, iż procedury sądowe są nad wyraz skomplikowane (wzrost 
z 30% do 33% w latach 2012-2017)32. Jak już wcześniej zaznaczono w niniejszej analizie, świadomość prawna 
społeczeństwa kształtuje się na przestrzeni pokoleń. Istotne jest więc zaszczepienie wśród młodzieży zaufania 
wobec instytucji prawa, co powinno się przełożyć się na lepszą orientację w przepisach prawnych, znajomość 
podstawowych procedur, a przede wszystkim zniwelować lęk przed udziałem w procedurach sądowych33. Tak, 
by w przyszłości młodzi ludzie mogli przekazywać zdobytą wiedzę i doświadczenie swoim dzieciom, a to osta-
tecznie przyczyni się większego udziału w inicjatywach obywatelskich i społecznych. 

Na uznanie zasługują inicjatywy o charakterze ogólnopolskim, podejmowane przez Wydział ds. Edukacji Praw-
nej Ministerstwa Sprawiedliwości, który opracował programy edukacyjne skierowane na kształcenie w obszarze 
edukacji prawnej młodzieży. Programy koncentrują się na trzech płaszczyznach. Pierwsza obejmuje „Lekcje 
o prawie”, polegające na tworzeniu materiałów edukacyjnych dla nauczycieli oraz prowadzeniu interaktywnych 
zajęć z młodzieżą przez pracowników Ministerstwa. Wśród nich można wyróżnić takie programy, jak „Lekcje 
o mediacji” czy „Lekcje o legislacji”. Na kolejnej płaszczyźnie Ministerstwo daje możliwość zaznajamiania mło-
dzieży z praktycznymi aspektami funkcjonowania prawa, poprzez konkursy i gry edukacyjne. W tym kontekście 
ciekawą inicjatywę stanowi konkurs dla szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych pt. „Liga Sprawiedli-
wości”. Jak podaje Ministerstwo, „celem konkursu jest zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie edukacji 
prawnej, kształtowanie ich postaw obywatelskich i zaangażowania w życie społeczne, a także aktywizacja mło-
dzieży w zakresie edukacji prawnej na poziomie lokalnym”34. W każdej ze szkół mogą zgłosić się dwie drużyny, 
liczące od 3 do 5 uczniów. Wspólnie tworzą Ligę Szkół Podstawowych (klasy 4–8) oraz Ligę Szkół Ponadpod-
stawowych. W ramach rozgrywek drużyny raz w tygodniu przygotowują twórcze zadania w formie literackiej, 
plastycznej bądź multimedialnej, w oparciu o temat udostępniony na stronie konkursu. 

Co interesujące, Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2020 r. powołana została Młodzie-
żowa Rada Sprawiedliwości działająca przy Ministrze Sprawiedliwości. Zgodnie z założeniem: „Celem Młodzie-
żowej Rady Sprawiedliwości jest przede wszystkim kreowanie i promowanie wśród młodzieży postaw nasta-
wionych na aktywne współdziałanie w rozwoju i budowaniu świadomości prawnej, a także włączenie młodzieży 
w dialog dotyczący wymiaru sprawiedliwości oraz kształcenia prawnego w Polsce. Ponadto Rada wspierać 
będzie działania podejmowane przez Ministra Sprawiedliwości w zakresie dotyczącym młodzieży, jednocześnie 
podejmując przy tym inicjatywy, które służyć będą promowaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłat-
nego poradnictwa obywatelskiego”35. 

Młodzieżowa Rada Sprawiedliwości pełnić ma zasadniczo dwie funkcje: doradczą oraz edukacyjną. Odzwier-
ciedleniem normatywnym jest katalog powierzonych Radzie zadań, określonych w § 2 ust. 2 Zarządzenia, do 
których należą: wyrażanie opinii i przedstawianie wniosków Ministrowi Sprawiedliwości, opiniowanie aktów 
prawnych, przygotowywanie analiz i raportów oraz udział w zespołach i komisjach na zaproszenie Ministra 
Sprawiedliwości, a nadto organizacja warsztatów, konferencji, paneli dyskusyjnych oraz prowadzenie kampanii 
społecznych36. Pod względem organizacyjnym Rada jest organem kolegialnym złożonym z członków Rady, wy-
bieranych na jednoletnią kadencję drogą naboru prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, w oparciu 
o Regulamin naboru. Skład Rady liczyć może od 12 do 24 członków w przedziale wiekowym od 16 do 26 lat. 
Na czele Rady stoi Przewodniczący Rady wybierany wraz z Zastępcą Przewodniczącego Rady oraz Sekretarzem 
Rady na pierwszym zwołanym posiedzeniu. Decyzje Rady zapadają na posiedzeniach Rady w formie uchwał 
podejmowanych zwykłą większością głosów przy quorum wynoszącym co najmniej połowę członków Rady. 
Ponadto na Radzie ciąży obowiązek przedkładania Ministrowi Sprawiedliwości dwa razy w roku sprawozdań 
z wypełnionych przez nią zadań. 

32 Centrum Badania Opinii Społecznej, Społeczne oceny wymiaru sprawiedliwości. Komunikat z badań nr 31/2017, Warszawa 2017, s. 8, online: https://
www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_031_17.PDF [dostęp: 29.07.2021]. 

33 A. Dudak, op.cit., s. 66

34 Ministerstwo Sprawiedliwości, komunikat: Liga Sprawiedliwości, online: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/liga-sprawiedliwosci [dostęp: 
30.07.2021].

35 Ministerstwo Sprawiedliwości, komunikat: Młodzieżowa Rada Sprawiedliwości, online: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/mlodziezowa-rada
-sprawiedliwosci [dostęp: 29.07.2021].

36 Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Sprawiedliwości (Dz. Urz. MS z 2020 r. poz. 
264).
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Zgodnie z komunikatem zamieszczonym na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości w skład Młodzieżowej Rady 
Sprawiedliwości I Kadencji wchodzi 24 członków (pełna lista członków znajduje się w opublikowanym komu-
nikacie)37. Dotychczas Rada miała przyjemność uczestniczyć w spotkaniu z doradcą Prezydenta ds. Młodzieży 
Łukaszem Rzepeckim, w ramach cyklu spotkań „Młodzi w pałacu”. Na spotkaniu prowadzonym w trybie wide-
okonferencji omawiano kwestie związane z edukacją prawną ludzi młodych, jak i promowaniem działań tyczą-
cych się nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego38. Nadto, w ramach 
konsultacji rozmawiano o słuszności wprowadzenia do polskiego porządku prawnego instytucji sędziów pokoju, 
o nieodpłatnych stażach dla ludzi młodych w administracji publicznej czy certyfikowanych kursach edukacyj-
nych dla młodzieży39. 

W dniu 21 maja 2021 r. odbyło się drugie posiedzenie Młodzieżowej Rady Sprawiedliwości I Kadencji przy 
udziale wiceministra Marcina Romanowskiego. Tematem przewodnim były kwestie związane z mediacją i po-
mocą pokrzywdzonym. Dyskutowano o rozwiązaniach dotyczących popularyzacji wiedzy prawnej oraz dostęp-
nego wsparcia ze strony państwa40. Podjęto również kwestię aktywizacji obywatelskiej młodych ludzi, celem 
zwiększenia ich zaangażowania w życie społeczne. Bez wątpienia stworzenie tego organu doradczego zasłu-
guje na uznanie, co więcej – powinno być przedmiotem dalszych analiz, w odniesieniu do realizacji ich zadań 
i przyszłych inicjatyw. 

Przegląd innych inicjatyw na rzecz edukacji prawnej młodzieży
Działalność pro bono sądów powszechnych oraz sędziów

Od kilku lat na uwagę zasługują działania podejmowane przez sądy powszechne z zakresu edukacji prawnej, 
skierowane do młodzieży szkolnej. Oczywiście pewną trudność stanowi opis wszelkich podejmowanych inicja-
tyw w każdym z poszczególnych sądów, gdyż są to działania zróżnicowane.

Można jednak wskazać pewne zbieżności, które zasadniczo sprowadzają się do: spotkań młodzieży z sędziami, 
w celu przybliżenia zasad funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i metodyki pracy sędziego; udziału mło-
dzieży w rozprawach sądowych; zwiedzania budynków sądu i sal sądowych; przygotowywania przez uczniów 
symulacji rozpraw z uwzględnieniem ról procesowych; udziału uczniów w wykładach o tematyce prawnej; jak 
również rozpowszechniania materiałów edukacyjnych. Takie przedsięwzięcia edukacyjne służyć mają upo-
wszechnianiu wiedzy o stosowaniu prawa w praktyce, organizacji i funkcjonowaniu sądów oraz strukturze są-
downictwa w Polsce. 

Najczęściej sądy zamieszczają na swoich stronach internetowych oferty edukacji prawnej kierowane do dyrek-
torów szkół i placówek oświatowych, celem składania wniosków o udział w danym programie. Jako przykład 
posłużyć może Sąd Okręgowy w Toruniu41, który na swojej stronie internetowej ogłosił ofertę polegającą m.in. 
na umożliwieniu uczniom zwiedzania budynku sądu połączonego z krótką prelekcją na temat jego funkcjono-
wania; uczestnictwo w rozprawach karnych w charakterze publiczności; możliwość udostępnienia sali rozpraw 
na symulację rozprawy, przygotowaną w ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie; czy zorganizowanie na terenie 
placówki edukacyjnej spotkań z sędzią, celem zapoznania młodzieży z zasadami funkcjonowania wymiaru spra-
wiedliwości i metodyką pracy sędziego. 

Innym kierunkiem działań sądów powszechnych jest upowszechnianie wiedzy prawniczej poprzez tworzenie 
dedykowanych programów edukacyjnych. Dla przykładu wskazać można program edukacyjny pod nazwą „Lek-
cje o prawie”, prowadzony przez Sąd Okręgowy w Warszawie, przez sędziów pionu cywilnego i karnego42. 

37 Ministerstwo Sprawiedliwości, komunikat: Młodzieżowa Rada Sprawiedliwości I Kadencji, online: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/mlodziezowa
-rada-sprawiedliwosci-i-kadencji [dostęp: 10.09.2021].

38 Komunikat: Młodzi w Pałacu. Spotkanie z Młodzieżową Radą Sprawiedliwości, online: https://www.prezydent.pl/kancelaria/aktywnosc-doradcow/ar-
t,522,mlodzi-w-palacu-spotkanie-z-mlodziezowa-rada-sprawiedliwosci.html [dostęp:10.09.2021].

39  Ibidem.

40 Ministerstwo Sprawiedliwości, komunikat: Posiedzenie Młodzieżowej Rady Klimatycznej z udziałem Wiceministra Marcina Romanowskiego, online: 
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/posiedzenie-mlodziezowej-rady-sprawiedliwosci-z-udzialem-wiceministra-marcina-romanowskiego [dostęp: 
10.09.2021].

41 Oferta edukacji prawnej Sądu Okręgowego w Toruniu, online: https://torun.so.gov.pl/edukacja-prawna,m,mg,3,163 [dostęp: 10.09.2021].

42 Buletyn Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Warszawie, online: https://bip.warszawa.so.gov.pl/artykuly/1438/edukacja-prawna [dostęp: 
10.09.2021].
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Jak czytamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Warszawie, średni czas trwania 
lekcji wynosi 3 godziny, podczas których uczniowie przygotowują symulację rozprawy sądowej i wcielają się 
w poszczególne role procesowe. Program „Lekcje o prawie” dedykowany jest dla uczniów VII-VIII klasy szkoły 
podstawowej oraz uczniów szkół średnich. Należy tu pamiętać, iż wskutek pandemii COVID-19 dostęp do po-
mieszczeń sądów powszechnych jest obecnie znacznie utrudniony.

Kończąc omawianie działalności sądów powszechnych w obszarze edukacji prawnej, podkreślić należy, iż wciąż 
wiele sądów korzysta z poradnika Ministerstwa Sprawiedliwości, pt. „Przychodzi uczeń do prawnika…” – in-
nowacyjny poradnik prawny dla młodzieży. Poradnik jest jednym z owoców działań realizowanych od sierp-
nia 2013 r. przez Ministerstwo Sprawiedliwości, w ramach projektu „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu 
prawnemu” (z Programu Operacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości: Budowanie potencjału instytucjonalnego 
i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości)43. 

Działalność samorządów zawodowych radców prawnych oraz adwokatów

Krajowa Izba Radców Prawnych w ramach rozwoju edukacji prawnej wśród młodzieży organizuje od kilku lat 
Ogólnopolski Konkurs „Akademia Wiedzy o Prawie” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 
Celami konkursu są działanie na rzecz poszerzenia wiedzy o prawie wśród nastoletnich Polaków, wzrost świa-
domości prawnej dzieci i młodzieży, kształtowanie u nich postaw szacunku do prawa oraz propagowanie związ-
ków prawa polskiego z prawem międzynarodowym44. Realizacją powyższych celów zajmuje się powołany przez 
Prezesa bądź Wiceprezesa Krajowej Rady Radców Prawnych Komitet Organizacyjny Konkursu. Tegoroczna już 
IV edycja rozpoczęła się 29 marca 2021 r., a finał odbył się 26 kwietnia 2021 r. Konkurs składał się z trzech 
etapów: quizu (na poziomie szkolnym), testu oraz zadania polegającego na rozwiązaniu kazusu (na poziomie 
okręgowym) oraz ustnej wypowiedzi przed Centralną Komisją Konkursu (na poziomie centralnym). Należy pod-
kreślić, iż w przedsięwzięcie angażują się Okręgowe Izby Radców Prawnych, które reprezentowane są przez 
koordynatorów ds. edukacji prawnej45.

Stosowne działania na rzecz edukacji prawnej młodych ludzi podejmowane są również na poziomie poszcze-
gólnych izb. Jako przykład może posłużyć Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, która stworzyła 
program zajęć dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych pt. „Radca prawny na piątkę”.46 
Zajęcia prowadzone są zarówno przez radców prawnych, jak również aplikantów radcowskich w oparciu o spe-
cjalnie przygotowane scenariusze lekcji. Z kolei tematyka jest dostosowana do każdego z poziomów edukacji. 
Spotkania z praktykami prawa stanowią świetne uzupełnienie programu nauczania. Dzięki tej inicjatywie mło-
dzież zapoznaje się z zagadnieniami związanymi z danymi osobowymi, prawami autorskimi, prawami człowieka, 
zobowiązaniami wynikającymi z prawa cywilnego czy prawa spadkowego, podstawami prawa gospodarczego, 
prawa rodzinne, prawem pracy oraz prawem konstytucyjnym. 

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie od kilku już lat podejmuje szereg inicjatyw mających na celu 
szerzenie oraz propagowanie wiedzy prawnej wśród dzieci i młodzieży, m.in. poprzez organizację zajęć szkol-
nych dedykowanych dzieciom i młodzieży z Warszawy oraz okolic. Za zgodą i we współpracy z dyrekcją po-
nad 30 warszawskich szkół grupa radców prawnych przeprowadziła zajęcia o tematyce prawnej dla uczniów 
klas podstawowych oraz ponadpodstawowych. W samym 2019 roku radcowie prawni zrealizowali ponad 270 
godzin lekcyjnych. Również w okresie pandemii zajęcia prowadzone przez radców izby warszawskiej są konty-
nuowane online. Jak deklaruje OIRP w Warszawie, zajęcia mają się odbywać nie rzadziej niż raz w tygodniu47.

Z kolei przy Naczelnej Radzie Adwokackiej działa Komisja Edukacji Prawnej. W 2019 r. Komisja sporządziła 
opracowanie, w którym zebrano i opisano podejmowane dotychczas przez Okręgowe Izby Adwokackie inicja-

43 Ministerstwo Sprawiedliwości, „Przychodzi uczeń do prawnika…”. Innowacyjny poradnik prawny dla młodzieży, online: https://www.gov.pl/web/sprawie-
dliwosc/przychodzi-uczen-do-prawnika-innowacyjny-poradnik-prawny-dla-mlodziezy [dostęp: 10.09.2021].

44 Krajowa Izba Radców Prawnych, komunikat: Edukacja prawna, online: https://kirp.pl/edukacja-prawna/ [dostęp: 10.09.2021].

45 Regulamin IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Akademia  Wiedzy o Prawie dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, organizowanego 
przez Krajową Izbę Radców Prawnych, w roku szkolnym 2020/2021, online: https://kirp.pl/wp-content/uploads/2021/03/regulamin-vi-edycji-konkur-
su-akademia-wiedzy-o-prawie.pdf [dostęp: 10.09.2021].

46 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, komunikat: Edukacja Prawna – szersza współpraca i więcej zajęć, online: https://www.oirpwarszawa.pl/
edukacja-prawna-szersza-wspolpraca-i-wiecej-zajec/ [dostęp: 10.09.2021].

47 Biuro Edukacji Urząd m.st. Warszawy, komunikat: Edukacja Prawna warszawskich uczniów, online: http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-nauczyciela-i-
dyrektora/materialy-dla-nauczyciela/22181-edukacja-prawna-warszawskich-uczniow [dostęp: 10.09.2021].



Partycypacja społeczna młodego pokolenia
Wybór treści analitycznych 18

tywy edukacyjne, mające na celu wzajemne dzielenie się doświadczeniem i inspirowanie do dalszych działań48. 
Wśród programów edukacyjnych skierowanych do młodzieży wyróżnić można: funkcjonujący od 2014 r. pro-
gram Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku pt. „Adwokat przydaje się w życiu”, projekt lekcji dedykowanych 
dla uczniów szkół średnich „Adwokat dla Ucznia”, realizowany przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach, 
program edukacyjny pod tytułem „Adwokat pomaga i uczy prawa”, skierowany do młodzieży uczęszczającej do 
szkół ponadgimnazjalnych na terenie działania Izby Adwokackiej w Olsztynie, czy program przygotowany przez 
Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie „Adwokat przydaje się w życiu”, skierowany do młodzieży uczęszcza-
jącej do szkół ponadgimnazjalnych. 

Młodzieżowe Rady Gminy, Powiatu i Województwa

Ustawą z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powia-
towym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
wzmocniono pozycję młodzieżowych rad na każdym szczeblu samorządu terytorialnego49. 

Skutkiem wprowadzonej noweli ustawodawca zobowiązał gminy, powiaty oraz województwa do angażowania 
młodzieży w sprawy dla nich istotne, umacniając znacząco pozycję młodzieżowych rad. Rady te na każdym 
szczeblu zyskały charakter doradczy i inicjatywny. W oparciu o te kompetencje mogą zgłaszać do uprawnionych 
podmiotów wniosek o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej, w trybie określonym przez statut gminy, statut po-
wiatu, statut województwa bądź odrębne uchwały organów stanowiących wymienionych jednostek samorządu 
terytorialnego. Nadto, uproszczona została procedura powoływania młodzieżowych organów doradczych, po-
przez umożliwienie ich tworzenia zarówno z własnej inicjatywy organów stanowiących jednostek samorządu 
terytorialnego, jak i na wniosek organów wykonawczych, tj. wójta, zarządu powiatu i zarządu województwa, 
oraz szeregu innych podmiotów, w tym organizacji pozarządowych oraz uczniów i studentów z terenu danej 
jednostki. Co ważne, wprowadzono także ustawowy termin rozpatrzenia wniosku w sprawie powołania orga-
nów doradczych, wynoszący 3 miesiące od daty jego złożenia. Prócz tego młodzieżowe rady wyposażone zo-
stały w dodatkowe kompetencje ustawowe, m.in. opiniowanie projektów uchwał dotyczących młodzieży, udział 
w opracowaniu dokumentów strategicznych gminy na rzecz młodzieży, monitorowanie realizacji dokumentów 
strategicznych gminy, powiatu oraz województwa na rzecz młodzieży oraz realizacji tychże działań oraz po-
dejmowanie innych działań na rzecz młodzieży, w szczególności w zakresie edukacji obywatelskiej w sposób 
określony przez radę gminy, radę powiatu bądź sejmik województwa. 

Z punktu widzenia niniejszej analizy istotna wydaje się ostatnia z wymienionych kompetencji, gdyż może pro-
wadzić do aktywizacji młodzieży lokalnej, dotychczas niezainteresowanej działaniami na poziomie lokalnym. 
Autorka zwraca uwagę, iż zadania edukacyjne młodzieżowych rad wobec ich rówieśników mogą przełamać 
pewną barierę pokoleniową, by w efekcie w przystępniejszy sposób zainteresować młodzież sprawami obywa-
telskimi. 

Inne

Na szczególną uwagę zasługuje działalność fundacji INRIPS, założonej w 2009 r. i stanowiącej prawniczy thin-
k-tank, skupiony wokół pięciu obszarów: dostęp do pomocy prawnej, innowacyjna edukacja prawna, proces 
legislacyjny, wymiar sprawiedliwości oraz zawody prawnicze50. 

Fundacja opracowała m.in. interaktywną grę o nazwie „Twoje prawo”. Jest to nowoczesne narzędzie edukacyj-
ne, umożliwiające zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu prawa, rozwój postaw obywatelskich oraz ćwiczenie 
umiejętności, na które występuje szczególne społeczne zapotrzebowanie. Gra skierowana jest do uczniów li-
ceów, gimnazjów oraz studentów bądź uczniów innych typów szkół ponadgimnazjalnych. Zgodnie z jej założe-
niami uczestnicy biorą udział w procesie legislacyjnym nad ustawą, której tematykę mogą wybrać samodzielnie 
bądź skorzystać z pomocy prowadzącego. Jest to niezwykle ciekawy projekt, gdyż pozwala zaangażować mło-
dych w złożone tematy, zarezerwowane wcześniej dla nielicznych, wykorzystując powszechną ich umiejętność, 
tj. grania w gry. 

48 Opracowanie Komisji Edukacji Prawnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, online: http://www.adwokatura.pl/admin/wgrane_pliki/file-akomisja-
edu25ix2019-28974.pdf (s. 7) [dostęp: 10.09.2021].

49 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa 
oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2021 poz. 1038).

50  Więcej o Fundacji IRIPS oraz ich działaniach można znaleźć pod adresem: http://www.inpris.pl.
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Ponadto, celem promocji oraz wzbudzania wśród społeczeństwa zainteresowania wiedzą prawniczą, w dniu 15 
marca 2017 r. po raz pierwszy obchodzono Dzień Edukacji Prawnej. W 2021 r. z tej okazji dla młodzieży przy-
gotowano atrakcyjne webinary na platformie Facebook oraz indywidualne 45-minutowe lekcje, prowadzone 
przez sędziów i prawników na platformie Microsoft Teams z tematyki prawa karnego, cywilnego, autorskiego, 
praw człowieka oraz praw zwierząt. Z kolei partner wydarzenia, Wolters Kluwer Polska, przygotował artykuły 
omawiające praktyczne zagadnienia prawne z życia codziennego51.

Z uwagi na określone ramy niniejszej analizy, nie sposób wymienić wszystkich organizacji pozarządowych zaj-
mujących się statutowo edukacją prawną. Do najciekawszych zaliczyć można ponadto Centrum Edukacji Oby-
watelskiej52, Fundację Edukacji Prawnej „Iustitia” oraz Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej. Ta ostatnia 
m.in. prowadzi zajęcia oparte na metodologii Street Law „Prawo na co dzień”53. 

Wnioski i zalecenia
Z niniejszej analizy wysunąć można trzy kluczowe wnioski. Po pierwsze w obszarze edukacji prawnej młodzieży 
nie prowadzono dotychczas prawie żadnych badań. Przytoczone w analizie badanie ogólnopolskie dotyczy roku 
2016 i ma najszerszy zakres. Brakuje zatem obrazu aktualnego stanu świadomości prawnej Polaków. Wszelkie 
wnioski można wyciągać na podstawie nieaktualnych danych oraz cząstkowych analiz instytucji niezajmujących 
się pracami badawczymi sensu stricto (np. Naczelnej Rady Adwokackiej). Zaleca się podjęcie debaty społecznej 
na temat stanu edukacji prawnej młodzieży w Polsce oraz prowadzenie dokładnych i rzetelnych badań o stanie 
świadomości prawnej młodzieży, oraz poznanie ich oczekiwań wobec systemu kształcenia i propozycji popra-
wek. 

Brakuje także skoordynowanych działań między organizacjami prowadzących profesjonalnie zajęcia z zakresu 
edukacji prawnej (jako swój cel statutowy). Posiadają one ekspertów, mają odpowiednie zaplecze merytorycz-
ne, wydają publikacje, prowadzą szkolenia. Brakuje również programów aktywizujących młodzież na poziomie 
samorządowym (lokalnie). W tym zakresie funkcjonują organizacje pozarządowe, m.in. Stowarzyszenie Sędziów 
Polskich „Iustita” oraz Fundacja Edukacji Prawnej „Iustitia”. 

Należy podkreślić, iż kluczowym założeniem jest stworzenie siatki informacyjnej, za pomocą której organizacje 
profesjonalne wymieniałyby się posiadaną wiedzą, co w rezultacie oznaczałoby swoistą „burzę mózgów”, dla 
wypracowania lepszych metod kształcenia młodzieży z zakresu prawa oraz wdrażanie adekwatnych narzędzi 
dla rozwoju prawnego młodego człowieka.

Znaczącą rolę w życiu młodego człowieka odgrywa szkoła, wypełniająca pierwsze lata jego życia w społeczeń-
stwie. Ten etap kształcenia jest o tyle istotny, gdyż młody człowiek kształtuje wówczas swoją osobowość oraz 
podejście do kwestii społecznych oraz gospodarczych. Na ten moment nie sposób ocenić skali, stopnia oraz 
efektów kształcenia młodzieży przez nauczycieli. Prócz tego należy się zastanowić, czy podstawa programowa 
w obecnym zakresie jest wystarczająca. Dotychczas większość działań w zakresie edukacji prawnej podejmu-
ją organizacje pozarządowe oraz prawnicy i sądy powszechne pro bono, mimo iż zadania te powinny leżeć 
w szczególności w gestii Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wobec tego zalecane jest dalsze prowadzenie ba-
dań nad efektywnością kształcenia młodzieży przez nauczycieli wiedzy o społeczeństwie oraz zastanowienie 
się nad skutecznymi zmianami w systemie oświaty, w szczególności z uwzględnieniem zmian podstawy progra-
mowej nauczania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Na koniec Autorka pragnie podkreślić, iż w erze cyfryzacji kształcenie młodych osób powinno się opierać na ak-
tywizacyjnych metodach nauczania, które zachęcą ich do współpracy oraz pozwolą poczuć się ważnymi człon-
kami społeczności, sprzyjając partycypacji społecznej. Tylko takie rozwiązania pozwolą uzmysłowić młodemu 
pokoleniu wartościowość ich pomysłów. Ponadto, kluczowym jest korzystanie z dobrodziejstwa Internetu jako 
narzędzia pozwalającego usprawnić metody kształcenia młodzieży oraz dotarcia do jak największej liczby zain-
teresowanych.

51 Fundacja Edukacji Prawnej Iustitia, komunikat: Dzisiaj obchodzimy dzień edukacji prawnej, online: https://www.edukacja.iustitia.prawo.pl/wiadomosci/
dzisiaj-obchodzimy-dzien-edukacji-prawnej/ [dostęp: 30.07.2021].

52 Zachęcam do zapoznania się z programami organizacji pod adresem: https://www.ceo.org.pl/programy 

53 Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej, komunikat: Street Law, online: http://www.psep.pl/index.php?site=/street_law/ [dostęp: 30.07.2021].
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5. Kopińska V., Edukacja prawna z perspektywy humanistyczno-krytycznej, „Rocznik Andragogiczny”, [b.m] 
2012, online: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-e44df075-bbbf-4490-a-
e6a-47053fc264b9/c/V._Kopinska_RA_2012.pdf  (s. 189) [dostęp: 27.07.2021].
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Wstęp
Niniejsza analiza stanowi próbę usystematyzowania wiedzy na temat regulacji prawnych odnoszących się do 
pojęcia partycypacji społecznej młodzieży. Niestety, większość regulacji prawnych ma charakter rozproszony, 
często nieodnoszący się do partycypowania przez tę grupę społeczną. Zatem konieczne stało się przekrojowe 
zbadanie tychże regulacji, tak aby uzyskać jak najszerszy obraz przedmiotowego zagadnienia. Ponadto, z zebra-
nych przez Autorkę informacji wynika, iż tematyka ta dotychczas nie była poruszana w literaturze przedmiotu, 
wobec czego analiza niniejszego zagadnienia wydaje się konieczna.

Niniejsza analiza podzielona została tematycznie na pięć części. Pierwsza odnosi się do wyjaśnienia pojęć par-
tycypacja społeczna oraz młodzież”, by w sposób precyzyjny i wyczerpujący wprowadzić czytelnika w istotę 
tematu. Podpunkt ten ująć można również jako kluczowy, bowiem ukazuje, jak Autorka rozumie oba te pojęcia, 
co pozwala czytelnikowi dokonać osobistej oceny obowiązujących regulacji prawnych, wskazanych następnie 
w  podpunktach IV i V. 

Część druga traktuje o młodzieży jako grupie społecznej, która w obrębie działań partycypacyjnych powinna 
być traktowana w sposób priorytetowy. Założenia tego nie można traktować na wyrost, gdyż to dzisiejsza 
młodzież stanie się jutrzejszymi dorosłymi kształtującymi Polską rzeczywistość polityczną i społeczną. Część 
trzecia przedstawia problematykę regulacji prawnych na poziomie krajowym, poczynając od analizy ustawy 
zasadniczej54, poprzez kolejno ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie55, ustawę o radzie 
ministrów56, regulamin pracy rady ministrów57, a kończąc na ustawie – Prawo oświatowe58 oraz ustawie o szkol-
nictwie wyższym i nauce59.  

Podpunkt IV przedstawia problematykę regulacji prawnych na poziomie samorządowym. W pierwszej kolejno-
ści wskazano na ideę samorządności młodych, zapoczątkowaną w dokumentach unijnych – Europejskiej Karcie 
Samorządu Lokalnego60 oraz Europejskiej karcie uczestnictwa młodych ludzi w życiu lokalnym i regionalnym61. 
Sporą uwagę Autorka skupiła na analizie ustawy o samorządzie gminnym62 oraz młodzieżowych radach gmin, 
zważywszy na szczególnie długą i bogatą historię tych organów. Z uwagi na podobieństwo regulacji, jedynie 
wzmiankowano o ustawie o samorządzie powiatowym63 oraz ustawie o samorządzie województwa64.  W ostat-
niej części przedstawiono wnioski końcowe oraz ewentualne postulaty de lege ferenda.

Partycypacja społeczna młodzieży – co właściwie oznacza?
Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego partycypowanie to uczestnictwo65. Już na tej podstawie można przy-
jąć, iż partycypacja społeczna odnosi się do uczestnictwa społeczeństwa. K. Wojtoszek definiuje ten termin jako 
bardziej lub mniej bezpośrednie uczestnictwo społeczeństwa w procesie decyzyjnym na płaszczyźnie lokalnej, 
publicznej lub politycznej, oparte na komunikacji z władzą, w celu prowadzenia obustronnego dialogu, wzajem-
nego wsparcia oraz podejmowania trafnych i konstruktywnych decyzji66.

54 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U Nr 78 poz. 483).

55 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2021 r., poz. 1038, 1243, 1535).

56 Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o radzie ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178, 1192, 1535) (dalej jako u.r.m)

57 Uchwała nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin Pracy Rady Ministrów (M.P. z 2013 r. poz. 979).

58 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz.1082).

59 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619, 1630).

60 Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1985 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 124 poz. 607).

61 Europejska karta uczestnictwa młodych ludzi w życiu lokalnym i regionalnym, Strasburg 2003, online: https://rm.coe.int/16807038eb  [dostęp: 
27.11.2021].

62 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372).

63 Ustawa z dnia 5 marca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1038, 1834).

64 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2021 r. poz. 1038, 1834).

65 Hasło: partycypowanie, Słownik Języka Polskiego, online: https://sjp.pl/partycypowanie [dostęp: 25.11.2021].

66 K. Wojtoszek, Prawne uwarunkowania partycypacji społecznej w Polsce, [w:] Samorząd terytorialny w Polsce z perspektywy 25-lecia jego funkcjono-
wania, red. P. Laskowski, Wyd. Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, Wałbrzych 2015, s. 327, online: http://
bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171405555 [dostęp: 25.11.2021].
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Szczególne miejsce w kontekście pojęcia partycypacji społecznej zajmuje właśnie „uczestnictwo”, bowiem 
wskazuje na aktywną postawę obywateli i interesariuszy w przestrzeni publicznej, sprzeciwiającą się bierności 
w podejmowaniu jakichkolwiek działań. Tak rozumianą partycypację określamy mianem partycypacji społecz-
nej sensu stricto67. R. Kozioł wyróżnia trzy rodzaje partycypacji społecznej: wspólnotową (działalność w życiu 
najbliższego otoczenia), publiczną (zaangażowanie w sprawy państwa) oraz indywidualną (codzienne decyzje 
jednostki i jej potrzeby związane z życiem w danej zbiorowości)68. 

W toku dalszej analizy Autorka podejmie tematykę partycypacji publicznej, którą kolei odnieść można dalej do 
dwóch kategorii udziału obywateli w życiu publicznym, wyróżnionych przez S. Langtona, tj. aktywności publicz-
nej i angażowania obywateli69. To właśnie do tych kategorii ograniczać się będzie przedmiot analizowanego 
tematu. Poza tematem analizy pozostaje partycypacja przymusowa, rozumiana jako np. płacenie podatków, oraz 
partycypacja wyborcza.

Partycypacja społeczna stanowi przedmiot badań takich dyscyplin nauki jak prawo, socjologia czy politologia, 
wobec czego nie sposób znaleźć jednoznacznej definicji tego pojęcia. Prawno-administracyjna koncepcja par-
tycypacji społecznej rozumiana jest jako prawo jednostki lub grup do uczestnictwa w procesie podejmowania 
decyzji na różnych szczeblach władzy, zagwarantowane za pomocą aktów prawnych lub innych dokumentów 
wyznaczających standardy współpracy instytucji władzy z obywatelami70. 

Podobnie pojęcie to interpretuje D. Żółkowski, przyjmując, że partycypacja społeczna (obywatelska) to zjawi-
sko polegające na uczestniczeniu społeczności lokalnych w identyfikacji i rozwiązywaniu wspólnych potrzeb 
i problemów. Polega ona na włączaniu ludności oraz stworzonych przez nią organizacji w proces realizacji 
zadań publicznych przez władze rządowe lub samorządowe71. W ujęciu normatywnym pojęcie partycypacji 
społecznej wywodzi się z instrumentalnej wykładni pojęcia demokratycznego państwa prawnego, określonego 
art. 2 Konstytucji RP, a zarazem stanowi konsekwencję konstytucyjnej zasady społeczeństwa obywatelskiego, 
pluralizmu światopoglądowego, dialogu społecznego i dobra społecznego72. Ponadto H. Izdebski wskazuje, iż 
za punkt rozważań na temat partycypacji społecznej na gruncie prawa przedmiotowego, czyli zespołu norm 
prawnych ją regulujących, uznać należy prawa podmiotowe obywateli, bo to właśnie wzrost ich znaczenia ma 
decydujący wpływ na wzrost roli partycypacji społecznej w Polsce73.

Na potrzeby niniejszej analizy Autorka posłuży się definicją młodzieży z uwagi na kryterium wiekowe. W litera-
turze przedmiotu ujęcia te znacząco od siebie odbiegają. S. Baley zakreśla wiek dojrzewania w przedziale po-
między 13. a 20. rokiem życia, dla M. Kreutza młodość to okres między 11. a 21. rokiem, natomiast według M. 
Żebrowskiej wiek dorastania przypada na okres między 12. a 18. rokiem życia74. Wedle definicji ONZ młodzież 
obejmuje osoby pomiędzy 15. a 24. rokiem życia75. Z kolei, jak wskazuje M. Skonieczny, najczęściej w progra-
mach z zakresu polityki społecznej przyjmuje się za młodzież osoby w przedziale od 13 do 30 lat76. Autorka 
analizy posługiwać się będzie ostatnią z przytoczonych definicji.

67 N. Laurisz, Wprowadzenie do partycypacji społecznej w Polsce, [w:] Partycypacja społeczna w Polsce. Atlas dobrych praktyk, red. M. Ćwiklicki, M. 
Frączak, Wyd. Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 26, online: https://fundacjagap.pl/wpcontent/uploads/2019/09/Partycypacja_spolecz-
na_w_Polsce_2013.pdf [dostęp: 25.11.2021].

68 L. Myszka-Strychalska, Znaczenie poczucia sprawstwa w procesie aktywności i partycypacji społecznej młodzieży, „Rocznik Pedagogiczny” 43/2020, s. 
39. online: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/28375 [dostęp: 25.11.2021].

69 M. Wójcicki, Pojęcie, istota i formy partycypacji społecznej w procesie planowania przestrzennego, „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna” 2018/24, 
s. 172, online: https://core.ac.uk/download/pdf/160250602.pdf, [dostęp: 26.11.2021].

70 M. Wójcicki, op. cit. s. 172. 

71 D. Ziółkowski, Wzmocnienie partycypacji społecznej w samorządzie – wyzwanie dla prawa administracyjnego, „Studia Iuridica LXXVII”, online: http://
cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ceon.element-cf7c6167-2bc3-3bfd-a4a8-73fbd78c096e/c/pdf-01.3001.0013.1875.pdf, s. 201 
[dostęp: 26.11.2021].

72 I. Niżnik-Dobosz, Część pierwsza. Prawne aspekty partycypacji społecznej, [w:] Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, red. B. Dolnicki, 
Warszawa 2014. online: https://sip.lex.pl/#/monograph/369284987/5?tocHit=1 [dostęp: 25.112021].

73 M. Wójcicki, op. cit., s. 171.

74 E. Wiśniewska, Starsi i młodzi w dialogu międzypokoleniowym, „Społeczeństwo – Edukacja – Język” 2017 2(6) s. 30, online: http://cejsh.icm.edu.pl/
cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-da2a8306-c150-4a1e-84dc-02644780a73a  [dostęp: 26.11.2021].

75 Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, ONZ dla Młodzieży, online: https://www.unic.un.org.pl/dla_mlodziezy/ [dostęp: 26.11.2021].

76 M. Konieczny, Polityka młodzieżowa w Polsce – podstawowe zagadnienia, [w:] Polityka Młodzieżowa w Polsce. Encyklopedia Komisji Europejskiej Young 
Wiki. Tom I, Wyd. FRSE, Warszawa 2019, online: https://www.frse.org.pl/storage/brepo/panel_repo_files/2021/02/18/ssjhwi/polityka-mlodziezowa
-online-part1.pdf, s. 7 [dostęp: 26.11.2021].
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Młodzież jako szczególna grupa społeczna realizująca  
działania partycypacyjne 
Już Józef Ignacy Kraszewski dostrzegł, iż: „Młodość ma w sobie zapasy siły, którymi wiele przemóc może, gdy 
zechce”77. Młodzi ludzie są pełni pasji, kreatywni oraz oddani sprawom, na którym im zależy, dlatego ważnym 
jest, by już teraz angażować ich społecznie w procesy partycypacyjne, choćby dlatego, iż w perspektywie nie-
dalekiej przyszłości będą odgrywać istotną rolę społeczną jako ci, którzy bezpośrednio kształtować będą ota-
czającą ich rzeczywistość. 

A. Chodubski wskazał na pewne specyficzne cechy wyróżniające fazę młodości78, tj. brak ukształtowanej świa-
domości kulturowej oraz podatność na identyfikację z różnymi postawami, wykazywanie inicjatywy i dążenie do 
zmian rzeczywistości, ujawniając przy tym żywiołowo i emocjonalnie aspiracje i dążenia oraz głęboki krytycyzm 
wobec ludzi dorosłych. W młodym wieku ujawnia się odrębność zainteresowań i dążeń oraz skrajność orien-
tacji w poszukiwaniu wartości życia indywidualnego, społecznego oraz zawodowego. Dodatkowo, występuje 
tendencja do demonstrowania nowych sposobów (w tym niekonwencjonalnych) w kreowaniu siebie oraz ota-
czającej rzeczywistości kulturowo-cywilizacyjnej. 

Jednocześnie należy pamiętać, iż budowa społeczeństwa obywatelskiego wiąże się z udziałem wszystkich grup 
społecznych, w tym młodych i żadna z tych grup nie może być wykluczona z uwagi na brak doświadczenia79. 
Współczesna młodzież żyje w świecie ciągłych przemian. Z jednej strony ma dostęp do szerokiej gamy informa-
cji oraz instytucji, do których nie mieli dostępu ich rodzice, przez co sama może decydować o swoim dalszym 
rozwoju. Z drugiej strony żyje w permanentnym stresie i obawie o jutro. Wobec tego, aby stać się aktywnym 
społecznikiem, młody człowiek powinien charakteryzować się postawą prorozwojową. Jednostka przejawiająca 
taka nastawienie prezentuje nie tylko postawę otwartości na nowe doświadczenia, akceptuje odmienność, inte-
resuje się swoim otoczeniem, ale także uczestniczy w rozmaitych obszarach społecznych, żywiąc przekonanie, 
że jej przedsięwzięcia mają znaczenie dla świata, w którym funkcjonuje. 

Posiadając przeświadczenie o swojej sprawczości, będzie ona działała na rzecz dobra ogólnego, brała udział 
w inicjatywach obywatelskich, wyborach oraz wyrażała swoje opinie w różnych sytuacjach, szanując zdanie in-
nych osób80. Z badania przeprowadzonego w 2021 r. przez CBOS „Młodzi Polacy a poczucie wpływu na sprawy 
publiczne i zaangażowanie w protesty”81 wynika, iż poczucie wpływu na sprawy kraju deklaruje 42% badanych 
w wieku od 18 do 24. Jest to stosunkowy spadek w porównaniu z II kwartałem 2020 r. gdzie wskaźnik wynosił 
53%. W zakresie wpływu na sprawy lokalne odnotować można jeszcze większy spadek – z 69% w II kwartale 
2020 r. do 58% w IV kwartale 2021 r. Możliwe, iż zniechęcenie młodzieży udziałem w aktywności obywatelskiej 
wynika z pandemii Covid-19 oraz licznych obostrzeń. 

Warto w tym miejscu przedstawić kolejno dwa modele partycypacji społecznej młodzieży. Pierwszy z nich 
stworzony został przez Rogera A. Harta jako tzw. drabina uczestnictwa82. Trzy pierwsze stopnie drabiny, tj. 
manipulacja, dekoracja oraz uczestnictwo na pokaz, mają charakter pozornego zaangażowania młodych w spra-
wy społeczne. Dopiero pięć kolejnych stopni (przydzielony, ale informowany, konsultowanie i informowanie, 
inicjatywa dorosłych, decyzje podejmowane wspólnie z młodymi, inicjatywa i kierownictwo młodzieży oraz 
inicjatywa młodzieży i decyzje podejmowane wspólnie z dorosłymi) dają kolejno szanse na doświadczenie przez 
młodzież ich pełnej partycypacji w życiu społecznym. Drabina przedstawia sposób podejścia władz do młodego 
człowieka, poczynając od działań pozornych, czego władza powinna się wystrzegać, a kończąc na pełnej par-
tycypacji skupionej na szczycie drabiny, gdzie to inicjatywy wychodzą od młodzieży i skutkują podejmowaniem 
decyzji łącznie z dorosłymi za zasadzie partnerstwa.

77 https://www.cytaty.info/cytat/mlodosc-ma-w-sobie-zapasy-sily-ktorymi.htm [dostęp: 26.11.2021].

78 A. Chodubski, Młodzież jako przedmiot i podmiot życia publicznego, [w:] Polityka Młodzieżowa Unii Europejskiej red. M. Boryń, B. Duraj, S. Mrozowska. 
Wyd. Adam Marszałek Toruń 2014, s. 11-12.

79 M. Raczek, Polityka na rzecz młodzieży w Polsce, [w:] Polityka Młodzieżowa Unii Europejskiej, red. M. Boryń, B. Duraj, S. Mrozowska, Wyd. Adam Mar-
szałek, Toruń 2014, s. 149.

80 L. Myszka-Strychalska, Znaczenie poczucia sprawstwa w procesie aktywności i partycypacji społecznej młodzieży, „Rocznik   Pedagogiczny” 43/2020, s. 
44, online:  https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/28375 [dostęp: 27.11.2021].

81 Młodzi Polacy a poczucie wpływu na sprawy publiczne, CBOS, online: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2021/K_095_21.PDF  [dostęp: 27.11.2021].

82 L. Myszka-Strychalska, op. cit., s. 50. 
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Kolejny model partycypacji społecznej zaprezentował Harry Shier83. Badacz ten uznał, iż determinantów party-
cypacji młodych ludzi szukać należy w warunkach, jakie stwarzają im dorośli. Kluczowe w tym modelu jest to, by 
w pierwszej kolejności dorośli wysłuchali potrzeb młodzieży, kolejnym etapem jest wspieranie jej w wyrażaniu 
własnych poglądów i branie pod rozwagę przy podejmowaniu decyzji. Następne dwa etapy koncentrują się na 
włączaniu młodych w proces dokonywania wyborów i wspólnym zarządzaniu razem z dorosłymi. Podobnie jak 
poprzedni model, również ten zakłada partnerstwo. Młodzież musi zdobyć zaufanie do władzy, a nastąpi to 
wówczas, gdy władza nabędzie zaufania do młodzieży.

Regulacje prawne partycypacji społecznej na poziomie ogólnokrajowym
W Konstytucji RP w żadnym miejscu nie pojawia się pojęcie społeczeństwa obywatelskiego, aczkolwiek pewne 
sformułowania użyte w ustawie zasadniczej stanowią jego wykładnię. Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu 
wyroku z 27 maja 2003 r. wskazał na duże znaczenie idei społeczeństwa obywatelskiego w partycypacji spo-
łecznej: „społeczeństwo kształtujące się od 1989 roku to społeczeństwo wolnych, świadomych, aktywnych 
i zaangażowanych w sprawy publiczne obywateli. Obywatele nie mają żadnych przeszkód prawnych organizo-
wania się w sposób odpowiadający ich potrzebom, celom i interesom. Nie ma takiego elementu życia publicz-
nego, w którym nie uczestniczą obywatele zorganizowani w organizacjach społecznych, stowarzyszeniach czy 
fundacjach”84. Już w samej preambule uwypuklono ideę angażowania obywateli w proces sprawowania władzy. 
Można przytoczyć chociażby ten fragment: „ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa 
podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu 
społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot”85. 

To również na gruncie konstytucyjnym sprecyzowano kilka zasad stanowiących ustrojowy fundament party-
cypacji społecznej. Nie sposób określić ich hierarchii, gdyż każda z nich oddaje w pewnym zakresie istotę 
partycypacji społecznej. Mimo wszystko wyróżnić należy zasadę suwerenności określoną art. 4 ust. 2 ustawy 
zasadniczej, bowiem to przede wszystkim z tej zasady wynika prawo do czynnego udziału obywateli w kiero-
waniu sprawami publicznymi, stanowiące jedną z podstawowych zasad ustrojowych współczesnych państw 
demokratycznych, umożliwiając przy tym szeroki udział obywateli w sprawowaniu władzy86. Zasada ta stanowi 
ponadto odzwierciedlenie idei demokracji, jaka przyświecała twórcom ustawy zasadniczej. Wedle tej zasady 
obywatele mogą sprawować władzę bezpośrednio oraz pośrednio. Jednakże, jak trafnie ujmuje M. Bożek, na-
wet odwołując się do szerszego ujęcia tejże zasady, tj. poprzez rozumienie jej w kategoriach udziału społeczeń-
stwa w procesie decyzyjnym, możemy zauważyć, iż konstytucyjne instrumenty partycypacji społecznej, takie 
jak obywatelska inicjatywa ustawodawcza, dają decydentom ograniczony wpływ na podjęcie decyzji, mimo iż 
należą do form demokracji bezpośredniej87. 

Jest to niezwykle trafne spostrzeżenie, wskazujące na to, że już na gruncie konstytucyjnym dokonano swoiste-
go rozróżnienia form demokracji bezpośredniej – bez wątpienia stanowiących narzędzia partycypacji społecznej 
obywateli – z uwagi na ich wpływ na proces decyzyjny. W przypadku referendum głos większości obywateli ma 
charakter wiążący, odmiennie w przypadku inicjatywy ustawodawczej zgłoszony projekt jest wyłącznie pewną 
propozycją dla władzy ustawodawczej. Idąc dalej, wskazać można na kolejne zasady konstytucyjne stanowiące 
fundament partycypacji społecznej: zasadę demokratycznego państwa prawnego (art. 2), państwa jednolitego 
(art. 3), pomocniczości, decentralizacji władzy publicznej (art.15), samorządu terytorialnego (art. 16)88. Można 
postawić tezę, iż bez wątpienia wszelkie powyższe zasady odgrywają rolę kluczową wobec ich znaczącego 

83  bidem s. 51.

84 M.T. Góralczyk, Związek między konstytucyjną zasadą społeczeństwa obywatelskiego a partycypacją społeczną – zarys problematyki, „Przegląd Sej-
mowy” 2020, nr 6(161), online: https://orka.sejm.gov.pl/przeglad.nsf/0/25C1D6BE6F3DC9A8C125864E003E5BDA/$file/2.Micha%C5%82%20To-
masz%20G%C3%B3ralczyk%20PS%20%206(161).pdf (s. 40)  [dostęp: 30.11.2021].

85 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U Nr 78, poz. 483).

86 A. Gross, Zasady konsultacji społecznych w prawie administracyjnym, [w:] Zasady w prawie administracyjnym. Teoria, praktyka, orzecznictwo, red. Z. 
Duniewska, A. Krakała, M. Stahl, Warszawa 2018, online: https://sip.lex.pl/#/monograph/369428922/346841/duniewska-zofia-red-krakala-artur-red
-stahl-malgorzata-red-zasady-w-prawie-administracyjnym...?cm=URELATIONS  [dostęp: 25.11.2021].

87  M. Bożek, Konstytucyjne podstawy partycypacji społecznej i formy jej realizacji w samorządzie terytorialnym, „Przegląd Sejmowy” 5(112), online:  http://
orka.sejm.gov.pl/przeglad.nsf/0/0CA79967FDD23E58C1257ABB00389466/%24File/ps112.pdf (s. 93-94) [dostęp: 26.11.2021].

88 B. Składanek, Partycypacja społeczna jako pojęcie i instytucja demokratycznego państwa prawnego – aspekty prawne i historyczne, Zeszyty Naukowe 
Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Puławskiego w Radomiu, „Studia Ekono-
miczne, Prawne i Administracyjne” nr 3/2019, online: http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171595509 (s. 
73) [dostęp: 26.11.2021].
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wpływu na kształt partycypacji społecznej89. Prócz zasad ustroju państwa w przepisach ustawy zasadniczej 
odnaleźć można prawa obywatelskie, które nawiązują do partycypacji społecznej. Wymienić należy m.in. pra-
wo do informacji o działalności organów władzy (art. 61 Konstytucji RP); prawo do wyrażania opinii w drodze 
referendum ogólnokrajowego (art. 62 Konstytucji RP); prawo do składania wniosków, petycji i skarg (art. 63 
Konstytucji RP); prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska (art. 74 ust. 3 Konstytucji RP); prawo do 
dialogu społecznego (choć w znaczeniu wąskim, odnoszącym się wyłącznie do ustroju gospodarczego, art. 20 
Konstytucji RP); prawo do obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej (art. 118 ust. 2 Konstytucji RP); prawo do 
udziału w referendum lokalnym (art. 170 Konstytucji RP). Z poczynionej analizy przepisów konstytucyjnych 
można wywnioskować, iż zarówno zasady ustrojowe, jak również wskazane wyżej prawa obywatelskie dają 
możliwość aktywnego uczestnictwa obywateli w sprawowaniu władzy. Jednocześnie żaden z zapisów konsty-
tucyjnych nie posługuje się pojęciem partycypacji społecznej. 

Wolontariat jest jednym z kluczowych elementów wspomagających rozwój organizacji pozarządowych. Jak 
wynika z badania pt. Kondycja organizacji pozarządowych 201890, przeszło 63% organizacji korzysta z pomocy 
wolontariuszek/wolontariuszy. Działanie w ramach wolontariatu spełnia istotną rolę społeczną w życiu młodego 
człowieka, ucząc go samodzielności w myśleniu i działaniu, krytycznego osądu rzeczywistości, podejmowania 
decyzji i realizacji zamierzeń91. Definicję wolontariatu znajdziemy w ustawie o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (dalej jako: u.d.p.p.)92. Obecnie ustawę tę uznać można za podstawowy akt normatywny, który 
reguluje formy i zasady współpracy pomiędzy stroną społeczną a organami administracji publicznej, zarówno 
na szczeblu rządowym, jak i samorządowym. Zgodnie z art. 2 pkt 3 u.d.p.p., za wolontariusza uznaje się osobę 
fizyczną, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie. 
Z kolei art. 42 ust. 1 pkt 1 i 2 u.d.p.p. podaje, iż wolontariusze mogą m.in. wykonywać świadczenia na rzecz 
organizacji pozarządowych czy organów administracji publicznej, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działal-
ności gospodarczej. 

Wolontariat potraktować zatem można jako formę partycypacji społecznej młodzieży. Ponadto, szczególną 
uwagę należy poświęcić art. 3 ust. 2 u.d.p.p. Przepis ten określa ustawową definicję organizacji pozarządowej 
jako osoby prawnej lub nieposiadającej osobowości prawnej jednostki organizacyjnej mającej zdolność prawną 
(tzw. ułomne osoby prawne), w tym zalicza się fundacje i stowarzyszenia, jeżeli nie działają w celu osiągnięcia 
zysku oraz nie są jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu art. 9 ustawy o finansach publicz-
nych. 

Podkreślając istotne znaczenie organizacji pozarządowych działających dla młodzieży, można posłużyć się ana-
lizą statystyczną GUS pt. „Sektor non-profit 2018 r.”93, z której wynika, iż pośród indywidualnych odbiorców, na 
rzecz których działają NGO-sy, aż około 53% stanowi młodzież. 

Z uwagi na tak znaczącą przewagę organizacji ukierunkowanych na młodzież, Autorka postanowiła w skrócie 
wyjaśnić zasady współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną. W nawiązaniu do powyższe-
go w art. 5 ust. 2 u.d.p.p. wyliczone zostały formy współpracy między sektorem społecznym a publicznym. Są to 
m.in.: zlecenia organizacjom pozarządowym zadań publicznych konsultowanie z organizacjami pozarządowymi 
projektów aktów normatywnych dotyczących ich statutowej działalności czy udział w zespołach o charakterze 
doradczym lub konsultacyjnym wraz z przedstawicielami władzy państwowej. 

Regulacja ustawowa upodmiotawia organizacje społeczne, w tym organizacje pozarządowe, wskazując na ich 
szczególną rolę w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego94. Jednocześnie ustawodawca w art. 5 ust. 5 
u.d.p.p. delegował na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego kompetencję do określenia „szcze-
gółowego sposobu konsultowania” w formie uchwały. 

 

89  M. Bożek, op. cit., s. 90

90  Stowarzyszenie Klon/Jawor, Kondycja organizacji pozarządowych 2018, online: https://api.ngo.pl/media/get/108900? [dostęp: 03.12.2021].

91 A. Bejma, Pojęcie i klasyfikacja wolontariatu jako formy partycypacji społecznej, „Studia Politologiczne” 2010, nr 18, online: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/
element/bwmeta1.element.desklight-c109946a-264b-436f-a753-864bffac77b1 [dostęp: 03.12.2021].

92  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2021 r., poz. 1038, 1243,1535) (dalej: u.d.p.p.w).

93  GUS, Sektor non-profit w 2018 r., online: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-sek-
tor/sektor-non-profit-w-2018-roku,1,7.html [dostęp: 03.12.2021].

94  J.H. Szlachetko, 3.2.2. Uprawnienia opiniodawcze organizacji pozarządowych, [w:] Partycypacja społeczna w lokalnej polityce przestrzennej, Warszawa 
2017, online: https://sip.lex.pl/#/monograph/369404605/335613?tocHit=1&cm=URELATIONS [dostęp: 26.11.2021].
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Należy zauważyć, że przedmiotowy zakres powołanego upoważnienia ustawowego jest szeroki, a jednocześnie 
niedookreślony. Ustawodawca wykorzystał zwroty nieostre, którym można przypisywać wiele znaczeń95, wo-
bec czego pozostawił samorządowi terytorialnemu pewna swobodę interpretacyjną w tejże kwestii. Pomimo 
tego, organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego mają ustawowy obowiązek w świetle art. 5a ust. 1 
u.d.p.p. uchwalania rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, który uprzednio powinien 
być konsultowany z tymi organizacjami. Ustawa nie określa jednakże trybu oraz zasad prowadzenia konsultacji. 
W tym przypadku sposób przeprowadzenia konsultacji powinien jednak znaleźć się w przyjmowanym progra-
mie (art. 5a ust. 4 pkt. 10 u.d.p.p.).

Przepisy te uniemożliwiają organom stanowiącym jednostek samorządu terytorialnego wykluczenie czynnika 
społecznego przy prowadzeniu polityki lokalnej. Gdyby jednak jednostka samorządu terytorialnego nie reali-
zowała obowiązków ustawowych w zakresie przyjęcia rocznego programu współpracy, ustawodawca przewi-
dział mechanizmy prawne dające organizacjom pozarządowym możliwość zaskarżenia braku uchwały do sądu 
administracyjnego – odpowiednio stanowi o tym art. 101a ustawy o samorządzie gminnym, art. 88 ustawy 
o samorządzie powiatowym oraz art. 91 ustawy o samorządzie województwa. 

W ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie szczególne znaczenie w kontekście niniejszego 
tematu ma regulacja dotycząca Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem. Organ ten wprowadzony został art. 2 pkt. 
1 nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 19 lipca 2019 r.96. Zgodnie 
z art. 411 ust. 1 u.d.p.p., Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku 
Publicznego. 

Ustawa przewiduje katalog otwarty zadań pełnionych przez Radę, do których zaliczyć można m.in. wyrażanie 
opinii na temat stosowania ustawy w zakresie dotyczącym młodego pokolenia; wyrażanie opinii o projektach 
aktów prawnych oraz programach rządowych w zakresie dotyczącym młodego pokolenia; inicjowanie i wspiera-
nie działań na rzecz zwiększania poziomu partycypacji obywatelskiej młodych ludzi w Rzeczypospolitej Polskiej; 
tworzenie forum dialogu między organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami społecznymi a organami 
władzy publicznej w zakresie dotyczącym młodego pokolenia; wspieranie działalności instytucji dialogu obywa-
telskiego działających na rzecz młodego pokolenia, w tym dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem 
młodzieżowych rad gmin. Podkreślenia wymaga, iż zgodnie z treścią art. 412 ust. 1 i ust. 2 

Rada składa się z członków w liczbie od 20 do 35, przy czym co najmniej połowę składu Rady stanowią przed-
stawiciele organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych, podmiotów wymie-
nionych w art. 3 ust. 3 oraz młodzieżowych rad gmin i Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Pozo-
stała część wybierana jest przez organy administracji publicznej, wskazane w art. 412 ust. 1 pkt 1–7 u.d.p.p., 
Radę Działalności Pożytku Publicznego lub jednostki samorządu terytorialnego. 

O. Wyrzykowska oraz J. Zapolski-Downar zwracają uwagę na dwie kluczowe kwestie zagrażające funkcjono-
waniu tegoż organu97. Po pierwsze, istnieje ryzyko, iż członkowie Rady wybierani jako przedstawiciele organów 
władzy mogą faktycznie nie reprezentować głosu młodego pokolenia, z uwagi na fakt, iż osoby wybierające 
radnych nie są reprezentacją młodzieży. Po drugie, Rada z uwagi na swój charakter może stać się organem 
upolitycznionym, a to może mieć negatywne przełożenie na merytoryczność jej działań. Ponadto, ograniczenie 
udziału aktywistów z innych opcji może w konsekwencji wpływać na wykluczenie z dialogu osób reprezentują-
cych odmienne perspektywy i poglądy na sprawy młodych ludzi. 

Rada Dialogu dla Młodego Pokolenia jest organem opiniodawczym. Biorąc pod uwagę etap partycypacji spo-
łecznej i zakres zaangażowania społeczeństwa, organ ten zaliczyć można do sfery konsultacyjnej98. W litera-
turze przedmiotu podkreśla się, iż konsultowanie ma charakter nadrzędny nad informowaniem. Oznacza to, iż 
przedstawiciele społeczeństwa mogą wydawać opinie w konkretnych sprawach, a ich głosy są rozważane przez 
władzę, choć nie jest to równoznaczne z wzięciem tych głosów pod uwagę w toku podejmowania decyzji99. 

95 Ibidem.

96 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1570).

97 O. Wyrzykowska, J. Zapolski-Downar, Młodzieżowa samorządność w Polsce. Analiza i dalsza perspektywa, Wydawnictwo Rys, Poznań 2021, online: 
https://www.wydawnictworys.com/media/products/7c8df128b4f8b980ced5915e9000985e/attachments/pl_PL/oliwia-wyrzykowska-jan-zapolski
-downar-mlodziezowa-samorzadnosc-w-polsce-edycja-online.pdf (s. 20)  [dostęp: 27.11.2021]. 

98 K. Wojtoszek, op. cit., s. 328. 

99 Ibidem. 
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Dostrzec można zatem, iż inicjatywa stworzenia Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem była potrzebna, gdyż głos 
młodego pokolenia mógł formalnie wybrzmieć wśród organów władzy państwowej, jednak wciąż siła przebicia 
młodych ludzi ogranicza się do sfery konsultacyjnej i ewentualnego – lecz nierozstrzygającego – wpływu na 
proces podejmowania decyzji przez władze. Mimo tego powołanie Rady stanowi kamień milowy na drodze 
udziału młodego pokolenia w dialogu obywatelskim z władzami państwowymi. 

Problematykę partycypacji społecznej porusza także ustawa o radzie ministrów (dalej jako: u.r.m.)100. Choć na 
pierwszy rzut oka zdawać by się mogło, iż ustawa ta ma marginalne znaczenie, to stanowi podstawę do po-
woływania organów pomocniczych dla pracy Prezesa Rady Ministrów oraz członków Rady Ministrów. Ustawa 
zawiera szereg przepisów regulujących możliwość ustanowienia rad lub zespołów jako organów pomocniczych 
wspomagających przyjętą przez Radę Ministrów politykę rządową. I tak wyróżnić można chociażby art. 7 ust. 4 
pkt 5 u.r.m., art. 12 ust. 1 pkt 3 u.r.m czy art. 34 ust. 1 u.r.m. Jednocześnie należy pamiętać, iż sposób i zakres 
funkcjonowania tych organów, ich skład oraz cel określają organ je powołujący. Istotnym jest, iż to ta ustawa 
stanowiła podstawę prawną do ustanowienia przez Ministra Klimatu101 oraz Ministra Sprawiedliwości102 takich 
organów jak Młodzieżowa Rada Klimatyczna oraz Młodzieżowa Rada Sprawiedliwości. 

Podczas  niniejszej analizy nie sposób pominąć krótkiego omówienia tych organów. Autorka skupi się wyłącznie 
na celu, dla którego zostały one powołane, bowiem wpisuje się to szczególnie w tematykę partycypacji spo-
łecznej młodzieży. 

Młodzieżowa Rada Klimatyczna oraz Młodzieżowa Rada Sprawiedliwości 
Młodzieżowa Rada Klimatyczna jest organem opiniodawczo-doradczym działającym przy Ministrze Klimatu 
i Środowiska. Do zadań Młodzieżowej Rady Klimatycznej należy wyrażanie opinii w zakresie spraw objętych 
działaniami administracji rządowej (dotyczących klimatu i energii), a w szczególności przedstawianie opinii na 
temat planowanych zmian polityki, strategii i zmian legislacyjnych w zakresie właściwości Ministra Klimatu 
i Środowiska, w tym propozycji rozwiązań103. Jak dalej podkreśla Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Młodzie-
żowa Rada Klimatyczna jest platformą do dyskusji, wymiany doświadczeń, postulatów i pomysłów pomiędzy 
środowiskiem młodzieżowym a decydentami. Członkiniom i Członkom Młodzieżowej Rady Klimatycznej zale-
ży na rzetelnym reprezentowaniu głosu młodego pokolenia, dlatego utrzymują stały kontakt z organizacjami 
młodzieżowymi i indywidualnymi aktywistami i aktywistkami działającymi w jej obszarze tematycznym, w celu 
przekazywania ich pomysłów przedstawicielom Ministerstwa Klimatu i Środowiska104.

Młodzieżowa Rada Sprawiedliwości została powołana w celu kreowania i promowania wśród młodzieży postaw 
nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju i budowaniu świadomości prawnej, a także włączenie mło-
dzieży w dialog dotyczący wymiaru sprawiedliwości oraz kształcenia prawnego w Polsce. Jednocześnie rada ma 
podejmować inicjatywy promujące nieodpłatną pomoc prawną oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie105. 

O partycypacji społecznej traktuje także § 36 uchwały nr 190 Rady Ministrów z 29 października 2013 r. w spra-
wie uchwalenia Regulaminu Pracy Rady Ministrów, który stanowi o przedstawieniu projektu legislacyjnego do 
konsultacji publicznych, w celu poznania stanowiska organizacji społecznej lub innych zainteresowanych pod-
miotów lub instytucji106. 

100 Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o radzie ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178, 1192, 1535) (dalej jako u.r.m).

101 Zarządzenie Ministra Klimatu z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Klimatycznej (Dz. U. MK. z 2020 r. poz. 20).

102 Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Sprawiedliwości (Dz. U. MS. z 2020 r. poz. 
264).

103 Ministerstwo Klimatu i Środowiska, komunikat: Młodzieżowa Rada Klimatyczna, online: https://www.gov.pl/web/klimat/MRK  [dostęp: 27.11.2021].

104 Ibidem. 

105 Ministerstwo Sprawiedliwości, komunikat: Młodzieżowa Rada Sprawiedliwości, online: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/mlodziezowa-rada
-sprawiedliwosci  [dostęp: 27.11.2021].

106 Uchwała nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin Pracy Rady Ministrów (M.P. z 2013 r. poz. 979).
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Samorząd Uczniowski oraz Samorząd Studencki jako formy  
partycypacji młodzieży w toku edukacji
Przyjmując perspektywę bliższą przeciętnemu młodemu człowiekowi, można przyjrzeć się prawnym instytu-
cjom umożliwiającym przygotowanie młodych do aktywności obywatelskiej, poprzez pracę na rzecz społecz-
ności szkolnej w strukturach młodzieżowych, tj. samorządzie uczniowskim bądź studenckim. P. Ziółkowski za-
znacza, jak ważną rolę w życiu młodego człowieka odgrywa samorząd uczniowski, pisząc: „celem wychowania 
w szkole jest kształtowanie wszechstronnie rozwiniętej osobowości każdej jednostki i przygotowanie jej do 
udziału w życiu społeczeństwa. Sama wiedza nie wystarczy, muszą za tym pójść pewne działania praktycz-
ne. Takiej okazji dostarcza angażowanie się ucznia w aktywność w strukturach samorządu uczniowskiego”107. 
W przypadku samorządu uczniowskiego regulacja ustawowa obejmuje art. 85 ustawy – Prawo oświatowe108. 
Szczególne uprawnienia samorządu uczniowskiego obejmuje art. 85 ust. 5 ustawy. Zgodnie z nim samorząd 
może przedstawiać radzie szkoły lub placówki, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we 
wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, 
m.in. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami, 
prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkol-
nym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, czy prawo organizowania działalności 
kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organiza-
cyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem. Oczywiście zasady wybierania i działania organów samorządu uczniow-
skiego określa regulamin przyjmowany przez ogół uczniów każdej szkoły. Odpowiednikiem regulacji ustawowej 
dla samorządu studenckiego jest art. 110 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce109. Samorząd ten prowadzi 
działalność w zakresie spraw studenckich, w tym socjalno-bytowych i kulturalnych, oraz decyduje w sprawach  
rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez uczelnię na sprawy studenckie. Odmienna jest regulacja 
tycząca się sposobu określenia regulaminu samorządu studenckiego. W tym przypadku nie decydują studenci, 
lecz organ uchwałodawczy tegoż organu.

Europejska Karta Samorządu Lokalnego i Europejska karta uczestnictwa 
młodych ludzi w życiu lokalnym i regionalnym
Na poziomie europejskim źródłem idei samorządności lokalnej jest Europejska Karta Samorządu Lokalnego110. 
W zapisach karty w sposób bezpośredni podkreślono, iż samorząd terytorialny tworzy społeczność lokalna. Na-
dano zatem społeczności lokalnej szczególne znaczenie poprzez bezpośrednie przyjęcie, iż to społeczność jest 
źródłem wszelkiej władzy samorządowej. Powyższe uwidocznione jest już w preambule Karty, gdzie zaznaczo-
no, iż to społeczności lokalne, a nie organy administracji samorządowej, stanowią jedną z zasadniczych podstaw 
ustroju demokratycznego. Dalej pisano, że jedną z demokratycznych zasad państwa stanowi prawo obywateli 
do uczestnictwa w kierowaniu sprawami publicznymi. Zapisy powyższe bez wątpienia stanowią przejaw party-
cypacji społecznej na poziomie samorządowym.

Wciąż pozostając przy temacie regulacji europejskich, można pochylić się nad Europejską kartą uczestnictwa 
młodych ludzi w życiu lokalnym i regionalnym111. W preambule zawarta została idea stworzenia tego aktu, 
głosząca istotę partycypowania młodych ludzi w życiu społecznym na poziomie lokalnym. Zgodnie z tą ideą: 
„Aktywne uczestnictwo młodych w decyzjach i przedsięwzięciach na szczeblu lokalnym i regionalnym jest nie-
zbędne, jeżeli chcemy budować społeczeństwa bardziej demokratyczne, bardziej solidarne i bardziej dostatnie. 
Uczestnictwo w życiu demokratycznym danej społeczności nie polega tylko na głosowaniu lub na kandydowa-
niu w wyborach, mimo że są to elementy bardzo ważne. Uczestniczyć i być obywatelem aktywnym to znaczy 
mieć prawo, środki, miejsce, możliwość i jeśli to konieczne, wsparcie wymagane w uczestnictwie w decyzjach, 
wpływać na nie, a także angażować się w działalność w sposób przyczyniający się do ustanowienia lepsze-
go społeczeństwa. Wspólnoty lokalne i regionalne, które są najbliższymi władzami dla młodzieży, odgrywają 

107 P. Ziółkowski, Aktywność obywatelska młodzieży i seniorów na rzecz rozwoju regionalnego, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgosz-
czy, „Edukacja – Rodzina – Społeczeństwo” 3/2018, online:  https://depot.ceon.pl/handle/123456789/20615 (s. 213) [dostęp: 27.11.2021]. 

108 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz.1082).

109 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619, 1630).

110 Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1985 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 124 poz. 607).

111 Europejska karta uczestnictwa młodych ludzi w życiu lokalnym i regionalnym, Strasburg 2003 online: https://rm.coe.int/16807038eb  [dostęp: 
27.11.2021].
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bardzo istotną rolę w promowaniu ich uczestnictwa. Spełniając tę rolę, mogą one czuwać nad tym, by młodzi 
byli dobrze poinformowani o założeniach demokracji i przynależności państwowej, jak również umożliwić im 
konkretne w nich uczestnictwo”112.

Młodzieżowe Rady Gmin
Kluczowe znaczenie dla prowadzenia polityki lokalnej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego stano-
wi poznanie potrzeb mieszkańców z różnych grup społecznych. Jak zauważa K. Frieske: „pierwszy krok w stronę 
demokracji partycypacyjnej prowadzi do położenia nacisku na pluralizm, na dostrzeżenie i poszanowanie au-
tonomii złożonych i grupowych interesów, punktów widzenia, racji aksjologicznych i merytorycznych”, wobec 
czego w sposób szczególny za stały element polityki samorządowej uznaje się partycypację społeczną113. 

W tym kontekście młodzież jest niezwykle istotnym członkiem społeczności samorządowej, gdyż jej udział 
w takich gremiach, jak młodzieżowe rady gmin, pozwala na oddziaływanie na organy stanowiące gminy w pro-
cesach decyzyjnych, wskutek czego podejmowane działania mogą być lepiej dostosowane do oczekiwań tej 
grupy społecznej. Na podstawie pierwszego ogólnopolskiego badania podejmującego tematykę młodzieżo-
wych rad, przeprowadzonego przez Radę Dzieci i Młodzieży RP114, do końca 2017 r. w Polsce działało 408 
młodzieżowych rad, z czego 32% działało w gminach miejskich, 23, 5% w gminach miejsko-wiejskich oraz 8% 
w gminach wiejskich. Autorka nie doszukała się nowszych badań empirycznych.

Instrumentem partycypacji społecznej młodzieży na szczeblu gminnym jest zgodnie z art. 5b ustawy o samo-
rządzie gminnym115 młodzieżowa rada gminy. Jednakże organa te ukonstytuowały się, zanim weszła w życie ich 
prawna regulacja, w dniu 30 maja 2001 r., określona w przepisach ustawy o samorządzie gminnym (dalej jako: 
u.s.g.)116. Za najstarszą młodzieżową radę gminy uznaje się Młodzieżową Radę Miasta, utworzoną we wrześniu 
1990 r. w Częstochowie117. Wobec faktu, iż regulacje art. 5b ustawy o samorządzie gminnym okazały się bardzo 
ogólne, bowiem pozostawiały szerokie możliwości ich interpretacji, realnie utrudniając młodzieżowym radom 
wypełnianie ich funkcji reprezentowania środowisk młodzieżowych przed władzami gmin, oraz posiadały znacz-
nie bardziej uproszczony charakter niż zapisy art. 5c, opisującego ramy funkcjonowania gminnych rad seniorów, 
ustawodawca postanowił znowelizować u.s.g. Mianowicie, ustawą z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy 
o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz usta-
wy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wspomniany wcześniej art. 5b ustawy o samorządzie 
gminny został znowelizowany. 

Poczynając analizę od art. 5 ust. 1 u.s.g wskazać należy, iż gmina odpowiedzialna jest za upowszechnianie 
i wspieranie idei samorządności wśród młodzieży pod postacią tworzenia młodzieżowych rad gmin. W zasadzie 
przepis ten stanowi doprecyzowanie art. 7 ust. 1 pkt 17 u.s.g, z którego wynikają obowiązki gminy w zakre-
sie jej zadań własnych, do których należy wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie 
warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności 
obywatelskiej. Stosowny głos prezentuje również orzecznictwo, wskazując, iż młodzieżowe rady gmin stanowią 
wyraz krzewienia idei samorządności wśród mieszkańców gminy118. Powołanie młodzieżowej rady gminy jest 
fakultatywne. 

Odmiennie, niż to było w poprzednim stanie prawnym, ustawodawca zdecydował się określić katalog podmio-
tów, które mogą powołać ten organ młodzieżowy. Są nimi: rada gminy bądź na wniosek skierowany do rady 

112 Ibidem.

113 E. Inglot-Brzęk, Znaczenie roli władz samorządowych w kształtowaniu partycypacji obywatelskiej, [w:] „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, 
nr 50 (2/2017), s. 333, online: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2769 [dostęp: 28.11.2021].

114 O młodzieżowych radach. Analiza Młodzieżowych Rad w Polsce na rok 2018, Rada Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej, online: https://
wschowa.info/storehouse/2018/07/Publikacja-O-m%C5%82odzie%C5%BCowych-radach-.pdf  [dostęp: 28.11.2021].

115 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)

116 M. Augustyniak, A. Barczewska-Dziobek, J. Czerw, G. Maroń, A. Wójtowicz-Dawid, Determinanty wprowadzenia regulacji dotyczącej powoływania 
gminnych rad seniorów, [w:] M. Augustyniak, A. Barczewska-Dziobek, J. Czerw, G. Maroń, A. Wójtowicz-Dawid, Gminne rady seniorów – wykładnia 
przepisów i efekty ich stosowania. Wzory i schematy działań, Warszawa 2016, online: https://sip.lex.pl/#/monograph/369381930/328179/augustyniak
-monika-i-in-gminne-rady-seniorow-wykladnia-przepisow-i-efekty-ich-stosowania-wzory-i...?cm=URELATIONS  [dostęp: 30.11.2021].

117 Ibidem.

118 Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 23.02.2012 r., III SA/Gd 536/11
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gminy: wójt, podmioty reprezentujące zainteresowane środowiska, m.in. organizacje pozarządowe, samorząd 
uczniowski lub samorząd studencki, działające na terenie danej gminy. W art. 5 ust. 3 ustawy zakreślono obo-
wiązek rozpatrzenia wniosku w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty złożenia. Naturalnie, poprzez 
wprowadzenie tego przepisu eliminuje się ryzyko, że wniosek nie zostanie przez długi czas rozpatrzony, a oso-
by zainteresowane utworzeniem młodzieżowej rady zniechęcą się do działania119. Prawodawca w art. 5 ust. 5 
ustawy wyposażył młodzieżowe rady gmin w trzy funkcje: konsultacyjną, doradczą oraz inicjatywną. Wymaga 
to szerszego omówienia.

Młodzieżowe rady gmin już w poprzednim stanie prawnym były organami konsultacyjnymi. Dwie dodatkowe 
funkcje zostały im nadane wskutek nowelizacji. Funkcja konsultacyjna młodzieżowych rad gmin oznacza ,,za-
czerpnięcie informacji, pozyskanie wiedzy co do stanowiska lokalnego społeczeństwa w zakresie przedmiotu 
objętego opiniowaniem”120. Konsultowanie wyraża się zatem w przekazaniu stanowiska w opiniowanej kwestii 
decydentom, które mogą oni wziąć pod rozwagę, lecz nie muszą – stanowisko zatem nie jest dla nich wiążące. 
Już w samym uzasadnieniu do poselskiego projektu o zmianie ustawy o samorządzie gminnym121 podnoszono, 
że funkcja konsultacyjna jest bardzo rzadko wykorzystywana przez lokalne władze samorządowe. 

Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego doradczy oznacza służący radą, doradzający122. Odróżnienie obu tych 
funkcji może sprawiać problemy. R. Mędrzycki wskazał jednak, iż obie funkcje cechują pewne odrębności. 
Według niego konsultacje mają charakter raczej punktowy, inicjowany, natomiast cechą doradztwa jest pewna 
ciągłość, wyrażająca się w stałej obecności przy podmiocie, któremu się doradza123. Można również pokusić się 
o stwierdzenie, iż za doradztwem stoją pewien profesjonalizm i znajomość problematyki przez osoby doradza-
jące. 

Ostatnią z prezentowanych kompetencji jest funkcja inicjatywna. Według R. Mędrzyckiego funkcja inicjatywna 
sprowadza się do wysuwania pomysłów jakichś działań (nie zaniechań), które są zgodne z zakresem zadań danej 
gminy i nie naruszają zasady kompetencyjności organów gminy124. Co również istotne, inicjatywa uchwałodaw-
cza znajduje się poza zakresem funkcji inicjatywnej młodzieżowych rad, czyli np. takich działań, jak wydarzenia 
edukacyjne kierowane do młodzieży125. W świetle art. 5 ust. 6 u.s.g. młodzieżowa rada gminy może zgłosić do 
uprawnionych podmiotów wniosek o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej. Oznacza to, iż ustawodawca nie 
zdecydował się przyznać młodzieżowej radzie gminy inicjatywy uchwałodawczej, lecz wyłącznie prawo do wy-
stąpienia z wnioskiem do stosownych organów np. wójta, przewodniczącego rady, komisji rady, klubów radnych 
czy samych radnych, przy czym wniosek ten nie musi być przez powyższe organy zaakceptowany126. Ponadto, 
ustawodawca delegował na gminę określenie trybu zgłaszania wniosku. 

Zadania młodzieżowej rady gminy określone zostały art. 5 ust. 8 u.s.g. Należą do nich: opiniowanie projektów 
uchwał dotyczących młodzieży, udział w opracowaniu dokumentów strategicznych gminy na rzecz młodzie-
ży, monitorowanie realizacji dokumentów strategicznych gminy na rzecz młodzieży, podejmowanie działań na 
rzecz młodzieży, w szczególności w zakresie edukacji obywatelskiej, na zasadach określonych przez radę gminy. 
Ustawodawca przyjął katalog otwarty zadań, posługując się zwrotem „w szczególności”. O. Wyrzykowska oraz 
J. Zapolski-Downar trafnie wskazują, iż do wypełnienia celu niniejszego przepisu niewątpliwie potrzebna będzie 
pomoc chociażby pracowników urzędu, nie można bowiem oczekiwać, że młodzi radni i radne będą posiadali 
tak szeroką wiedzę z zakresu prawa, administracji czy socjologii, aby móc w rzetelny sposób wykonać wymienio-
ne zadania127. Zatem współpraca gminy z młodzieżową radą gminy powinna obejmować nie tylko samą pomoc 

119 O. Wyrzykowska, J. Zapolski-Downar, op. cit., s. 59. 

120 P. Bącal, Problem funkcjonowania prawnych form partycypacji społecznej w samorządzie terytorialnym [w:] Samorząd terytorialny dawniej i dzisiaj 
red. J. Smarż, Paweł Śwital, E. Gulińska, Wyd. INW „Spatium”, Radom 2021 online: https://www.researchgate.net/profile/Pawel_Bacal2/publica-
tion/355108137_Problem_funkcjonowania_prawnych_form_partycypacji_spolecznej_w_samorzadzie_terytorialnym_The_problem_of_functioning_of_
legal_forms_of_social_participation_in_the_local_government/links/6162dbe3ae47db4e57baacdf/Problem-funkcjonowania-prawnych-form-partycy-
pacji-spolecznej-w-samorzadzie-terytorialnym-The-problem-of-functioning-of-legal-forms-of-social-participation-in-the-local-government.pdf (s.13) 
[dostęp: 30.11.2021].

121 Uzasadnienie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (Sejm IX kadencji, druk nr 576).

122 Hasło: doradczy, Słownik Języka Polskiego, online:  https://sjp.pl/doradczy [dostęp: 30.11.2021].

123 R. Mędrzycki, Funkcje Gminnych Rad Seniorów, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, nr 79 z. 3 2017, online: https://core.ac.uk/download/
pdf/143490889.pdf, s. 126–127 [dostęp: 30.11.2021].

124 Ibidem s. 127. 

125 O. Wyrzykowska, J. Zapolski- Downar, op. cit., s. 62.

126 Ibidem. 

127 Ibidem s. 67.
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w wypełnianiu zadań ustawowych, lecz także merytoryczne wsparcie, celem zdobywania przez radnych/ radne 
młodzieżowej rady doświadczenia przy realizacji kolejnych zadań. W art. 5b ust. 12 u.s.g ustawodawca przewi-
dział ustanowienie opiekuna młodzieżowej radzie gminy. 

Opiekun taki spełnia wiele funkcji oraz ról. Przeprowadzone badania empiryczne128 pokazują, iż 78,6% opieku-
nów jest zaangażowanych w pracę rady młodzieżowej. Najwięcej badanych, tj. 79,3%, zgodziło się z twierdze-
niem, że opiekun zapewnia wsparcie merytoryczne w działalności rady. Kolejno badani postawili na: nadzór – 
67,9%, koordynację działań – 64,3%, inspirowanie – 61,5%, oraz kontrolę – 60,7%. Można więc postawić tezę, 
iż opiekun odgrywa znaczącą rolę w prawidłowym funkcjonowaniu młodzieżowych rad.

Na zakończenie zauważyć należy, iż organy te działają w oparciu o statut nadany przez radę gminy zgodnie z art. 
5b ust. 10 u.s.g. 

Wnioski i postulaty de lege ferenda
Organy młodzieżowe zarówno na szczeblu rządowym, jak i samorządowym usytuować można w sferze konsul-
tacyjnej etapu partycypacji społecznej. 

Na poziomie ogólnokrajowym jedynie Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem jest organem opiniodawczo-do-
radczym, powołanym przez ustawodawcę jako organ dialogu obywatelskiego między administracją rządową 
a młodzieżą. 

Wszelkie inne rady młodzieżowe, np. Młodzieżowa Rada Klimatyczna czy Młodzieżowa Rada Sprawiedliwo-
ści, powstały z „zapotrzebowania” samych ministrów kierujących określonymi działami administracji rządowej, 
chcących zapoznać się z głosem młodego pokolenia na sprawy wchodzące w zakres działalności tych mini-
sterstw. Ich zadania, tryb działania czy pełnione funkcje określa sam minister.

Na poziomie samorządowym istnieją młodzieżowe rady gminy oraz (od 2021 r.) również młodzieżowe rady 
powiatu i młodzieżowe sejmiki województwa. Gremia te uzyskały na każdym z poziomów ich funkcjonowania 
analogiczne uprawnienia. Po wielu latach postulatów ze strony młodzieżowych środowisk, młodzieżowe rady 
powiatu oraz młodzieżowe sejmiki województwa zostały prawnie ukonstytuowane (mimo iż nieformalnie dzia-
łały już kilka lat wcześniej).

Niepodważalnie powyższe organy młodzieżowe mają wspólny mianownik – są tworzone zwykle w sytuacjach, 
gdy udział młodego pokolenia jest konieczny w prowadzeniu polityki rządowej oraz jako jej wsparcie, bądź 
jako rezultat kilkuletnich bojów o prawne umocowanie ich działalności. Oczywiście, pochwalić należy ostat-
nie intensywne działania prawodawcy skierowane ku młodzieży, jednakże należy obserwować, czy działalność 
młodzieżowych gremiów nie będzie miała jedynie pozornego charakteru. Szerszej analizy wymaga natomiast 
kwestia, czy obecne kompetencje młodzieżowych organów wystarczają, by przyniosło to oczekiwane efekty 
wobec podejmowanych przez decydentów działań na rzecz młodzieży. Czy nie należy wyposażyć młodzieżo-
wych gremiów w dalsze instrumenty, umożliwiające im współdecydowanie jako równoprawnemu partnerowi 
z instytucjami władzy.
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128 D. Boratyn, Rola opiekuna w działalności rad młodzieżowych – wyniki badań empirycznych, „Colloquium Pedagogika –  Nauki o Polityce i Administracji” 
1(41)/2021, online:  https://colloquium.amw.gdynia.pl/index.php/colloquium/article/view/334/246 (s. 31)  [dostęp: 30.11.2021].
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ukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, „Edukacja – Rodzina – Społeczeństwo” 3/2018, online:  
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Wstęp
Obecnie nasza planeta jest domem dla 1,8 miliardów osób w wieku od 10 do 24 lat, czyli największej generacji 
młodych ludzi w historii świata. Przewiduje się, że w nadchodzących latach liczba ta będzie rosnąć129. Tak duża 
grupa społeczna niezaprzeczalnie jest istotnym interesariuszem w dialogu na temat kryzysu klimatycznego, 
równości szans czy zrównoważonego rozwój. Co więcej, osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju czy prze-
ciwdziałanie wyzwaniom obecnego świata bez zaangażowania tak licznej grupy wydaje się być niemożliwe. 
Dlatego tak ważne jest stworzenie młodym ludziom odpowiednich warunków do rozwoju, które w dalszej ko-
lejności będą zachęcać i stanowić środowisko przyjazne do podejmowania działań społecznych oraz zabierania 
głosu w debacie dotyczącej najważniejszych globalnych problemów. Już teraz wskazuje się, że wkład młodych 
ludzi w proces, który doprowadził do przyjęcia Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju na forum 
Zgromadzenia Ogólnego ONZ, był fundamentalny. Nie bez powodu młodzi ludzie zostali określeni przez by-
łego Sekretarza Generalnego ONZ Ban Ki-moona jako „krzewiciele agendy zrównoważonego rozwoju do roku 
2030”130. To pokazuje, że ich wyobraźnia, ideały i energia są niezbędne dla dalszego rozwoju społeczeństw, w 
których żyjemy. Młodzi ludzie tworzą nową generację specjalistów, wnoszącą nie tylko powiew świeżości, ale 
także krytyczne spojrzenie na podejmowane dotychczas działania oraz ustalone wzorce i schematy. Dlatego 
tak ważne jest uwzględnianie głosu i punktu widzenia młodzieży w debacie na temat poszukiwania i wdrażania 
rozwiązań zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym.

W niniejszym raporcie zebrano garść informacji na temat Agendy 2030 i przyjętych w jej ramach celów zrów-
noważonego rozwoju oraz roli młodych ludzi w ich realizacji. Została także poruszona kwestia wdrażania celów 
zrównoważonego rozwoju w Polsce i na świecie. Raport zawiera także przykłady działań realizowanych przez 
młodych ludzi na rzecz implementacji Agendy 2030 i przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu, jak również 
inicjatyw podejmowanych przez ONZ i inne podmioty w stosunku do młodzieży zarówno w Polsce, jak i na 
świecie.

Agenda 2030 – plan dla świata 
Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) w rezolucji Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrówno-
ważonego rozwoju 2030 (Agenda 2030), przyjętej na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ w dniu 25 wrze-
śnia 2015 r., zaproponowała 17 celów zrównoważonego rozwoju (SDGs) i 169 powiązanych z nimi zadań. 
Dokument został podpisany przez 193 państwa członkowskie ONZ i stanowi kontynuację Milenijnych Celów 
Rozwoju. Agenda 2030 jest planem działań obejmującym pięć kluczowych obszarów, określanych jako „zasada 
5P”: ludzie, planeta, dobrobyt, pokój i partnerstwo131. Każda z wymienionych dziedzin ma określone zadania:

Ludzie (People) – wyeliminować ubóstwo i głód na całym świecie, poprawić jakość życia, zapewnić dostęp do 
wiedzy i edukacji oraz ograniczyć nierówności społeczne. 

Planeta (Planet) – zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych, wdrożyć wzorce zrów-
noważonej konsumpcji i produkcji, podjąć pilne działania w zakresie klimatu, poprawić stan środowiska poprzez 
ochronę zrównoważonych ekosystemów lądowych i morskich.

Dobrobyt (Prosperity) – wspierać innowacyjność, zapewnić wszystkim dostęp do stabilnej, zrównoważonej i 
nowoczesnej energii, podwyższyć jakość infrastruktury i podjąć działania na rzecz przekształcania gospodarek, 
które będą sprzyjały tworzeniu miejsc pracy oraz wzmocnić inkluzywność społeczną. 

Pokój (Peace) – budować pokój, zmniejszyć poziom przemocy we wszystkich formach, zapewnić wszystkim 
równy dostęp do wymiaru sprawiedliwości, rozwijać odpowiedzialne i przejrzyste instytucje, zagwarantować 
powszechny dostęp do informacji oraz chronić podstawowe wolności.

Partnerstwo (Partnership) – promować efektywne partnerstwa z udziałem społeczeństwa obywatelskiego, 
wspierać rozwój technologii przyjaznych dla środowiska oraz wzmocnić globalne partnerstwo na rzecz zrówno-
ważonego rozwoju132. 

129  The Envoy’s Workplan: Vision Statement [dostęp: 19.12.2021].

130  Youth & Sustainable Development, online: https://wfuna.org/youth-sustainable-development [dostęp: 18.12.2021].

131  Rezolucja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 25 września 2015 r. Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 
2030 (A/RES/70/1).

132  Agenda 2030, online: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/cele-zrownowazonego-rozwoju [dostęp: 15.12.2021].
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Zrównoważony rozwój definiowany jest jako taki rozwój, który zaspokajając potrzeby współczesnych społe-
czeństw, nie będzie jednocześnie ograniczał możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. 17 celów przyjętych 
w ramach Agendy 2030 i 169 powiązanych z nimi zadań oddaje trzy wymiary zrównoważonego rozwoju: go-
spodarczy, społeczny i środowiskowy. 

Kluczowym czynnikiem dla realizacji Agendy 2030 jest opracowanie ambitnych działań, które będą odpowied-
nio dostosowywane do realiów każdego państwa. Działania na poziomie regionalnym stanowią wkład w szersze 
działania następcze, dlatego tak istotne jest wdrażanie globalnych celów na poziomie krajowym. Osiągnięcie 
ambitnych celów jest możliwe, jeśli każde państwo członkowskie zapewni monitorowanie postępów poprzez 
wdrożenie systemu odpowiedniego monitorowania i raportowania oraz właściwy dobór wskaźników. Partner-
stwo oraz współodpowiedzialność regionalna i międzynarodowa w zakresie realizacji Agendy 2030 umożli-
wią wzmocnienie koordynacji globalnych mechanizmów. Złożoność celów zrównoważonego rozwoju wymaga 
współpracy szerokiego grona podmiotów z sektora publicznego, biznesowego i obywatelskiego133.

Pandemia COVID-19 spowodowała ogrom nadzwyczajnych wyzwań na całym świecie. W 2020 r. liczba osób 
cierpiących z powodu głodu wzrosła szacunkowo o 83-132 miliony. Globalny kryzys społeczny i gospodarczy 
nasilił nierówności w państwach. Został zatrzymany postęp w dziedzinie zdrowia: około 90% państw zgłasza 
zakłócenia w świadczeniu usług zdrowotnych. W odpowiedzi na tak ogromny kryzys, rządy na całym świecie 
wprowadziły około 1600 środków ochrony socjalnej. Współpraca na rzecz przeciwdziałania pandemii umoż-
liwiła opracowanie szczepionek ratujących życie ludzi na całym świecie. Raport o Celach Zrównoważonego 
Rozwoju 2021 r., opublikowany przez ONZ wskazuje, że należy wzmocnić wysiłek na rzecz osiągnięcia celów 
do 2030 r. Agenda 2030 jasno zakreśla obszary działań skoordynowanych poprzez współpracę na wielu płasz-
czyznach134.

Zgodnie z założeniem cele zrównoważonego rozwoju mają zostać osiągnięte do 31 grudnia 2030 r.  Pro-
ces wdrażania Agendy 2030 wymaga jednak właściwego zaadresowania w kontekście zagrożeń związanych z 
pandemią COVID-19, ponieważ społeczność globalna znajduje się obecnie w krytycznym momencie w kwe-
stii realizacji celów zrównoważonego rozwoju: obecny kryzys może zniwelować całe dziesięciolecia osiągnięć 
w zakresie rozwoju, do tego jeszcze bardziej opóźnia zazielenianie gospodarek i postępy w realizacji założeń 
Agendy 2030135. W związku z tym ostatnim pojawiły się nowe wyzwania. Negatywne konsekwencje pande-
mii uwypukliły potrzebę skoordynowania działań na rzecz ochrony zdrowia, bezpieczeństwa społecznego oraz 
przemyślanego rozwoju gospodarki. Dlatego tym ważniejsza jest mobilizacja wszystkich interesariuszy, w tym 
młodzieży, aby możliwe było osiągnięcie jak największej części założeń Agendy 2030. 

Wdrażanie Agendy 2030 w Polsce
Polska realizuje projekty strategiczne na rzecz celów zrównoważonego rozwoju z różnym stopniem intensyw-
ności. Dotychczas zostały podjęte różnorodne działania na szczeblu rządowym, które sprzyjają pomyślnej re-
alizacji celów we wszystkich trzech wymiarach zrównoważonego rozwoju. Od 2015 do 2019 r. w Polsce stopa 
ubóstwa relatywnego zmniejszyła się o 2,5%. Nastąpiła również znaczna poprawa sytuacji na rynku pracy, a 
wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15-64 lat w latach 2015-2020 wzrósł o 5,8%. W 2019 r. udział energii ze 
źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto wyniósł 12,16%, co oznacza rozwój potencjałów w 
zakresie pozyskiwania energii. 

Priorytetem w zakresie 4. celu zrównoważonego rozwoju na szczeblu krajowym są inwestycje w informatyzację 
szkół, kształcenie dorosłych oraz działalność badawczo-rozwojowa. Działalność w dziedzinie klimatu jest wciąż 
wyzwaniem dla Polski, jako że wymaga zaangażowania szerokiego grona podmiotów – regionów i interesariu-
szy. Pokazuje to ranking Sustainable Development Goals Index, opracowany z użyciem ujednoliconych wskaź-
ników, mierzących postępy różnych krajów w realizacji celów zrównoważonego rozwoju. W 2021 r. Polska 
awansowała z 23. na 15. miejsce, otrzymując 80,2 punktów136. 

133  Monitoring realizacji Agendy 2030, online: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/monitoring-realizacji-agendy-2030 [dostęp: 15.12.2021].

134  Raport o Celach Zrównoważonego Rozwoju 2021 (informacja prasowa), online: http://www.unic.un.org.pl/oionz/raport-o-celach-zrownowazonego
-rozwoju-2021/3418 [dostęp: 15.12.2021].

135  The Sustainable Development Goals Report 2021, online: https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/#foreword [dostęp: 21.12.2021].

136  Publikacja Programu Polska w ONZ, Warszawa 2021, online: https://www.unapoland.org/strefawiedzy [dostęp: 15.12.2021].
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Priorytety rozwojowe w zakresie Agendy 2030 w Polsce obejmują m.in. dążenie do zwiększenia roli kapitału 
ludzkiego i społecznego, wysoką jakość życia, zagwarantowanie możliwości rozwoju dla przyszłych pokoleń, 
poprawę stanu środowiska oraz budowę silnego przemysłu i przedsiębiorczości.

Rola młodych ludzi w realizacji celów zrównoważonego rozwoju
Cele zrównoważonego rozwoju są powszechne i niepodzielne. Realizacja projektów strategicznych na rzecz ich 
implementacji wymaga podjęcia inicjatyw, które pozwolą wdrożyć model rozwojowy do 2030 r. dla obecnych 
i przyszłych pokoleń. Działanie na rzecz Agendy 2030 wymaga zachowania spójności polityki rozwoju, w tym 
zintegrowania poszczególnych podmiotów137. 

Postawa młodych ludzi, którzy podejmują działania w celu dokonania określonych zmian społecznych jest okre-
ślana mianem aktywizmu społecznego138. Młodzież posiada potencjał, który umożliwia opracowanie praktycz-
nych i skutecznych rozwiązań dla wyzwań środowiskowych, ekonomicznych i społecznych. Aktywiści i akty-
wistki podejmują działania, aby sprostać wyzwaniom rozwojowym, wzmacniając tym samym rolę młodych ludzi. 
Mobilizacja tych ostatnich pokazuje, że są świadomi wyzwań i zagrożeń, jakie niesie za sobą kryzys klimatyczny. 

Z punktu widzenia realizacji globalnych założeń, podstawowe znaczenie ma  edukacja na rzecz zrównoważone-
go rozwoju. Wysoka jakość kształcenia umożliwia podejmowanie aktywności na poziomie krajowym, regional-
nym i międzynarodowym, jak i rozwija umiejętności niezbędne do funkcjonowania w złożonej rzeczywistości. 
Młodzi ludzie stali się obecnie interesariuszami, którzy w przyszłości najsilniej odczują skutki kryzysu klimatycz-
nego. W związku z tym niezbędne jest przekazanie młodzieży rzetelnej wiedzy na temat rosnących zagrożeń kli-
matycznych, sposobów przeciwdziałania im oraz zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce. Społeczny kontekst 
nauczania ma istotne znaczenie dla opracowania programu kształcenia w tym zakresie. 

W ramach działań na rzecz edukacji powstała kampania ,,Tak! dla edukacji klimatycznej”, realizowana w szcze-
gólności przez UN Global Compact Network Poland, WWF Polska, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, Polski Klub 
Ekologiczny Okręg Mazowiecki, IKEA Retail Polska oraz Onet.pl, w której zwrócono uwagę na rolę i potrzebę 
prowadzenia rzetelnej edukacji klimatycznej139. W dniu 15 lipca 2021 r. w Warszawie odbyło się spotkanie 
inaugurujące Okrągły Stół dla Edukacji Klimatycznej, zorganizowane przez UN Global Compact Network Po-
land. Celem było rozpoczęcie dialogu na temat wprowadzenia edukacji klimatycznej w polskich szkołach oraz 
podsumowanie pierwszej edycji kampanii ,,Tak! dla edukacji klimatycznej”. W wydarzeniu wzięło udział ponad 
70 osób, w tym przedstawicielki i przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, reprezentantki i re-
prezentanci systemu ONZ, świata polityki i nauki, nauczycielki i nauczyciele, organizacje młodzieżowe i poza-
rządowe, którzy wyrazili konieczność wdrożenia edukacji klimatycznej do polskich szkół140.

Młodzi ludzie wykazują dużą świadomość i zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju, jednak ich wie-
dza w tym zakresie często jest niepełna. Z tego względu powstaje szereg inicjatyw, które mają temu zaradzić. 
Realizacja programów w Polsce i na świecie umożliwia również stworzenie młodym ludziom przestrzeni do 
dialogu oraz wsparcie ich w działaniu na rzecz zrównoważonego rozwoju141. Przykładowo, w zakresie działań na 
rzecz SGDs Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego podjęło współpracę z pomorskimi 
liceami, w ramach programu „Pomorska Akademia Kompetencji Społecznych”, realizowanego od marca 2021 r. 
do czerwca 2022 r. Działania mają na celu wsparcie inicjatyw młodzieżowych na rzecz rozwiązywania proble-
mów lokalnych społeczności. Projekty dwunastu pięcioosobowych grup licealistów powstaną we współpracy 
z organizacjami pozarządowymi. Ich tematem przewodnim są cele zrównoważonego rozwoju.  Program ten 
przygotowuje młodych ludzi do podejmowania różnorodnych działań na tym polu142.   

137 Partnerstwo na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju w Polsce, online: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/partnerstwo-na-rzecz
-realizacji-celow-zrownowazonego-rozwoju-w-polsce [dostęp: 15.12.2021].

138 Hasło: Aktywizm, Słownik Języka Polskiego PWN, online: https://sjp.pwn.pl/slowniki/aktywizm.html [dostęp: 15.12.2021]. 

139 Tak! Dla edukacji klimatycznej/ startuje kampania społeczna na rzecz edukacji klimatycznej, online: https://www.wwf.pl/aktualnosci/tak-dla-edukacji-kli-
matycznej [dostęp: 16.12.2021].

140 Spotkanie inaugurujące Okrągły Stół dla Edukacji Klimatycznej – relacja, online: https://ungc.org.pl/spotkanie-inaugurujace-okragly-stol-dla-edukacji-kli-
matycznej-relacja/ [dostęp: 16.12.2021].

141 Agenda 2030, https://kampania17celow.pl/agenda-2030/ [dostęp: 16.12.2021].

142 Pomorska Akademia Kompetencji Społecznych (PAKS), online: https://czrug.ug.edu.pl/programy/badania-i-projekty/ [dostęp: 16.12.2021].



39
Partycypacja społeczna młodego pokolenia

Wybór treści analitycznych 

W ramach projektu South Baltic Youth Core Groups Network (edycja 2020) Fundacja Civis Polonus zorganizo-
wała warsztaty dla młodych osób w Elblągu, Iławie i Gdyni. Stworzenie przestrzeni do dyskusji z zakresu ochrony 
środowiska stało się inspiracją do podjęcia działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. W ramach projektu zor-
ganizowano również spotkanie regionalne Sieci Grup Młodzieżowych, w którym wzięło udział 78 osób, w tym: 
przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele młodzieżowych rad miast, a także młodzież niezrzeszo-
na. Celem inicjatywy było podjęcie dialogu z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego143. 

Program „Ambasador Zrównoważonego Rozwoju” – druga edycja licealna 2021/2022, to inicjatywa reali-
zowana przez United Nations Association Poland, skierowana do uczniów liceów i techników z całego kraju 
oraz w ramach pierwszej edycji studenckiej zainaugurowanej w 2021 r., także do studentów. Program ma na 
celu wsparcie zaangażowanych w społeczność szkolną i lokalną uczniów szkół ponadpodstawowych. Każdy z 
uczestników ma za zadanie zrealizować swój autorski projekt. Działania przy wsparciu ekspertów z dziedziny 
zrównoważonego rozwoju umożliwiają zdobycie wiedzy, rozwój umiejętności miękkich oraz realizację projektu, 
przyczyniającego się do wdrażania celów zrównoważonego rozwoju144. Jako przykład posłużyć może projekt z 
pierwszej edycji 2020/2021, podczas której jedna z Ambasadorek Zrównoważonego Rozwoju przeprowadziła 
cykl warsztatów pt. „Popularyzacja wiedzy o energetyce jądrowej” dla blisko 900 osób. Celem było poszerzenie 
wiedzy na temat alternatywnej formy energii, jaką jest energetyka jądrowa145. Działania w ramach tej inicjatywy 
umożliwiły edukację adresowaną do rówieśników. 

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny (MSK) to ruch społeczny będący częścią globalnej inicjatywy Fridays for Futu-
re, inspirowanej działalnością Grety Thunberg. Członkowie MSK promują globalną ideę przeciwdziałania zmia-
nom klimatycznym146. Strajki MSK odbyły się w 2021 r. w 21 miastach w Polsce147 i są doskonałym przykładem 
aktywizmu młodych ludzi w sferze polityki klimatycznej, który poskutkował „zaproszeniem młodzieży na salony” 
i wysłuchaniem głosu młodych przez przedstawicieli rządu. 17 czerwca 2021 r. odbyło się spotkanie przedsta-
wicieli MSK z ministrem Przemysławem Czarnkiem, podczas którego aktywistki i aktywiści zaproponowali zmia-
ny w zakresie edukacji, zwrócili uwagę na kwestię wsparcia przez system oświaty uczniów i nauczycieli w walce 
z depresją klimatyczną oraz problemami ze zdrowiem psychicznym. Działania te kształcą poczucie sprawczości 
wśród młodych, zwiększając tym samym ich zaangażowanie na rzecz kwestii istotnych społecznie148.

Stosowne inicjatywy na rzecz aktywności młodych ludzi są także realizowane dzięki zaangażowaniu młodzie-
żowych rad gminy. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o sa-
morządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie149 zwiększyła znaczenie młodzieżowych rad na poziomie samorządowym. Rady te są organem 
konsultacyjno-doradczym, a zarazem wyjątkową formą partycypacji młodych w sprawach publicznych. Celem 
ich powołania było upowszechnienie idei samorządności wśród młodych ludzi. W ramach tej działalności młode 
pokolenie może wyrazić swoją opinię w sprawach społecznych i oświatowych oraz reprezentować społeczność 
lokalną, zwiększając tym samym swoją aktywność w środowisku lokalnym.

Wskazanie młodzieżowych rad jako podmiotu uprawnionego do występowania z inicjatywą uchwałodawczą 
wzmocniło pozycję młodzieżowych rad na każdym szczeblu samorządu terytorialnego. W oparciu o te kom-
petencje młodzi ludzie inicjują i koordynują działania na rzecz mieszkańców danego regionu. Dla przykładu 
wskazać można projekt ,,Młodzież w polityce – polityka dla młodzieży” realizowany przez Młodzieżową Radę 
Miasta Lublina. Celem tej inicjatywy było wypracowanie rekomendacji dla prezydenta Lublina w zakresie działań 
na rzecz młodzieży, działalności samorządów uczniowskich i doradztwa zawodowego150. Z kolei 26 listopada 

143 Młodzi na rzecz zielonego rozwoju Południowego Bałtyku, online: http://civispolonus.org.pl/projekt/mlodzi-na-rzecz-zielonego-rozwoju-poludniowego
-baltyku/ [dostęp: 16.12.2021]. 

144 Ambasador Zrównoważonego Rozwoju, online: https://www.unapoland.org/ambasador-sdgs-liceum [dostęp: 16.12.2021].

145 Warsztaty „Popularyzacja Wiedzy o Energetyce Jądrowej”, online: https://www.unapoland.org/post/warsztaty-popularyzacja-wiedzy-o-energetyce
-j%C4%85drowej [dostęp: 16.12.2021].

146 Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, online: https://www.msk.earth/ [dostęp: 16.12.2021]. 

147 „Wspólne działanie albo wspólne wymieranie”. Młodzieżowy Strajk Klimatyczny przeszedł ulicami Warszawy, online: https://warszawa.wyborcza.pl/
warszawa/7,54420,27609585,wspolne-dzialanie-albo-wspolne-wymieranie-mlodziezowy-strajk.html [dostęp: 16.12.2021].

148 Minister Czarnek: edukacja klimatyczna w szkołach od 2023 r., online: https://klimat.rp.pl/klimat-i-ludzie/art17080651-minister-czarnek-edukacja-kli-
matyczna-w-szkolach-od-2023-r [dostęp: 17.1. 2021].

149  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa 
oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2021 poz. 1038).

150  Konferencja podsumowująca projekt ,,Młodzież w polityce – polityka dla młodzieży. Polityka młodzieżowa Lublina”, online: https://zss.lublin.eu/konfe-
rencja-podsumowujaca-projekt-mlodziez-w-polityce-polityka-dla-mlodziezy-polityka-mlodziezowa-lublina/ [dostęp: 17.12.2021]. 
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2021 r. Młodzieżowa Rada Miasta Poznania, reprezentując społeczność lokalną, złożyła uwagi i sugestie doty-
czące projektu kampanii profilaktycznej dotyczącej zdrowia psychicznego skierowanej do młodzieży. Aktywne 
współdziałanie w ramach zrównoważonego rozwoju umożliwia budowanie świadomości młodych osób, w tym 
aktywnie włącza je w dialog z przedstawicielami jednostek samorządów terytorialnych151. 

W procesie zaangażowania młodzieży kluczową rolę pełni Młodzieżowa Rada Klimatyczna (MRK). Zgodnie z 
zarządzeniem Ministra Klimatu z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Klimatycznej, 
w skład MRK wchodzi 32 członków – po dwie osoby z każdego województwa152. Celem młodych ludzi jest 
aktywne działanie na rzecz ochrony klimatu. MRK została powołana, aby wyrażać opinię w zakresie spraw obję-
tych działaniami administracji rządowej do spraw klimatu i energii, a ponadto kreować oraz promować proeko-
logiczne i proklimatyczne postawy wśród młodzieży oraz działać na rzecz edukacji ekologicznej i klimatycznej153. 

Zarządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie Młodzieżowej Rady Klimatycznej, 
MRK stała się organem pomocniczym Ministra Klimatu i Środowiska154. W ramach działań na rzecz poszerzenia 
oraz pogłębienia wiedzy o ekologii i klimatu MRK realizuje projekt #PrzyrodaDlaKlimatu, w którym porusza 
tematy z zakresu ochrony przyrody. Popularną formą aktywizmu młodych ludzi jest udział w dialogu. W tym 
celu 26 września 2021 r. odbyły się konsultacje społeczne dotyczące udziału polskich przedstawicieli młodzieży 
w wydarzeniu Youth4Climate oraz dotyczące spotkania ministerialnego preCOP. Rekomendacje zostały prze-
kazane reprezentantkom i reprezentantom polskiej młodzieży. Działania te zwiększają realne zaangażowanie 
młodego pokolenia w sprawy krajowe, a także międzynarodowe. 

W ramach realizacji Agendy 2030 na uwagę zasługują także działania zagranicznych i międzynarodowych orga-
nizacji młodzieżowych. Program Youth for Global Goals (Y4GG) to inicjatywa na rzecz celów zrównoważonego 
rozwoju, której celem była aktywizacja młodych ludzi na Filipinach. Y4GG jest inicjatywą największej organizacji 
studenckiej na świecie – AIESEC, z siedzibą w Rotterdamie. Organizacja promuje Agendę 2030 i 17 celów zrów-
noważonego rozwoju poprzez wdrażanie projektów, mających na celu stworzenie młodzieży przestrzeni do 
działania. Realizacja projektu Y4GG przebiegała w trzech etapach: świadomość, zrozumienie i działanie, a mło-
dzi ludzie inspirowali społeczność lokalną do działania poprzez implementację swoich autorskich projektów155.

Aktywność młodych osób jest kluczowa do tego, aby dokonać zmian na rzecz SDGs. Z myślą o tym powstał 
projekt Youth Initiative for Empowering Leadership and Development, realizowany przez Indo Global Social 
Service Society, od kwietnia 2017 r. do marca 2020 r. w Indiach. W projekcie wzięło udział 1500 młodych ludzi, 
którzy byli zaangażowani w działania mające na celu rozwiązywanie problemów w społeczności lokalnej w New 
Delhi. Organizacja spotkań młodych umożliwiła zdobycie wiedzy na temat potrzeb społeczności lokalnej. W 
ramach programu powstał również projekt Youth Adda and Annual Youth Meet, co zaowocowało stworzeniem 
przestrzeni do współdziałania młodych ludzi, w tym tworzenia kampanii na rzecz zrównoważonego rozwoju156. 

Działalność ONZ skierowana do młodzieży 
Młodzież jest pojęciem nieostrym, które nie doczekało się jednolitej definicji. Dla celów statystycznych ONZ 
definiuje młodzież jako osoby w wieku od 15 do 24 lat. Zgodnie z tym uznaje, że grupa ta liczy obecnie w skali 
świata 1,2 miliarda osób, co stanowi 16% światowej populacji. Szacuje się, że do 2030 r. liczba osób w wieku 
od 15 do 24 lat wzrośnie o około 7% i wynosić będzie 1,3 miliarda157. To zaś wymagać będzie sprostania wie-
loaspektowym wyzwaniom, takim jak zapewnienie młodych ludziom równych szans i dostępu do dobrej jakości 
edukacji, opieki zdrowotnej czy zatrudnienia. 

151 XII Sesja IV Kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Poznania, online: https://mrm.poznan.pl [dostęp: 17.12.2021]. 

152 Zarządzenie Ministra Klimatu z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Klimatycznej (Dz. Urz. MK z 2020 r. poz. 20) [dostęp: 
17.12.2021]. 

153 Młodzieżowa Rada Klimatyczna, online:  https://www.gov.pl/web/klimat/MRK [dostęp: 17 12 2021].r.

154 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie Młodzieżowej Rady Klimatycznej (Dz. Urz. MKiŚz 2021 r. poz. 55) [dostęp: 
17.12.2021].

155 Youth for Global Goals, online: https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=13488 [dostęp: 17.12.2021].

156 Youth Initiative for Empowering Leadership and Development (YIELD), online: https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=22785 [dostęp: 
17.12.2021].

157 Global issues: Youth, online: https://www.un.org/en/global-issues/youth [dostęp: 16.2.2021].
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Młodzi ludzie domagają się także podejmowania konkretnych działań na rzecz klimatu, także na poziomie mię-
dzynarodowym, w których pełnili będą rolę istotnego interesariusza i równorzędnego partnera. Za sprawą 
swoich pomysłów, wiedzy i wizji świata wniosą istotny wkład do rozmowy na temat rozwiązań najważniejszych 
wyzwań naszych czasów. 

ONZ dostrzega tę potrzebę i uznaje, że wyobraźnia, energia i ideały młodych ludzi są niezbędne do rozwoju 
świata i społeczeństw, w których żyjemy. Dlatego 24 września 2018 r. Sekretarz Generalny ONZ António 
Guterres przedstawił strategię Youth2030, wyznaczającą ogólne ramy, którymi ONZ będzie się kierować, in-
tensyfikując pracę z młodymi ludźmi i na ich rzecz, bazując na trzech filarach: pokoju i bezpieczeństwa, praw 
człowieka i zrównoważonego rozwoju. Wskazana strategia ma na celu wzmocnienie zdolności ONZ do angażo-
wania młodych ludzi oraz korzystania z ich spostrzeżeń i pomysłów. Dąży się do tego, by wszelkie te prace były 
prowadzone przez ONZ w sposób skoordynowany, spójny i całościowy158.

W dalszej części niniejszego raportu zostaną zaprezentowane przykłady inicjatyw realizowanych przez ONZ, 
które są zorientowane na angażowanie młodych ludzi w prace ONZ i uwzględnianie ich głosu. 

Światowy Program Działań na Rzecz Młodzieży (World Programme of Action for Youth)

Światowy Program Działań na Rzecz Młodzieży, przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1995 r., stanowi 
ramy polityczne i praktyczne wytyczne dla działań krajowych i międzynarodowego wsparcia w celu poprawy 
sytuacji młodych ludzi na całym świecie. Program obejmuje 15 priorytetowych obszarów dotyczących mło-
dzieży i zawiera propozycje działań w każdym z nich. Realizacja zakłada zapewnienie możliwości korzystania 
przez młodzież ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności, a także wymóg podjęcia przez rządy 
skutecznych działań przeciwko naruszaniu tych praw i wolności, oraz na rzecz tolerancji, poszanowania różnych 
wartości religijnych i etycznych, środowisk kulturowych i przekonań młodych ludzi, równości szans, bezpieczeń-
stwa, oraz uczestnictwa wszystkich młodych kobiet i mężczyzn w życiu społeczno-gospodarczym159.

Międzyagencyjna Sieć ONZ ds. Rozwoju Młodzieży (UN Inter-Agency Network on Youth 
Development – IANYD)

Międzyagencyjna Sieć ONZ ds. Rozwoju Młodzieży powstała w następstwie Międzynarodowego Roku Mło-
dzieży (2010–2011) i działa na rzecz rozwoju, w tym zwiększenia skuteczności działań ONZ w zakresie rozwoju 
młodzieży i polityki młodzieżowej, poprzez wzmocnienie współpracy, tworzenie spójności oraz umożliwienie 
wymiany informacji pomiędzy właściwymi jednostkami ONZ.

Ponadto, w ramach Światowego Programu Działań na rzecz Młodzieży (World Programme Action for Youth) i 
jego 15 obszarów priorytetowych, IANYD wspiera i ocenia postępy we wdrażaniu rezolucji ONZ, konwencji i 
celów rozwojowych uzgodnionych na poziomie międzynarodowym, które dotyczą młodzieży160.

Wysłannik Sekretarza Generalnego ONZ ds. Młodzieży (Office of the Secretary-General’s 
Envoy on Youth)

Wysłannik Sekretarza Generalnego ONZ ds. Młodzieży pełni rolę globalnego rzecznika potrzeb i praw mło-
dych ludzi, a także przybliża im działalność ONZ. Biuro Wysłannika jest częścią Sekretariatu ONZ i promuje 
wzmacnianie pozycji oraz przywództwa młodzieży na poziomie krajowym, regionalnym i globalnym. Czyni to 
poprzez zachęcanie młodych do uczestnictwa w pracach ONZ oraz w procesach politycznych i gospodarczych, 
ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży najbardziej zmarginalizowanej i podatnej na zagrożenia. Obecnie 
rolę tę pełni Jayathma Wickramanayake, aktywistka społeczna pochodząca ze Sri Lanki, która została powołana 
na stanowisko Wysłannika Sekretarza Generalnego ONZ ds. Młodzieży w czerwcu 2017 r. w wieku 26 lat161.

158  About the Strategy, online: https://www.unyouth2030.com/about [dostęp: 18.12.2021].

159  World Programme of Action for Youth, online: https://www.un.org/esa/socdev/unyin/documents/wpay2010.pdf [dostęp: 19.12.2021].

160 UN Inter-Agency Network on Youth Development, online: https://www.un.org/development/desa/youth/what-we-do/un-inter-agency-network-on
-youth-development.html [dostęp: 18.12.2021].

161 Envoy on Youth, online: https://www.un.org/youthenvoy/about/ [dostęp: 17.12.2021].
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Program Młodzieżowego Delegata ONZ (UN Youth Delegate)
Wskazany program zakłada włączanie młodzieży do oficjalnych delegacji poszczególnych państw na sesje Zgro-
madzenia Ogólnego ONZ oraz wybranych komisji funkcjonalnych ONZ. Od delegata młodzieżowego oczekuje 
się aktywnego udziału, tj. zabierania głosu w debacie generalnej oraz udziału w negocjacjach w zakresie pro-
blematyki społecznej oraz młodzieży. Polska także uczestniczy w Programie Młodzieżowego Delegata. Pierw-
szy polski reprezentant wziął udział w sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 2012 r.162 Młodzieżowi delegaci 
poszczególnych państw wyłaniani są w ramach powszechnych konkursów organizowanych corocznie przez 
ministerstwa spraw zagranicznych, krajowe rady młodzieży lub Stowarzyszenia Narodów Zjednoczonych funk-
cjonujące w danym państwie163.

Forum Młodzieży w Radzie Gospodarczej i Społecznej ONZ (ECOSOC Youth Forum)
Forum Młodzieży w Radzie Gospodarczej i Społecznej ONZ jest organizowane każdego roku i stanowi kluczową 
platformę, dzięki której młodzi ludzie mogą wnieść swój wkład w dyskusje polityczne na forum ONZ, zgłaszając 
swoje pomysły, rozwiązania i innowacje164. W organizacji wskazanego wydarzenia partycypuje także Światowa 
Federacja Stowarzyszeń Narodów Zjednoczonych (WFUNA)165.

Młodzieżowa Grupa Doradcza ds. Zmian Klimatu (The Youth Advisory Group on Climate 
Change)
Młodzieżowa Grupa Doradcza ds. Klimatu została powołana przez Sekretarza Generalnego ONZ 27 lipca 2021 
r. w celu wzmocnienia głosów młodzieży i zaangażowania młodych ludzi w otwarty i przejrzysty dialog na temat 
zmian klimatycznych, z uwagi na to, że ONZ działa na rzecz przyspieszenia działań w celu rozwiązania kryzyso-
wej sytuacji klimatycznej.

Członkowie grupy będą wprowadzać głosy młodych ludzi do procesu decyzyjnego na wysokim szczeblu i do-
radzać Sekretarzowi Generalnemu ONZ w zakresie wdrażania jego strategii dotyczącej zmian klimatu. W skład 
grupy wchodzi siedmiu aktywistów z całego świata166.

Konferencja Młodych (UN Climate Change Conference of Youth – COY)
Konferencja Młodych COY odbywa się tuż przed coroczną Konferencją Narodów Zjednoczonych w sprawie 
Zmian Klimatu, znaną również jako Konferencja Stron (Conference of the Parties – COP), w tym samym kraju, 
w którym odbywa się COP. COY służy jako przestrzeń do budowania potencjału i szkolenia politycznego, aby 
przygotować młodych ludzi do udziału w COP. W 2021 r. COY odbył się po raz szesnasty i jest uważany za naj-
większe i najdłużej trwające wydarzenie młodzieżowe, gromadzące tysiące młodych osób działających na rzecz 
zmian klimatu z ponad 140 krajów. Okrzyknięto go również najbardziej znaczącym spotkaniem ze względu na 
zdolność do bezpośredniego promowania oficjalnego stanowiska młodzieży w negocjacjach klimatycznych na 
forum ONZ.

Jednym z głównych rezultatów COY16 był dokument polityczny opracowany przez młodych ludzi z całego 
świata, który został przedstawiony podczas COP26 w Glasgow w 2021 r.167

Młodzieżowy Szczyt Klimatyczny
Młodzieżowy Szczyt Klimatyczny jest platformą dla młodych liderów, którzy podejmują działania na rzecz kli-
matu, aby zaprezentować swoje rozwiązania na forum ONZ i nawiązać kontakt z decydentami w tej kluczowej 
kwestii168. Wydarzenie te odbywa się od 2019 r.169 i jest częścią procesu uwzględniania młodych ludzi w deba-
cie klimatycznej.

162 Młodzieżowi delegaci do ONZ, online: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/mlodziezowi-delegaci-onz [dostęp: 18.12.2021].

163 UN Youth Delegate Programme, online: https://www.un.org/development/desa/youth/what-we-do/youth-delegate-programme.html [dostęp: 
18.12.2021].

164 UN Inter-Agency Network on Youth Development, op. cit.

165 Youth & Sustainable Development, op. cit.

166 The Youth Advisory Group on Climate Change, online: https://www.un.org/en/climatechange/youth-in-action/youth-advisory-group [dostęp: 18.12.2021].

167 What is COY?, online: https://ukcoy16.org/what-is-coy [dostęp: 19.12.2021].

168 Youth Climate Summit, online: https://www.unep.org/events/summit/youth-climate-summit [dostęp: 19 12.2021].

169 First Youth Climate Summit Elevates Youth Demands Action, online: https://sdg.iisd.org/news/first-youth-climate-summit-elevates-youth-demands-for
-action/ [dostęp: 19.12.2021].
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W związku z COP26, w dniach 28 do 30 września 2021 r. w Mediolanie odbywało się spotkanie młodzieży 
Youth4Climate: DrivingAmbition, w rezultacie którego powstał manifest, w którym młodzi ludzie przedstawili 
swoje pomysły i propozycje konkretnych działań, które powinny zostać podjęte w związku z kryzysem klima-
tycznym170. 

Młodzieżowy Szczyt IGF (Youth Internet Governance Forum Summit)

Od 2019 r. wydarzeniem towarzyszącym Światowemu Forum Cyfrowemu ONZ (UN Internet Governance Fo-
rum - IGF) jest Młodzieżowy Szczyt IGF, stanowiący okazję dla młodych ludzi z całego świata do tego, aby 
przedstawili swój punkt widzenia odnośnie do zarządzania Internetem, a także podkreślili najbardziej aktualne 
tematy, z którymi zmagają się w tym zakresie. W 2019 r. w Berlinie i na wirtualnym IGF w 2020 r. obrady 
młodych zaowocowały sformułowaniem postulatów dotyczących różnych obszarów zarządzania Internetem, 
wyrażających dobitnie ich poglądy na kluczowe kwestie omawiane podczas IGF.

Szczyt IGF organizowany w Katowicach w 2021 r. został poprzedzony otwartym wydarzeniem przygotowaw-
czym w pierwszym tygodniu grudnia, podczas którego młodzież z całego świata miała okazję przedyskutować 
i nakreślić końcowe punkty działania, które zostały następnie zaprezentowane na IGF. Tenże szczyt zakończył 
się ceremonią wręczenia nagród w ramach otwartego konkursu Wiki Youth, którego celem jest zaangażowanie 
młodych ludzi w inicjatywy, które aktywnie przyczyniają się do tworzenia bardziej przyjaznego Internetu dla 
wszystkich jego użytkowników171.

Dodatkowo, ONZ wybrała 83 warsztaty, które odbyły się w trakcie tegorocznego Szczytu IGF, dotyczące m.in. 
ochrony dzieci w internecie, zrównoważonej konsumpcji w ramach e-commerce, cyfrowych praw i obowiązków 
czy wolności słowa w internecie.

Sieć Rozwiązań na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Solutions 
Network)

Sieć Rozwiązań na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (SDSN) jest inicjatywą uruchomioną w 2012 r. przez Se-
kretarza Generalnego ONZ Ban Ki-moona, w celu zmobilizowania globalnej wiedzy naukowej i technologicznej 
do promowania praktycznego rozwiązywania problemów dotyczących zrównoważonego rozwoju. SDSN obec-
nie wspiera wdrażanie SDGs na poziomie krajowym i międzynarodowym172. W ramach SDSN funkcjonuje także 
program dotyczący młodzieży (SDSN Youth), zorientowany na jej angażowanie w dialog wokół kwestii polityki 
klimatycznej. W ramach tego programu został przygotowany poradnik prezentujący praktyczne działania z tego 
zakresu oraz wiedzę na temat strategii łagodzenia skutków zmian klimatu i adaptacji do nich, innowacji i rozwoju 
technologicznego w dziedzinie klimatu oraz sprawiedliwości klimatycznej173.

Young Professionals Programme

Young Professionals Programme (YPP) jest inicjatywą rekrutacyjną dla utalentowanych, wysoko wykwalifikowa-
nych młodych profesjonalistów, którzy chcą rozpocząć karierę jako międzynarodowi urzędnicy służby cywilnej 
w Sekretariacie ONZ. Program skierowany jest do obywateli państw uczestniczących w YPP, którzy w roku 
egzaminu mają maksymalnie 32 lata oraz posiadają co najmniej wykształcenie wyższe pierwszego stopnia (co 
najmniej tytuł licencjata lub jego trzyletni odpowiednik) i biegle posługują się językiem angielskim lub fran-
cuskim. Program obejmuje proces egzaminów wstępnych oraz następnie rozwój zawodowy po rozpoczęciu 
kariery w ONZ dla osób, które zakwalifikują się do programu. Egzamin w ramach YPP odbywa się zwykle raz w 
roku w odniesieniu do wybranych sektorów zatrudnienia, a termin aplikowania przypada zazwyczaj w lipcu174. 

170 Youth4Climate: DrivingAmbition – Manifesto, online: https://ukcop26.org/wp-content/uploads/2021/10/Youth4Climate-Manifesto.pdf [dostęp: 
19.12.2021].

171 Zbliża się Youth Summit! IGF 2021 startuje jutro!, online: https://yigf.nask.pl/yig/aktualnosci/4370,Zbliza-sie-Youth-Summit-IGF-2021-startuje-jutro.
html [dostęp: 18.12.2021].

172 SDSN, online: https://www.un.org/en/academic-impact/page/sdsn [dostęp: 18.12.2021].

173 SDSN Youth launches The Climate Change Guidebook: Decade of Action, online: https://www.sdsnyouth.org/blog-posts/sdsn-youth-launches-the-cli-
mate-change-guidebook-decade-of-action [dostęp: 18.12.2021].

174 Young Professionals Programme, online:  https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=nce [dostęp: 20.12.2021].
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Na uwagę zasługują także praktyczne inicjatywy realizowane przy wsparciu ONZ:

Program Mission Possible – Agents of Change

Program Mission Possible jest realizowany przez WFUNA, tj. światową organizację non-profit, która reprezen-
tuje i koordynuje członkostwo 100 krajowych Stowarzyszeń Narodów Zjednoczonych (UNA). Stanowi naj-
większą międzynarodową sieć osób wspierających i angażujących się w działania ONZ. W ramach programu 
uczniowie szkół ponadpodstawowych przez okres od 5 do 6 miesięcy zdobywają wiedzę na temat ONZ i celów 
zrównoważonego rozwoju, doskonalą swoje umiejętności krytycznego myślenia i zarządzania projektami oraz 
współpracują w zespołach, w celu opracowania i wdrożenia projektu dotyczącego jednego z SDGs.

Uczniowie i nauczyciele, którzy ukończą program Mission Possible, otrzymują zaproszenie do udziału w między-
narodowej konferencji w siedzibie ONZ w Nowym Jorku. Podczas tejże konferencji uczestnicy mają możliwość 
zaprezentowania swoich projektów, poznania przedstawicieli ONZ i sposobów działania innych podmiotów na 
rzecz zrównoważonego rozwoju175.

Platforma Youth Sustainable Energy Hub

Youth Sustainable Energy Hub to pierwsza ogólnoświatowa platforma prezentująca pracę młodych praktyków 
w sektorze zrównoważonej energii. Jest to flagowy projekt opracowany przez SDG7 Youth Constituency, we 
współpracy m.in. z UNICEF (Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci) i UNIDO (Organizacja Naro-
dów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego).

Platforma jest istotnym narzędziem dla pobudzenia zaangażowania młodzieży w zrównoważoną energię, ponie-
waż pokazuje, w jaki sposób inicjatywy energetyczne realizowane przez młodzież na całym świecie przyczyniają 
się do zrównoważonego rozwoju w społecznościach, państwach i regionach176.

Decent Jobs for Youth

Decent Jobs for Youth jest światowym sojuszem zaangażowanym w tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy 
dla młodych ludzi. Partnerami inicjatywy są m.in. rządy, partnerzy społeczni, młodzież i społeczeństwo obywa-
telskie, parlamentarzyści, sektor prywatny, media, ONZ, środowiska akademickie, fundacje i instytucje regio-
nalne. Siła inicjatywy opiera się na zaangażowaniu partnerów ze wszystkich sektorów w poprawę perspektyw 
zatrudnienia dla młodych ludzi i realizację Agendy 2030. Dzięki temu możliwe jest wykorzystanie różnorodnych 
zasobów i wiedzy z wielu dziedzin, co pozwala na uzyskanie długotrwałego, pozytywnego wpływu na życie 
młodych ludzi na całym świecie177.

Program Małych Grantów (Small Grants Programme)

Program Małych Grantów realizuje Global Environment Facility, który to podmiot jest partnerstwem 18 agencji, 
w tym agend ONZ, wielostronnych banków rozwoju, podmiotów krajowych i międzynarodowych organizacji 
pozarządowych, współpracujących ze 183 krajami, w celu rozwiązania najtrudniejszych problemów środowisko-
wych na świecie178. Program Małych Grantów jest wdrażany przez UNDP (Program Narodów Zjednoczonych 
na rzecz Rozwoju). Priorytetową grupę docelową Programu Małych Grantów stanowi młodzież jako kluczowy 
interesariusz zrównoważonego rozwoju. Młodzi ludzie mają bowiem potencjał do bycia przyszłymi liderami 
i motorem zmian. 

Dotacje są przekazywane bezpośrednio organizacjom społecznym i pozarządowym. Maksymalna kwota dota-
cji na jeden projekt wynosi 50 000 USD, ale średnio jest to ok. 25 000 USD. W ten sposób Program Małych 
Grantów uzupełnia finansowanie dużych i średnich projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, 

175 Agents of Change. Our Program, online: https://wfuna.org/mission-possible/our-program [dostęp: 18.12.2021].Uczestnictwo w konferencji w Nowym 
Jorku nie jest obowiązkowym elementem programu; uczniowie i nauczyciele pokrywają koszty dojazdu i pobytu w związku z konferencją we własnym 
zakresie.

176 Youth Sustainable Energy Hub, online: https://youthsehub.org [dostęp: 19.12.2021].

177 Decent Jobs for Youth, online: https://www.decentjobsforyouth.org/partners [dostęp: 20.12.2021].

178 Global Environment Facility, online: https://www.unep.org/about-un-environment/funding-and-partnerships/global-environment-facility [dostęp: 
21.12.2021].
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społeczności lokalne, młodzież i organizacje obywatelskie179. Co istotne, około 40% projektów w ramach Pro-
gramu Małych Grantów zostało zrealizowanych przy aktywnym udziale młodzieży. Przykładowo, w ramach 
tego programu kierowana przez młodzież spółdzielnia Khengrig Namsum Cooperative działająca w Bhutanie 
rozpoczęła projekt agroleśniczy w zubożałym dystrykcie Zhemgang, który miał na celu zaangażowanie nowych 
pokoleń w uprawę ziemi, czyniąc rolnictwo zrównoważonym i atrakcyjnym dla młodych ludzi. Projekt zakładał 
zrekultywowanie 93 hektarów ziemi, która była opuszczona i zarośnięta przez 32 lata, przy jednoczesnym 
zapewnieniu lokalnej młodzieży możliwości utrzymania się z pracy w rolnictwie i ograniczeniu migracji do ob-
szarów miejskich180.

Podsumowanie i rekomendacje 
Przeprowadzona analiza pokazuje, jak szerokie i wszechstronne są działania kierowane do młodych ludzi i po-
dejmowane przez nich samych, zarówno na rzecz wdrażania celów zrównoważonego rozwoju, jak i przeciw-
działania kryzysowi klimatycznemu. 

Kompleksowy charakter 17 celów zrównoważonego rozwoju i 169 powiązanych z nimi zadań wymaga polity-
ki ukierunkowanej terytorialnie, w tym zaangażowania oraz zintegrowania przedstawicieli różnych środowisk. 
Pandemia Covid-19 wzmogła potrzebę działań w kierunku sprawiedliwego i zrównoważonego rozwoju oraz 
pokazała, że konieczne jest stałe monitorowanie postępów na poziomie regionalnym, krajowym i globalnym, 
przy jednoczesnym konsekwentnym dokonywaniu przeglądu podejmowanych działań. Bez wątpienia wszel-
kie inicjatywy aktywizujące młodych ludzi umożliwiają zdobycie wiedzy w zakresie zrównoważonego rozwoju 
i wpływają pozytywnie na ich partycypację w sprawach publicznych.

Wszelkie organizacje zapraszające młodych ludzi do dialogu powinny jednak niezmiennie pamiętać, aby trakto-
wać młodzież jako równorzędnych partnerów do rozmowy, których zdanie, pomysły i inicjatywy mają taką samą 
wagę, jak stanowisko wyrażane przez „dorosłych” uczestników. W młodych ludziach drzemią ogromny zapał i 
potencjał, który – odpowiednio skanalizowany – może być katalizatorem pozytywnej zmiany społecznej. Nie 
należy jednak przerzucać odpowiedzialności w sferze przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu czy realizacji 
celów zrównoważonego rozwoju na młodych ludzi. Trudno oczekiwać, że wszystkie globalne problemy zostaną 
rozwiązane przez młodzieżowych aktywistów. 

Jednocześnie niezwykle ważne jest to, aby nie ograniczać zaangażowania młodych ludzi jedynie do konsultacji, 
debat czy wydarzeń towarzyszących, ale uwzględniać głos młodzieży także w procesie podejmowania rzeczy-
wistych decyzji. Umożliwienie pełnego rozwoju ich potencjału stwarza bowiem szanse na pokojową i zrówno-
ważoną przyszłość, zwiększając przy tym zarówno korzyści środowiskowe, jak i społeczne.

Budowa świadomości poprzez edukację, z jednoczesnym promowaniem aktywnej postawy obywatelskiej, jest 
kluczowa w realizacji Agendy 2030. Z tego względu istotne znaczenie ma przekazywanie uczniom wiedzy zwią-
zanej ze zrównoważonym rozwojem oraz zapewnienie nauczycielom rzetelnych materiałów w tym zakresie. 
Wszelkie obecne inwestycje na rzecz młodych ludzi i ich zaangażowania będą miały decydujący wpływ na przy-
szłość społeczeństw opartych o założenia zrównoważonego rozwoju. Konieczne jest zatem skoordynowanie 
działań dążących do aktywizacji młodzieży na poziomie regionalnym i wykształcenie u nich poczucia sprawczo-
ści, ponieważ to oni odgrywają kluczową rolę jako główni inicjatorzy i uczestnicy wdrażania Agendy, a także jako 
beneficjenci podjętych działań i polityk. 

Aktywne zaangażowanie młodzieży w globalne wysiłki na rzecz środowiska i zrównoważonego rozwoju jest 
absolutnie niezbędne do wykształcenia trwałych, inkluzywnych i stabilnych społeczeństw. Autorki raportu wy-
rażają nadzieję, że przykłady aktywnego zaangażowania młodzieży oraz działań podejmowanych na rzecz mło-
dych ludzi, przedstawione w niniejszym raporcie, zainspirują czytelników do „zakasania rękawów” – podjęcia się 
wyzwania dzisiejszego świata, jakim jest przemiana naszego społeczeństwa ku lepszej przyszłości.

179 Small Grants Programme – How to apply, online: https://sgp.undp.org/about-us-157/how-to-apply.html [dostęp: 21.12.2021].

180 Youth in Action: Experiences from the Small Grants Programme, online: https://sgp.undp.org//innovation-library/item/download/2350_14d7a4db-
31b560430126294d364c0224.html [dostęp: 21.12.2021].
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Problem i rola młodzieży
Zmiany klimatu budzą z roku na rok coraz większe emocje. Jak podaje IPCC (Międzyrządowy Zespół ds. Zmian 
Klimatu), w 2017 roku wywołane przez ludzi globalne ocieplenie sięgnęło około 1°C w porównaniu do okresu 
przedindustrialnego, a wzrost temperatur obserwujemy w tempie 0.2°C na dekadę181. Pomimo doświadczenia 
pandemii, aż 78% Polaków uważa, że stan, w jakim znalazła się Ziemia, jest poważny i wymaga natychmia-
stowych działań182. Celem tej analizy jest spojrzenie na zagadnienie zmian klimatu z perspektywy młodych 
w Polsce, w szczególności ich postaw, wiedzy o problemie, podejmowanych działań i możliwych sposobów 
wywierania przez nich wpływu na organy władzy publicznej.

Zmiany klimatu postrzegano kiedyś jako problem środowiskowy, którego potencjalne konsekwencje, w tym 
gospodarcze, leżą w odległej przyszłości183. Obecnie w dyskursie publicznym klimat jest również wiązany z po-
rządkiem społecznym184. W związku z tym spojrzenie na problem z perspektywy młodych ludzi wydaje się uza-
sadnione z kilku powodów. Mamy obecnie największe światowe pokolenie młodych ludzi (według ONZ świat 
zamieszkuje teraz 1,8 miliarda ludzi w wieku 10-24185). Z koncepcji zrównoważonego rozwoju wynika, że to 
w trosce o dobrobyt przyszłych pokoleń ludzkość stawia sobie za cel zaprzestanie ciągłego czerpania z zasobów 
nieodnawialnych. W kwestii polityki klimatycznej młodzież stała się wyjątkowym interesariuszem, gdyż odczuje 
jej skutki w większym stopniu, niż starsze pokolenie. Wiąże się to ze złożonym zagadnieniem sprawiedliwości 
międzypokoleniowej (intergeneracyjnej), należącym do wielu gałęzi prawa i polityki. Ponadto młodzi dorośli, 
licealiści i studenci często sami widzą (i określają) siebie jako grupę, której dotyczy problem zmian klimatu. Oczy-
wiście, zbyt daleko idącym uproszczeniem byłoby przyjąć, że młode pokolenie jest homogeniczną grupą i każ-
demu jej członkowi zależy w tym samym stopniu na przeciwdziałaniu tym zmianom. Najogólniej rzecz ujmując, 
niektórzy młodzi ludzie są aktywni, i to zarówno na poziomie indywidualnym, jak i kolektywnym186, podczas gdy 
inni pozostają niezainteresowani187.

W tym kontekście nie bez znaczenia jest formowanie się wśród młodych dorosłych postaw prospołecznych, za 
sprawą właśnie zmian klimatu. Na podobnej zasadzie problem smogu w polskich miastach okazał się w prze-
szłości katalizatorem zainteresowania ochroną jakości powietrza w polskich miastach. Można spojrzeć na za-
angażowanie młodzieży w sprawy klimatu jako ćwiczenie świadomości społecznej, co bez wątpienia jest zjawi-
skiem pożądanym.

Zasadnicza rola młodych ludzi w działaniach na rzecz klimatu została potwierdzona ostatnio przez niemiecki 
Federalny Trybunał Konstytucyjny. Sędziowie z Karlsruhe przychylili się do stanowiska młodych aktywistów. 
Uznano, że niemiecka ustawa klimatyczna jest niezgodna z konstytucją i godzi w podstawowe wolności, gdyż 
władze krajowe nie wyznaczyły w niej wystarczająco precyzyjnych i strategicznych celów emisyjnych. Tym 
samym niemiecki rząd nie wywiązał się ze swojego obowiązku ochrony interesów przyszłych pokoleń188. Intere-
sujące z tej perspektywy są ostatnio wniesione polskie pozwy o uznanie odpowiedzialności państwa za zapew-
nienie bezpieczeństwa klimatycznego obywateli, jako że jedną z pozywających Skarb Państwa jest licealistka.

Młody Europejczyk, młody Polak
To, czy młodzi Polacy są w jakimś stopniu odmienną grupą od swoich zagranicznych rówieśników, sprowa-
dza się do m.in. do pytania, czy w Polsce globalne ocieplenie naprawdę budzi takie emocje jak na Zachodzie. 

181 Online: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/05/SR15_Chapter1_Low_Res.pdf [dostęp: 07.07.2021].

182 Online: https://ziemianieatakuja.pl/ [dostęp: 07.07.2021].

183  J. Gupta, The history of climate global governance, Cambridge University Press, 2014.

184  J. Allan, The New Climate Activism: NGO authority and participation in climate change governance, University of Toronto Press, 2020.

185 Online: https://www.un.org/en/climatechange/youth-in-action [dostęp: 07.07.2021].

186 Zob. K. O'Brien, E. Selboe, B.M. Hayward, Exploring youth activism on climate change: dutiful, disruptive, and dangerous dissent, „Ecology and Society” 
2018, 23(3):42, online: https://doi.org/10.5751/ES-10287-230342

187 Zob. M. Hibberd, A. Nguyen, Climate Change Communications & Young People in the Kingdom: A Reception Study, „International Journal of Media & 
Cultural Politics” 2013, 9 (1), s. 27–46.

188 Online: https://news.climate.columbia.edu/2021/05/28/german-court-sides-with-youth-climate-activists-to-safeguard-human-rights/ [dostęp: 
15.07.2021].
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Ogólnoeuropejskie badania189 z jesieni 2020 roku, w ramach których przeprowadzono ankiety wśród młodych 
ludzi (w wieku od 15 do 35 lat) w 23 krajach europejskich, wskazują, że prawie połowa (46%) młodych Europej-
czyków uważa zmiany klimatu za jeden z najpoważniejszych problemów dotyczących całego świata. To ozna-
cza, że stawiają tę kwestię na pierwszym miejscu pośród wymienionych problemów, nawet w czasie pandemii 
COVID-19. Na drugim miejscu znalazła się „degradacja środowiska naturalnego, w tym np. zanieczyszczenie 
powietrza, wylesianie i wymieranie zwierząt” (44%).

Zaniepokojenie zmianami klimatu wśród młodych Europejczyków z Zachodu jest znaczne – 46% martwi się nimi 
bardzo lub ekstremalnie, podczas gdy w Polsce tylko 30% część młodych ludzi odczuwa taki stopień zaniepo-
kojenia. Towarzyszy temu jednak bardzo wysokie poparcie idei interwencji państwa – aż 74% młodych Polaków 
uważa, że jeśli plany rządu nie obejmują przeciwdziałania zmianom klimatycznym, wpływa to negatywnie na go-
spodarkę. Tak samo uważa podobny procent młodych Europejczyków z Zachodu (70–75%). Badanych Polaków 
i Europejczyków z Zachodu łączy też utożsamianie się ze stwierdzeniem, że bardziej rozwinięte gospodarczo, 
bogatsze kraje powinny podejmować największe wysiłki natury gospodarczej i politycznej na rzecz zmniejszania 
skutków zmian klimatu (43% młodych Europejczyków z Zachodu i 46% młodych w Polsce)190. 

Podobny trend pokazują badania nad grupą polskiej młodzież z terenów wiejskich z Podkarpacia. Respondenci 
z tej grupy, odpowiadając na pytanie, czy zgadzają się z twierdzeniem, że zmiany klimatu są obecnie jednym 
z największych zagrożeń dla współczesnej cywilizacji, odpowiedzieli w większości raczej tak (54%), a tylko 24% 
osób – zdecydowanie tak191. 

Wynikałoby z tego, że poza mniejszym stopniem zaniepokojenia problemem nie widać na pierwszy rzut oka 
większych różnic w poglądach polskiej młodzieży w porównaniu z resztą Europy – a przynajmniej tych deklaro-
wanych w ankietach.

Postawy i (nie)zaangażowanie
Odrębnym zagadnieniem jest sposób, w jaki z wizją zmian klimatu radzą sobie młodzi ludzie, i czy za deklaro-
wanymi emocjami stoją poczucie odpowiedzialności i chęć rzeczywistych działań. Z badań192 prowadzonych na 
Uniwersytecie SWPS, podczas których przeprowadzono kilka wywiadów grupowych z 40 młodymi Polakami, 
wynika, że prezentują oni całą mozaikę pomysłów na mierzenie się z problemem kryzysu klimatycznego. Dzięki 
metodologii badania możliwe było spojrzenie na postawy „zwykłych” młodych obywateli oraz młodych aktywi-
stów. Wynika z nich, że przez tych pierwszych ekologia traktowana jest często tylko jako wybór konsumencki, 
a zatem „bycie eko” sprowadza się do myślenia w kategoriach własnych korzyści (np. zdrowotnych). Łączy się 
to z małym poczuciem sprawczości i brakiem wiary w szersze skutki tych działań (poza gospodarstwem domo-
wym). W przeciwieństwie do nich młodzi aktywiści traktują ograniczenie konsumpcji jako jeden aspekt działań 
wpisujących się w szerszą postawę obywatelską. Co dość charakterystyczne, wyniki tych badań wskazują, że 
świadomość kryzysu klimatycznego niekoniecznie przekłada się na zaangażowanie w indywidualne praktyki 
środowiskowe (sortowanie śmieci itp.) wśród młodych. W grę wchodzi tu powątpiewanie w sens takich praktyk 
i ich realny wpływ (przy jednoczesnej świadomości kryzysu klimatycznego). Drugim aspektem są motywacje 
inne niż chęć ochrony klimatu. Przykładami mogą być sankcja finansowa za niestosowanie się do danej praktyki 
czy wspomniana moda na konsumowanie określonych kategorii dóbr.

Dodać warto, że to, co różnicuje postawy młodych Polaków wobec kryzysu klimatycznego, to ich stosunek do 
postępu i do przyrody. Im większy sceptycyzm wobec kapitalistycznego porządku społecznego i im głębsza re-
lacja z przyrodą, tym większe przekonanie co do realności zmian klimatu i przejmowanie się tym problemem193.

189 Online: https://ekonsument.pl/materialy/publ_688_co_mlodziez_mowi_o_zmianach_klimatu.pdf [8.07.2021].

190 Ibidem. 

191 Online: https://doi.org/10.30858/zer/125589 [dostęp: 8.07.2021].

192 Online: https://issuu.com/dominika.blachnicka/docs/raport_klimatyczny_web [dostęp: 8.07.2021].

193  Ibidem.
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Edukacja formalna a wiedza o klimacie
Opinie i postawy młodych Polaków kształtowane są w oparciu o wiedzę o klimacie, czerpaną głównie z Inter-
netu oraz programów telewizyjnych, wiadomości, filmów dokumentalnych oraz kanałów przyrodniczych194. 
Dostęp do informacji w sieci i mediach społecznościowych zdecydowanie przyczynia się do popularyzacji te-
matu zmian klimatu wśród młodzieży, jednak trzeba zaznaczyć problem braku wiarygodności niektórych treści 
internetowych i powierzchowności wiadomości ekologicznych w mediach. W konsekwencji wiedza na temat 
ekologii i stanu zagrożenia klimatycznego jest nadal pobieżna i fragmentaryczna. Zgodnie z wcześniej przy-
toczonymi już badaniami, przeprowadzonymi na uniwersytecie SWPS, większość uczestników i uczestniczek 
badanych grup fokusowych nie potrafiła poprawnie wskazać kluczowych problemów, mających wpływ na glo-
balne ocieplenie. Jednocześnie cechował ich głęboki deficyt zaufania w tym obszarze: nie wiedzieli, komu mogą 
ufać195. Zwracano również uwagę na fakt, że społeczne zaniepokojenie danym problemem ekologicznym, np. 
suszą podczas wiosny 2020 roku, wynika wprost z częstotliwości pojawiania się tych tematów w mediach196.

W związku z powyższym trwa debata na temat edukacji klimatycznej w polskim szkołach. Zaangażowane jest 
w nią środowisko organizacji pozarządowych. Rzetelna edukacja o klimacie to jeden z postulatów Młodzieżo-
wego Strajku Klimatycznego. Stopniowo tą kwestią zaczynają zajmować się też młodzieżowe ciała doradcze 
Ministra Klimatu i Środowiska, o czym będzie jeszcze mowa. Ponadto edukacja klimatyczna w polskich szko-
łach była jednym z priorytetów działań Rzecznika Praw Obywatelskich, co potwierdził swoim wystąpieniem do 
Ministerstwa Edukacji Narodowej197. Kwestia zmian klimatu, w tym edukacja klimatyczna, nie była natomiast 
dotychczas przedmiotem zainteresowania Rzecznika Praw Dziecka198.

Zgodnie z art. 1 pkt 15) ustawy Prawo oświatowe celem systemu oświaty jest m.in. upowszechnianie wśród 
dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju oraz kształtowanie postaw sprzyjających jego 
wdrażaniu w skali lokalnej, krajowej i globalnej199. Przepis ten był niejednokrotnie powoływany w oficjalnych 
odpowiedziach rządowych na propozycje wprowadzenia do szkół specjalnego programu zajęć na temat zmian 
klimatycznych i sposobów przeciwdziałania ich skutkom (por. odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie 
Edukacji Narodowej na interpelację w sprawie poszerzania świadomości klimatycznej wśród dzieci i młodzie-
ży200, czy odpowiedź tegoż Ministerstwa na pismo Młodzieżowego Strajku Klimatycznego201). Stanowiska te 
w podobnym tonie utrzymują, że edukacja ekologiczna w obecnym kształcie jest wystarczająca, powołując się 
na wybrane fragmenty podstaw programowych dotyczących relacji człowiek–środowisko.

Pewną zmianą w tym zakresie wydaje się rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 
r.202, które wprowadza powinność realizacji podczas tzw. godziny wychowawczej „zajęć dotyczących istotnych 
problemów społecznych: zdrowotnych, prawnych, finansowych, klimatycznych i ochrony środowiska”. Doty-
czy to szkół podstawowych i ponadpodstawowych od roku szkolnego 2020/2021. Wydaje się jednak, że nie 
można przeceniać wrzucenia zagadnień związanych z klimatem do przysłowiowego worka razem z tematem 
zdrowia, prawa i finansów. Temat zmian klimatu powinien być poruszany podczas nauki przedmiotów ścisłych 
w kontekście całości zagadnień omawianych na tych zajęciach. Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk po-
stuluje, że edukacja ta powinna być prowadzona w sposób integrujący różne dziedziny wiedzy: od fizyki, przez 
biologię do nauki o społeczeństwie, a elementy edukacji o klimacie powinny być wprowadzone do poszczegól-
nych przedmiotów jako przykłady i problemy do rozwiązania203.

Trudno więc oczekiwać, że przyjęte we wspomnianym rozporządzeniu rozwiązanie uporządkuje rozproszoną 

194 Online: https://ekologia.ceo.org.pl/1planet4all/aktualnosci/badanie-swiadomosci-mlodziezy-i-mlodych-doroslych-w-polsce-na-temat-zmiany [dostęp: 
8.07.2021].

195 Online: https://issuu.com/dominika.blachnicka/docs/raport_klimatyczny_web [dostęp: 9.07.2021].

196 Online: https://ungc.org.pl/wp-content/uploads/2021/07/Raport-Edukacja-Klimatyczna-w-Polsce.pdf [dostęp: 21.07.2021].

197 Online: https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/uczmy-porzadnie-o-sprawach-klimatu-rpo-pisze-do-men [dostęp: 9.07.2021].

198 Słowo „klimat” w sprawozdaniu z działalności RPD za 2020 rok pojawia się tylko raz, w kontekście objęcia patronatem konferencji uczniów o tematyce 
środowiskowej. Sprawozdanie online: https://brpd.gov.pl/wp-content/uploads/2021/04/informacja_rpd_za_rok_2020.pdf [dostęp: 22.07.2021].

199 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).

200 Online: https://sejm.gov.pl/sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BSWHSG [dostęp: 9.07.2021].

201 Online: http://orka2.sejm.gov.pl/INT9.nsf/klucz/ATTBR6HW3/$FILE/i08218-o1.pdf [dostęp: 9.07.2021].

202 Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1008).

203 Online: https://ungc.org.pl/wp-content/uploads/2021/07/Raport-Edukacja-Klimatyczna-w-Polsce.pdf [dostęp: 21.07.2021].
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już wiedzę młodych ludzi o zmianach klimatu i wyposaży ich w narzędzia do zwalczania tzw. fake newsów. 
Wiele zależy od chęci nauczyciela czy dyrekcji – w końcu trudno spodziewać się w rozporządzeniu formalnej 
procedury postępowania w przypadku braku przeprowadzenia takich lekcji. 

Odnotować także należy w tym kontekście kampanię WWF #TakDlaEdukacjiKlimatycznej oraz zorganizowa-
ny przez m.in. Global Compact Polska Okrągły Stół dla Edukacji Klimatycznej. Podczas spotkania odbyła się 
premiera raportu „Edukacja klimatyczna w Polsce”, w tworzeniu którego oprócz przedstawicieli społeczeństwa 
obywatelskiego i ekspertów wzięli też udział przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki. W raporcie z jednej 
strony MEN konsekwentnie zapewnił, że obecna podstawa programowa jest wystarczająca, a szkoła może zor-
ganizować dodatkowe zajęcia edukacyjne (wymagania i treści określone w podstawach programowych są kom-
pleksowe i umożliwiają nauczycielom poruszanie najistotniejszych tematów z tego obszaru)204. Z drugiej strony 
wydaje się, że można spodziewać się dalszych zmian na tym polu, ponieważ resort podkreślił wsparcie dla szkół 
chcących takie zajęcia organizować, dzięki dostępnym materiałom (scenariusze lekcji, webinary, e-podręczniki), 
pomocnym w prowadzeniu zajęć o klimacie. MEiN zaznaczał również fakt, że programy kształcenia przyszłych 
nauczycieli na studiach i studiach podyplomowych spełniają wymagania dla odpowiedniego standardu eduka-
cji o klimacie205. Ministerstwo nieoficjalnie zapowiada kolejne zmiany, takie jak opracowanie kolejnej reformy 
oświaty w zakresie edukacji klimatycznej, która ma pojawić się w polskich szkołach w 2023 roku206. 

System change – not climate change, czyli protest
Być może najbardziej charakterystycznym i obecnym w mediach przejawem aktywności młodych w sferze po-
lityki klimatycznej jest protest. Nie sposób nie wspomnieć o Młodzieżowym Strajku Klimatycznym (MSK) – 
międzynarodowym ruchu uczniów i studentów protestujących przeciwko bierności polityków w zakresie zmian 
klimatu. MSK jest częścią globalnej inicjatywy Fridays for Future, inspirowanej działaniami społecznymi Grety 
Thunberg. Członkowie Strajku określają się nie jako ekspertów w sprawach ekologii, ale młodzież świadomą 
zagrożenia, jakim jest katastrofa klimatyczna, i walczącą o prawo do swojej przyszłości207.

Specyfika tego globalnego ruchu nie ułatwia wysnucia zbyt wielu wniosków na temat podejścia do zagadnienia 
klimatu polskiej młodzieży – organizacje typu FFF są w Polsce niejako implantami zagranicznych rozwiązań, 
promującymi jednolite, globalne idee przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Młodzieżowy Strajk Klimatyczny 
jest wyrazem glokalizmu, o czym świadczy organizacyjny podział ruchu na polskie miasta (lokalna inicjatywa 
partycypacji w połączeniu z globalnym problemem). We wrześniu 2019 r. strajki odbyły się w 60 polskich 
miastach, m.in. w Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Lublinie, Wrocławiu, Rzeszowie, Kielcach czy Zakopanem, a także 
w tych mniejszych, takich jak Rybnik, Mrągowo czy Żyrardów208, co dowodzi popularności działań wolontariac-
kich i spontanicznych jako form aktywności młodych na rzecz klimatu.

Przedmiotem tej analizy nie będzie ocena efektów protestów klimatycznych. Mają one znaczenie nade wszystko 
dla samych uczestników i są wspomnianym ćwiczeniem świadomości społecznej. Strajki mogą łączyć młodych 
Polaków, chcących wyrazić w symboliczny, ale zorganizowany sposób swoje emocje i stanowisko polityczne, 
a przede wszystkim być punktem wyjścia dla dalszej aktywizacji społecznej.

Potencjał młodzieżowych rad i sejmików – głos polskiej młodzieży  
w sprawie klimatu na poziomie lokalnym
Wyjątkową formą partycypacji młodych w sprawach publicznych są młodzieżowe rady, reprezentujące spo-
łeczność lokalną. Powołanie młodzieżowej rady ma upowszechniać ideę samorządności wśród młodych ludzi 
(art. 5b w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym209). Wydaje się, że potencjał tych organów 

204 Ibidem.

205 Ibidem.

206 Online: https://klimat.rp.pl/ludzie/8858-minister-czarnek-edukacja-klimatyczna-w-szkolach-od-2023-r/ [dostęp: 12.07.2021].

207 Online: https://www.msk.earth/ [dostęp: 12.07.2021].

208 Online: https://www.euractiv.pl/section/energia-i-srodowisko/news/protest-tysiecy-miasta-w-obronie-klimatu/ [dostęp: 12.07.2021].

209 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.).
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konsultacyjnych jako narzędzi optowania za polityką zrównoważonego rozwoju jest spory, o czym świadczy 
popularność młodzieżowych rad. Po wprowadzeniu tej formy partycypacji obywateli do ustawy samorządowej 
w 2001 roku, w ciągu 19 lat w Polsce powstało ponad 500 młodzieżowych rad gmin, a liczba ta w dalszym 
ciągu się zwiększa210.

W tym roku przyjęto ustawę211 wzmacniającą rolę młodzieżowych rad przy jednostkach samorządu teryto-
rialnego. Obecnie więc młodzież ma możliwość działania nie tylko na poziomie gminy, ale też powiatu i woje-
wództwa. Rozszerzono charakter młodzieżowej rady z funkcji wyłącznie konsultacyjnej – młodzi radni zyskali 
inicjatywę uchwałodawczą w danym samorządzie.

Uprawnienia młodzieżowych rad wyraźnie wskazują, że ustawodawca widzi przestrzeń do zabrania głosu przez 
młodzież na poziomie lokalnym w sprawach publicznych – w tym w sprawie ochrony klimatu. Praktycznym 
przykładem wykorzystania tej instytucji dla klimatu może być uchwała Młodzieżowego Sejmiku Województwa 
Śląskiego w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec pojawiających się inicjatyw eksploatacji złóż węgla kamienne-
go, metanu jako kopaliny towarzyszącej oraz metali w stanie rodzimym na terenie województwa śląskiego212.

W praktyce młodzieżowe sejmiki województw i rady gmin częściej zajmują się szeroko pojętymi sprawami eko-
logii, niż sensu stricte zmian klimatu. Przykładowo Młodzieżowy Sejmik Województwa Dolnośląskiego prowa-
dzi warsztaty o ekologii213, inne rady organizują konkursy artystyczne czy naukowe dla młodych o tej tematyce. 
Młodzieżowa Rada Dzierzgonia zorganizowała Okrągły Stół o ekologii oraz przeprowadziła audyt ekologiczny 
w swojej gminie214.

Popularną formą aktywizacji młodych pozostaje organizacja konferencji i innych wydarzeń edukacyjnych – na 
przykład Młodzieżowi Radni z regionu Pomorza byli zaangażowani w debaty o inicjatywach proekologicznych 
i turystyce w swoim regionie215. Można też wskazać inicjatywy skupiające się na współpracy wielu młodzieżo-
wych rad, takie jak Ogólnopolski Kongres Młodzieżowych Rad o Ekologii w 2019 r., organizowany przez Mło-
dzieżową Radę Krakowa na Politechnice Krakowskiej. Najważniejszym filarem działalności rad i sejmików po-
zostaje więc funkcja aktywizacji i edukacji rówieśników w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska, a mniej 
liczne wydają się inicjatywy ściśle doradcze, dotyczące zabierania głosu przez młodzież á propos konkretnych 
rozwiązań ekologicznych w gminie, powiecie czy województwie.

Aby rady i sejmiki mogły sprawnie funkcjonować w zakresie polityki klimatycznej, potrzebują odpowiedniego 
wsparcia merytorycznego. Zagadnienie globalnej zmiany klimatu należy do złożonych, a brak usystematyzowa-
nej szkolnej edukacji o klimacie nie pomaga młodzieży w zabraniu głosu w tej kwestii. Tu uwypukla się ważna 
rola opiekuna takiej rady, którego wybiera rada gminy (rada powiatu, sejmik województwa), spośród kandyda-
tów wskazanych przez młodzieżową radę (sejmik). Kluczowa jest także potrzeba konstruktywnej współpracy 
z „dorosłymi” radnymi.

Omówione rady i sejmiki w swoim założeniu mają być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w ak-
tywności publicznej i społecznej, poprzez zaangażowanie jej w sprawy istotne dla społeczności lokalnej. Tym 
samym mogą być dla niej – i w pewnej mierze już są – instrumentem służącym do uczestnictwa w dialogu na 
temat polityki klimatycznej na poziomie jednostki samorządu terytorialnego. Mogą wykorzystywać istniejące 
już zaangażowanie młodych w kwestie publiczne, takie jak ochrona środowiska, i przenosić tę aktywność z dzia-
łań spontanicznych na poziom instytucjonalny.

210 Online: https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/1476337BF95A07D2C12585D900357157/%24File/576.pdf [dostęp: 13.07.2021].

211 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa 
oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. poz. 1038).

212 Online: https://mlodzi.slaskie.pl/content/uchwala-nr-11-2021 [dostęp: 18.07.2021].

213 Online: https://www.mlodziezowysejmik.pl/czym-sie-zajmujemy/ [dostęp:18.07.2021].

214 Online: https://sztum.naszemiasto.pl/mlodziezowi-radni-dzierzgonia-mimo-pandemii-sa-bardzo/ar/c15-8330402 [dostęp: 18.07.2021].

215 Online: http://www.mlodziez.wzp.pl/europejski-tydzien-mlodziezy-2021/ [dostęp: 18.07.2021].
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Głos polskiej młodzieży na poziomie centralnym państwa
W 2020 r. zarządzeniem Ministra Klimatu216 powołano Młodzieżową Radę Klimatyczną. Do zakresu dzia-
łań Rady należy wyrażanie opinii w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej klimat i energia, 
w szczególności na temat planowanych zmian polityki, strategii i zmian legislacyjnych w zakresie właściwości 
Ministra Klimatu, w tym propozycji rozwiązań. W Skład Rady wchodzi 29 członków, a każde województwo ma 
tam swojego reprezentanta.

W praktyce MRK dotychczas zajmowała się promocją świadomości klimatycznej w mediach społecznościo-
wych, utrzymywaniem kontaktów z organizacjami młodzieżowymi i aktywistami, a także organizacją inicjatywy 
mającej na celu dialog środowisk młodzieżowych i odpowiednich ministerstw o edukacji klimatycznej (Klima-
tyczny Dialog Młodzieżowy217).

Podobnym, ale odrębnym ciałem doradczym jest Młodzieżowa Rada Ekologiczna, powołana kilka miesięcy póź-
niej218. Jest organem pomocniczym Ministra Klimatu i Środowiska, a do jej działań należą doradztwo w temacie 
leśnictwa i łowiectwa i podnoszenie poziomu wiedzy w tym zakresie wśród młodych ludzi. Młodzieżowa Rada 
Ekologiczna ma mniej do powiedzenia w kwestii klimatu, ze względu na dość wąskie spektrum tematyczne, 
którym według zarządzenia powinna się zajmować. Dodatkowo, w praktyce MRE podejmuje zbliżone działania 
do MRK – przykładowo obie rady wspólnie angażują się w dialog o edukacji klimatycznej, co skłania do zasta-
nowienia się nad sensownością istnienia dwóch ciał tego typu.

W teorii za takim rozwiązaniem przemawia kilka argumentów: młodzieżowe ciała doradcze mogą być pośred-
nikami pomiędzy kluczowymi graczami na arenie polityki klimatycznej a młodym pokoleniem. Mogą pomóc wy-
pełnić lukę między oficjalną retoryką „uwzględniania głosu młodego pokolenia” i rzeczywistością, która często 
nie odzwierciedla tych deklaracji. Warto to dodać, że jest to rozwiązanie istniejące za granicą (duński Ungekli-
marådet, kanadyjski Youth Advisory Council). Ich funkcjonowanie niesie jednak za sobą kilka zagrożeń. Należą 
do nich przede wszystkim fasadowość i ryzyko swoistej wsobności (zagrożenie tym, że Rady będą zajmować 
się promowaniem samej Rady i jej członków, a nie idei stojących za ich powołaniem). Niewykluczone jest trak-
towanie klimatu jako karty przetargowej w celu zdobycia poparcia młodego elektoratu, czego skutkiem może 
być prześciganie się kolejnych rządzących w powoływaniu coraz to nowszych młodzieżowych ciał doradczych, 
co ewidentnie można zakwalifikować jako tzw. youthwashing, czyli wykorzystywanie idei uwzględniania głosu 
młodego pokolenia w dyskusji dla celów wizerunkowych (w nawiązaniu do terminu greenwashing).

Głos polskiej młodzieży w sprawie klimatu na poziomie  
międzynarodowym, czyli COP i COY
Na poziomie międzynarodowym symboliczny udział polskiej młodzieży we współtworzeniu polityki klimatycz-
nej przejawia się głównie przez delegacje młodych uczestniczące w szczytach klimatycznych ONZ (Conference 
of the Parties, czy COP). Przykładowo, podczas COP24 w Katowicach reprezentanci polskiej młodzieży przeka-
zali wypracowane przez siebie postulaty na ręce polskiej oficjalnej delegacji na szczyt,219 w COP25 w Madrycie 
uczestniczyła pięcioosobowa delegacja młodych Polaków. Z oczywistych względów, takich jak skala międzyna-
rodowych negocjacji, wpływ tych delegacji jest raczej symboliczny.

Warto dodać, że szczyty klimatyczne ONZ poprzedzają konferencje młodzieży COY organizowane przez 
YOUNGO (reprezentanta dzieci i młodzieży przy Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie 
Zmian Klimatu – UNFCCC). Niektóre z tych wydarzeń, takie jak COY9 w 2013 r. i COY14 w 2018 r., odbyły 
się w Polsce, a wszystkie są okazją do wyrażenia stanowiska przez przedstawicieli młodzieżowych organizacji 
pozarządowych i wymiany międzynarodowych doświadczeń.

216 Zarządzenie Ministra Klimatu z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Klimatycznej (Dz. Urz. MK z 2020 r. poz. 20 z późn. zm.).

217 Porozumienie o inicjatywie, online: https://drive.google.com/file/d/10PhGVPbKS5O7CFhspwDyMTH3cZ1OfMaJ/view?fbclid=IwAR23yc__hLSr-
TjsspwWyBMXjtqHopEOGIajYyHPatBucM6ztxJuXBduhHPc [dostęp: 15.07.2021].

218 Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2020 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Ekologicznej (Dz. Urz. MŚ z 2020 r. poz. 40), 
zastąpione później zarządzeniem z 19 lutego 2021 r. (Dz. Urz. MKiŚ z 2021 r. poz. 17).

219 Online: https://www.gridw.pl/aktualnosci/grid/2202-elektryczne-autobusy-tereny-zielone-w-miastach-edukacja-klimatyczna-w-szkolach-mlodzi-pro-
ponuja-rozwiazania-dla-klimatu-na-cop24 [dostęp: 18.07.2021].
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Prognozy na przyszłość
Społeczno-polityczne zaangażowanie młodego pokolenia to zagadnienie relatywnie nowe, ale warte uwagi 
szczególnie w kontekście ochrony środowiska. Organizacje międzynarodowe, takie jak ONZ i UE, będą coraz 
częściej brać pod uwagę w swoich strategiach rolę młodych interesariuszy. Można spodziewać się uwzględ-
niania głosu młodych ludzi w sferze prawnej (przede wszystkim w prawie międzynarodowym) – już teraz Po-
rozumienie paryskie z 2015 r. w preambule zaznacza, że Strony porozumienia, podejmując działania dotyczące 
zmian klimatu, powinny respektować, promować i uwzględnić swoje odpowiednie zobowiązania dotyczące 
sprawiedliwości międzypokoleniowej220. Podobnie o uwzględnianiu potrzeb młodzieży jako grupy marginalizo-
wanej wspomina Agenda 2030 ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jest to tendencja uzasadniona z tego 
względu, że niemożliwe jest tworzenie strategii dotyczących przyszłości bez uwzględniania młodych, tak jak 
niemożliwe jest mówienie o młodych bez brania pod uwagę wizji przyszłości. Co z tym związane, trend tworze-
nia młodzieżowych ciał doradczych wydaje się pozostać w przyszłości wzrostowy – także w Polsce.

Skoro młode pokolenie kładzie mocniejszy nacisk na zrównoważony rozwój w swoich preferencjach politycz-
nych, można spodziewać się, że partie polityczne będą musiały coraz częściej brać pod uwagę klimat w propo-
nowanych przez siebie rozwiązaniach, aby zdobyć młodych wyborców. Gdy zaczną oni liczniej głosować (jako 
że wraz z wiekiem wzrasta skłonność do uczestnictwa w wyborach221), niewykluczony jest wzrost „zielonych” 
wyborców. Można zaryzykować tezę, że jeśli próby podjęcia dialogu z decydentami państwowymi zostaną 
zakończone fiaskiem (na skutek charakterystycznego dla młodości zderzenia rozbudzonych ambicji z ograni-
czeniami własnej nieugruntowanej pozycji i systemu społecznego), obecne pokolenie młodych samo podejmie 
próbę wejścia na scenę polityczną i zaproponowania rozwiązania, których nie mogło poprzeć wcześniej.

W dużej mierze od kierunku rozwoju polityki młodzieżowej w Polsce zależy, jakimi drogami będzie nagłaśniane 
stanowisko młodych w sprawie klimatu. Jeżeli w ocenie środowisk młodzieżowych proponowane im przez rząd 
sposoby będą się okazywać niewystarczające, spodziewany będzie wzrost liczby nieskoordynowanych ze sobą 
młodzieżowych NGO-sów, które dzięki internetowi mogą zyskać ogólnopolski zasięg.

Wreszcie prawdopodobnie kwestią czasu jest rozwinięcie edukacji na temat zmian klimatu w szkołach. Ostatnie 
wysiłki przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego (w tym młodych ludzi) w tym kierunku oraz zapowiedzi 
Ministerstwa Edukacji i Nauki dają nadzieję na zwiększenie znaczenia tej edukacji, a zatem świadomości spo-
łecznej u młodych ludzi i powszechnego dostępu do rzetelnych informacji.

Podsumowanie i rekomendacje
Bez wątpienia zaangażowanie młodych Polaków w debatę publiczną jest zjawiskiem pożądanym. Wszelkie al-
ternatywy wobec zgromadzeń publicznych, jako narzędzia oddziaływania na decydentów w zakresie polityki 
klimatycznej przez młodzież, mają obecnie istotne znaczenie. Wyjście z inicjatywą poza uliczny protest jest 
kluczowe dla osiągnięcia przez nich wymiernych efektów działań.

W tym celu niezmiernie potrzebna jest edukacja o klimacie w szkołach, aby młode pokolenie miało dostęp 
do rzetelnej wiedzy o powodach, skutkach i sposobach przeciwdziałania globalnemu wzrostowi temperatur. 
Wówczas, po pierwsze, młodzież może świadomie podejmować decyzje wyborcze i konsumenckie. Po drugie, 
może w efektywny sposób starać się wprowadzać rozwiązania na różnych poziomach funkcjonowania państwa: 
samorządowym, krajowym oraz międzynarodowym. 

Niewątpliwą zaletą lobbingu młodzieży na poziomie jednostki samorządu terytorialnego jest wykorzystanie ist-
niejących już i ugruntowanych form aktywności młodzieży: młodzieżowych rad gmin, a od ostatniej nowelizacji 
– również rad powiatów i sejmików województwa, które powinny mieć odpowiednie merytoryczne wsparcie 
radnych i urzędników. 

Na jakość doradztwa młodych w sprawie klimatu na poziomie centralnym państwa pozytywnie wpłynie dzia-
łanie w duchu zasady „jakość, nie ilość”, czyli inaczej mówiąc, rezygnacja z „mnożenia bytów” w postaci mło-

220 Porozumienie paryskie do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r., 
przyjęte w Paryżu dnia 12 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 36).

221 Online: https://www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Masz%20Glos/partycypacja_nowych_wyborcow.pdf [dostęp: 12.08.2021].
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dzieżowych ciał doradczych, które siłą rzeczy zaczynają się dublować. Sytuacją kuriozalną i niedopuszczalną 
jest prześciganie się kolejnych rządzących w tworzeniu coraz to nowych młodzieżowych komitetów opinio-
dawczych dla własnych celów. Idea „silnego” głosu młodego pokolenia w kwestii klimatu niekoniecznie musi 
oznaczać dużą rolę rządu w polityce młodzieżowej. W końcu istnieją także w Polsce młodzieżowe organizacje 
pozarządowe z długimi tradycjami. 

Wyzwaniem dla środowisk młodzieżowych jest konieczność współdziałania i merytorycznej konkretyzacji swo-
ich żądań. Wszystkie poziomy (lokalny, krajowy i międzynarodowy) muszą współgrać, żeby wysiłki nie pozosta-
wały jednostkowe. 

Obok trudów współczesnego rynku pracy, wszechobecnej cyfryzacji i pandemii, zmiany klimatu wpisują się 
w pokoleniowe doświadczenie niepewności młodych w Polsce. Działacze klimatyczni muszą zmierzyć się z nie-
pożądanym myśleniem o klimacie w kategoriach jedynie konsumenckich, a przede wszystkim z poczuciem braku 
sprawczości wśród młodych. Gra jest warta świeczki, bo bez sukcesów na tym polu wątpliwa jest partycypacja 
młodych Polaków w jakichkolwiek procesach decyzyjnych.
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Opis problemu i badania opinii 
Praktyki zawodowe mają w zamyśle pomóc młodym ludziom przejść z etapu edukacji do etapu stałego za-
trudnienia, poprzez zapewnienie im praktycznego szkolenia w przyszłym miejscu pracy. Choć sama instytucja 
praktyk jako możliwości zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych wydaje się być słuszna, największym 
problemem młodzieży pozostaje nieprzerwanie ich nieodpłatność, a co za tym idzie, także dodatkowe trudności 
w stawianiu pierwszych kroków na wymagającym rynku pracy. 

W tym kontekście najczęstszym argumentem stażystów jest to, że czują się oni wykorzystywani przez firmy, w 
których odbywają praktykę zawodową. W jej trakcie powierza się im najprostsze zadania, które nie są związane 
z ich wyborem zawodowym i zbieraniem doświadczenia, a za wykonanie których nie otrzymują żadnego wy-
nagrodzenia. Przez to – wskazuje się – uczestnictwo w praktykach ma zbyt często charakter jedynie pozorny, 
którego skutkiem nie jest nabycie nowych i przydatnych na rynku pracy umiejętności, a jedynie uzupełnienie 
pierwszych wpisów w życiorysie zawodowym. 

Odnosząc się do kwestii odpłatności praktyk zawodowych, raport Eurobarometru1, powstały na zlecenie Ko-
misji Europejskiej, wskazuje, że wynagrodzenie za odbywane praktyki otrzymywał zaledwie co drugi młody 
Polak, podczas gdy mniej niż co trzeci stwierdził, że wynagrodzenie to umożliwiło mu pokrycie podstawowych 
kosztów życia222. W ostatnich latach młodych do podejmowania świadomych wyborów zawodowych zachęcić 
miała akcja „Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz”223. Z ogólnopolskiego badania, obejmującego większość dużych 
ośrodków akademickich, a wykonanego wówczas na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, 
wynikało, że co czwartemu studentowi lub absolwentowi praktyki kojarzą się z wyzyskiem. Podobne wnioski 
płyną z tegorocznego badania European Law Students’ Association224, w którym studenci prawa na pytanie: „Na 
podstawie jakiej umowy odbywałeś(aś) praktykę?”, wskazują na brak umowy oraz wynagrodzenia (30%), brak 
umowy (28%), umowy o praktykę absolwencką (22%) lub umowę wolontariacką (9%), z kolei aż 78% ankieto-
wanych spośród grupy, która odbyła praktyki, nie otrzymywało wynagrodzenia lub ich stawka godzinowa była 
niższa niż minimalna krajowa. Dodatkowo 58% z nich przyznało się do praktykowania bez jakiejkolwiek umowy. 

Podobne wnioski płyną z tegorocznego badania European Law Students’ Association, w którym studenci prawa 
na to samo pytanie: „Na podstawie jakiej umowy odbywałeś(aś) praktykę?”, wskazują na brak umowy oraz wy-
nagrodzenia (30%), brak umowy (28%), umowę o praktykę absolwencką (22%) lub umowę wolontariacką (9%), z 
kolei aż 78% ankietowanych, którzy odbyli praktykę, nie otrzymywało wynagrodzenia lub ich stawka godzinowa 
była niższa niż minimalna krajowa. Dodatkowo 58% z nich przyznało się do praktykowania bez jakiejkolwiek 
umowy. 

Ponadto z tego samego badania wynika, iż kwestia wynagrodzenia pozostaje dla praktykantów niezwykle istot-
na. Odpłatność praktyk i wysokość wynagrodzenia została wskazana jako drugi najważniejszy czynnik wpły-
wający na wybór praktyki przez aż 45% respondentów. Podobne wnioski wynikają z przytoczonego powyżej 
badania przeprowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami, zgodnie z którym łącznie 83% 
studentów wskazało, że wynagrodzenie za pracę stanowi ważny lub bardzo ważny wyznacznik praktyk wyso-
kiej jakości, natomiast 71% studentów stwierdziło, że posiadanie ogólnego ubezpieczenia zdrowotnego i od 
następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania praktyk jest dla nich ważne lub bardzo ważne.

Powszechność bezpłatnych staży 
Dyskusja o zasadności płacenia za staże trwa w najlepsze m.in. w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych czy 
Kanadzie. We wszystkich tych państwach obowiązuje jednak podobna zasada, której nie sposób doszukać się w 
polskim prawie – jeśli stażysta wykonuje realną pracę, czyli taką, z której płyną korzyści dla firmy – ma prawo do 
minimalnego wynagrodzenia. W Kanadzie staże mogą być bezpłatne, ale tylko wtedy, gdy np. firma nie odnosi 
żadnych korzyści z pracy młodej osoby, a sam stażysta uczy się czegoś nowego albo praktyka jest obowiązkowo 
wpisana w program nauki w college’u lub na uniwersytecie. Z kolei w Stanach Zjednoczonych bezpłatne mogą 
być tylko te staże, które przynoszą korzyści wyłącznie praktykantowi, nie firmie. Stażysta nie może też zastępo-

222 Online: https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/flash fl_378_sum_en.pdf [dostęp: 28.03.2021].

223 Online: http://www.stazeipraktyki.pl/raport_z_badania_opinii_pszk.pdf [dostęp: 28.03.2021]. 

224 Online: https://elsa.org.pl/images/dokumenty/Raport_-_Badanie__Studenci_pr a_w_Polsce__2020.pdf [dostęp: 28.03.2021].



57
Partycypacja społeczna młodego pokolenia

Wybór treści analitycznych 

wać etatowego pracownika. Wziąwszy pod uwagę przytoczone powyżej dane z badań opinii młodych prakty-
kantów oraz tendencje zmian, zachodzące zarówno w Europie, jak i we wszystkich krajach rozwiniętych, wydaje 
się, że usankcjonowanie zakazu przyjmowania młodzieży na bezpłatne praktyki jest jedynie kwestią czasu. 

Sytuacja stażystów w Unii Europejskiej 
Z powodu braku jednolitego ustawodawstwa unijnego, które prawnie regulowałoby odpłatność odbywanych przez 
młodych praktyk, ich sytuacja w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest odmienna. 

Z uwagi na aktualny stan prawny w Polsce, realia młodzieży decydującej się na podjęcie praktyk są jednak wyraźnie 
gorsze, niż w innych państwach europejskich. I tak przykładowo w Niemczech część młodych osób na wybranych 
kierunkach studiów wyższych musi odbyć obowiązkowe praktyki, ponieważ ich ukończenie jest warunkiem uzyskania 
dyplomu uczelni wyższej. W takim przypadku staż jest bezpłatny, jednak w przypadku praktyk fakultatywnych225 (o 
których – na gruncie prawa polskiego – mowa w ustawie o praktykach absolwenckich), tj. takich, które nie są wyma-
gane przez uczelnię do ukończenia studiów, są one bezpłatne w okresie do maksymalnie 3 miesięcy. W 2018 roku 
minimalne wynagrodzenie dla praktykantów w Niemczech wynosiło blisko 10 euro za godzinę226.

Młodzi, którzy zdecydowali się na kształcenie zawodowe i część okresu nauki spędzają na szkoleniu w firmach, za 
swoją pracę otrzymują więc regularną pensję. Przewidziane prawem wyjątki dotyczą staży wpisanych do programu 
studiów, mających zwykle charakter edukacyjny i niebędących „prawdziwą” pracą, a raczej możliwością uczestnicze-
nia w swoistych kursach organizowanych przez specjalistów w danych dziedzinach. Niepłacenie za staże lub płacenie 
zaniżonej dla danego zawodu kwoty jest sprzeczne z dobrymi obyczajami i traktowane jako wyzysk227.

We Francji natomiast okres praktyk najczęściej zaczyna się na trzecim lub czwartym roku studiów i na ogół trwa od 
dwóch do sześciu miesięcy. W 2014 roku francuskie Zgromadzenie Narodowe przegłosowało zakaz bezpłatnych staży 
dłuższych niż 2 miesiące228, tym samym nakładając na podmioty przyjmujące na praktyki na dłuższy okres obowiązek 
wynagradzania praktykantów. I choć francuscy stażyści otrzymują gratification, przez które rozumie się bonus czy też 
napiwek, odróżniane przez francuskie prawo od rémunération, czyli klasycznie rozumianego wynagrodzenia, to nie ma 
to żadnego znaczenia praktycznego, a wysokość gratification wynosi aktualnie 523 euro. Poza prawem do gratification 
nowa ustawa wprowadziła zakaz odbywania stażu dłuższego niż 6 miesięcy. Od zasady tej nie są dopuszczalne żadne 
odstępstwa, zaś 6-miesięczny termin liczony jest jako faktyczna obecność na stażu, nie zaś czas trwania umowy. Po-
nadto ograniczono czas pracy stażystów do długości czasu pracy pracowników podmiotu przyjmującego na praktyki, 
przewidziano możliwość skorzystania z urlopu w przypadku ciąży, urlopu macierzyńskiego bądź ojcowskiego (odpo-
wiednie postanowienia przewidujące urlop muszą znaleźć się w umowie), a także przewidziano zwrot połowy kosztów 
transportu i dostęp praktykantów do firmowej restauracji lub kupony na posiłki do zrealizowania poza podmiotem 
przyjmującym na praktyki229.

Ruch zrzeszający praktykantów rozwinął się też we Włoszech. Nazywa się Generazione 1000, która to nazwa po-
chodzi od kwoty w euro, za którą młodzi Włosi muszą wiązać koniec z końcem. Większość staży, które – zależnie od 
pracodawcy – mogą trwać nawet rok, nie jest płatna. Jeśli już pracodawcy w drodze wyjątku oferują wynagrodzenie, 
to najczęściej wynosi ono ok. 600 euro, czyli mniej więcej jedną czwartą średnich zarobków brutto w tym kraju. 

Inicjatywy organizacji międzynarodowych 
Coraz większemu niezadowoleniu młodzieży wyszedł naprzeciw Parlament Europejski, podejmując w 2018 r. 
decyzję o wprowadzeniu definitywnego zakazu prowadzenia bezpłatnych praktyk w Parlamencie. Zgodnie z 
deklaracjami służyć ma to kontynuowaniu działań na rzecz poprawy sytuacji wszystkich młodych ludzi, spośród 
których zbyt wielu – według Parlamentu Europejskiego – uwikłanych jest w spiralę staży i innych niestandar-
dowych form pracy. 

225 Online: https://www.s-a.uni-muenchen.de/praktikum/faq/ student_arbeiten_deutschland.pdf  [dostęp: 21.03.2022 r.].

226 Online: https://www.lecturio.de/magazin/mindestlohn-praktikum/#wie-das- mindestlohngesetz-fuer-praktikanten-auszulegen-ist  [dostęp: 21.03.2022 r.].

227 Online: https://www.s-a.uni-muenche n.de/praktikum/faq/student_arbeiten_deutschland.pdf 

228 Online: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000029223331/  [dostęp: 21.03.2022 r.].

229 Online: http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/info/stages-en-entreprise-les-7-nouveaux- droits-des-stagiaires.html  [dostęp: 21.03.2022 r.].
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Sama rezolucja o zakazie prowadzenia bezpłatnych praktyk w ramach Parlamentu Europejskiego została przyjęta 
stosunkiem głosów 574 do 77, przy zaledwie 43 głosach wstrzymujących się230. W obliczu rosnącego bezrobo-
cia wśród młodzieży w całej UE, dodatkowo pogłębionego przez skutki pandemii COVID-19, Parlament wezwał 
ponadto Komisję Europejską i państwa członkowskie do zwiększenia wsparcia dla młodych ludzi w niepewnych 
warunkach pracy, tak, aby oferowano dobrej jakości, zróżnicowane i dostosowane do potrzeb młodych oferty 
pracy, szkoleń, praktyk lub staży, w tym godziwe wynagrodzenie, zaś potępiono praktykę bezpłatnych staży jako 
formę wykorzystywania młodych ludzi i naruszanie ich praw. Według działającej przy Parlamencie Europejskim 
grupy roboczej, prawie 60% staży w Unii Europejskiej jest niepłatnych, podczas gdy czterech na dziesięciu 
stażystów nie ma umowy, a trzy na dziesięć umów nie określają żadnych obowiązków, a co za tym idzie, także 
czynności, których nauka może być przydatna dla praktykantów. 

Skutki zjawiska 
Oferowanie młodym osobom bezpłatnych praktyk obniża ich atrakcyjność oraz sprawia, że młodzi nie decydują 
się na praktyczną naukę swojego zawodu, ponieważ jest ona dla nich nieopłacalna. Skutkiem tego dochodzi do 
sytuacji, która jest sprzeczna z samym zamysłem szkolenia młodych pracowników. Z powodu braku wynagro-
dzenia dochodzi do znaczącego obniżenia jakości praktyk odbywających się bezpłatnie lub za niewielką kwotę, 
poniżej wynagrodzenia minimalnego, co finalnie opóźnia lub nawet zniechęca młodych do wejścia na rynek 
pracy i podjęcia stałej, oskładkowanej pracy zarobkowej. 

Brak jasnych oraz dostosowanych do obecnych realiów przepisów regulujących kwestię praktyk sprawia, że 
podmioty przyjmujące młode osoby na praktyki niejednokrotnie decydują się na podjęcie współpracy bez za-
warcia jakiegokolwiek typu umowy, czy to pod reżimem prawa cywilnego, czy reżimem prawa pracy. Problem 
ten dotyczy również młodych osób, które niejednokrotnie wykonują pracę, z której dochody nie podlegają 
żadnemu oskładkowaniu oraz opodatkowaniu, co jedynie kumuluje ich problemy.

Stan obecny 
Wypracowane dotychczas w Polsce rozwiązania legislacyjne nie odpowiadają potrzebom młodych ludzi. Do-
strzegalna jest konieczność stworzenia przepisów, które kumulatywnie i kompleksowo umożliwiałby młodym 
osobom podejmowanie praktyk lub staży, gwarantowały im poszanowanie ich praw socjalnych, a jednocześnie 
były atrakcyjne oraz akceptowalne z perspektywy podmiotów przyjmujących na praktyki. Podstawowym aktem 
prawnym regulującym w Polsce kwestię praktyk odbywanych przez młode osoby jest szczątkowa regulacja, 
zawarta w zaledwie trzystronicowej ustawie o praktykach absolwenckich. Kształtowanie praw i obowiązków 
praktykanta może być poczynione na podstawie umów cywilnoprawnych lub innych pochodnych, np. umów o 
odbycie stażu231.

Umowa praktyk absolwenckich, uregulowana przez przepisy wyżej wskazanej ustawy o praktykach absolwenc-
kich, jest dla młodych osób nieatrakcyjna oraz prowadzi do powstawania na rynku pracy zjawisk niekorzystnych 
społecznie. Wynika to przede wszystkim z faktu, że praktyki, o których mowa, mogą odbywać się nieodpłatnie, 
a osobom wykonującym swoje obowiązki w ramach takich praktyk nie gwarantuje się podstawowych praw 
istotnych z ich punktu widzenia (o czym mowa szerzej w części III poniżej). Z uwagi na szczątkowe regulacje do-
tyczące praktyk absolwenckich młode osoby mogą być łatwo wykorzystywane przez podmioty przyjmujące je 
na praktyki oraz nie posiadają narzędzi i mechanizmów, które z mocy prawa umożliwiłyby im odbywanie praktyk 
w odpowiednich warunkach. Z dokumentów wytworzonych w trakcie procedowania projektu ustawy w ramach 
procesu legislacyjnego wynika jednoznacznie, że na etapie prac nad ustawą (2008–2009) ustawodawca nie 
pochylił się nad problematyką wyłączenia nieodpłatności praktyk. Wynikało to z sytuacji gospodarczej, która 
uniemożliwiała forsowanie rozwiązań wskazywanych w niniejszej analizie232.

Praktyczną alternatywą dla umów o praktyki absolwenckie są umowy cywilnoprawne, które nie dają jednak 
młodym osobom żadnej stabilności w odbywaniu praktyk oraz są niemalże całkowicie wyłączone spod regulacji 

230 Online: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0310_EN.html  [dostęp: 21.03.2022 r.].

231  Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. 2009 nr 127 poz. 1052).

232  Proces legislacyjny wraz z dokumentacją online: http:// orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/1701.htm [dostęp: 21.03.2022 r.]
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prawnych w kwestii warunków, w których powinny się odbywać. Praktykant wykonujący swoje obowiązki na 
podstawie umowy cywilnoprawnej może zostać pozbawiony m.in. okresu wypowiedzenia oraz prawa do nie-
wykonywania umowy przez określoną liczbę dni. Umowy cywilnoprawne mogą zostać także obarczone karami 
umownymi, które praktykant musi zapłacić na rzecz podmiotu przyjmującego na praktyki, za niedochowanie 
danych obowiązków (często niewspółmiernych z istotą praktyk). Podmiot przyjmujący na praktyki, jako silniejsza 
strona stosunku prawnego, za pomocą umów cywilnoprawnych może pozbawić praktykantów wszelkich praw 
socjalnych, bez jednoczesnego zagwarantowania im, że praktyki będą utrzymywały odpowiednią jakość oraz 
stanowić dla młodych osób wartość dodaną. Natomiast odbywanie praktyk na podstawie umowy o pracę (na 
zasadzie tymczasowości) nie jest zjawiskiem powszechnym, z uwagi na duży stopień sformalizowania umów 
o pracę oraz szereg obowiązków (również ekonomicznych) ciążących na pracodawcy oraz pracowniku. Stosu-
nek pracy wiąże się także z obowiązkiem zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne, co w sposób znaczący 
podwyższa koszt zatrudnienia praktykanta, który najczęściej jest studentem oraz posiada już ubezpieczenie 
zdrowotne z tego właśnie tytułu. 

Proponowane zmiany 
W niniejszej części analizy przedstawione zostały obszary oraz kwestie wymagające uregulowania lub dopre-
cyzowania w ramach obowiązujących obecnie przepisów prawnych (w szczególności ustawy o praktykach ab-
solwenckich). Wskazane poniżej propozycje postulowanych zmian zostały przygotowane z uwzględnieniem 
zasygnalizowanych problemów oraz niedogodności dotykających młodych ludzi, z uwagi na brak wprowadzenia 
precyzyjnych oraz dostosowanych do realiów i rynku pracy regulacji prawnych w zakresie odbywania staży oraz 
praktyk. Podjęcie stosownych działań legislacyjnych we wskazanych poniżej obszarach pozwoliłoby na stwo-
rzenie ram prawnych umożliwiających młodym ludziom zdobywanie wiedzy oraz poszerzanie kompetencji z 
poszanowaniem ich praw oraz interesów. Wpłynęłoby także na wzrost jakości oraz przydatności praktyk i staży 
oferowanych młodym ludziom.

Poniższe propozycje mają na celu przede wszystkim zwrócenie uwagi na obszary wymagające zmian prawnych. 
Powinny być one traktowane jako punkt wyjścia do konstruktywnej debaty o sytuacji młodych osób na rynku 
pracy w kontekście odbywanych przez nie praktyk lub staży. 

Wprowadzenie zakazu bezpłatnych praktyk 

Nie należy zapominać, że praktykanci, oprócz tego, że w trakcie odbywania praktyk powinni mieć możliwość 
zdobywania nowej wiedzy oraz poszerzenia kompetencji, wykonują na rzecz podmiotów przyjmujących ich na 
praktyki szereg obowiązków oraz stanowią część organizacji pracy. Natomiast zgodnie z zasadami konstytu-
cyjnymi oraz przyjętym w Polsce systemem prawnym za wykonaną pracę należy się wynagrodzenie, którego 
minimalna wysokość jest określona ustawowo. Na poziomie ustawowym powinien zostać wprowadzony zakaz 
organizowania bezpłatnych praktyk. Natomiast podmioty, które niezgodnie z przepisami prawa przyjmowałyby 
praktykantów bez wynagrodzenia, powinny ponosić z tego tytułu odpowiedzialność wykroczeniową (adekwat-
ną do odpowiedzialności ponoszonej przez pracodawców za niewypłacanie wynagrodzenia pracownikom). 

Kwestia ta powinna podlegać kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Państwowa Inspekcja Pracy, w razie wykry-
cia w tym zakresie nieprawidłowości, powinna mieć możliwość wystąpienia z wnioskiem o ukaranie podmiotu 
przyjmującego na praktyki oraz nałożenia na ten podmiot obowiązku wypłaty praktykantowi świadczenia od-
powiadającego minimalnemu wynagrodzeniu za pracę (w przeliczeniu na godzinowy wymiar praktyk). Organ 
ten powinien badać w szczególności, czy przepisy dotyczące praktyk nie są obchodzone w ten sposób, że 
praktykanci odbywają praktyki w oparciu o umowę o wolontariat, podczas gdy umowa taka, zgodnie z ustawą 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, może być zawarta jedynie przez określony krąg podmio-
tów. Zmiany wymaga w szczególności przepis ustawy o praktykach absolwenckich, który dopuszcza odbywanie 
praktyk nieodpłatnie.

Objęcie praktykantów przepisami ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

W przypadku praktyk powinny znaleźć zastosowanie przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
(w taki sam sposób, w jaki znajdują one zastosowanie w przypadku umów cywilnoprawnych). Obszar ten rów-
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nież powinien podlegać kontroli Państwowej Inspekcji Pracy na takiej samej zasadzie, jak w przypadku umów 
cywilnoprawnych.

Likwidacja maksymalnego wynagrodzenia za praktyki 

Zgodnie z ustawą o praktykach absolwenckich wysokość miesięcznego świadczenia pieniężnego (wynagrodze-
nia za praktyki) nie może przekraczać dwukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonej w 
danym roku. Wprowadzenie takiego limitu wynagrodzenia praktykanta wydaje się być nieuzasadnione z punktu 
widzenia młodych osób podejmujących praktyki. Jeżeli osoba odbywająca praktyki wykonuje w ich trakcie pracę 
o dużej wartości rynkowej (przykładem tego mogą być osoby odbywające praktyki w sektorze IT), a podmiot 
przyjmujący na praktyki jest gotów do wypłacania jej wynagrodzenia przewyższającego wysokość dwukrotnego 
wynagrodzenia minimalnego za pracę, to powinien mieć taką możliwość. 

Wprowadzenie zakazu odbywania praktyk na zasadzie odpłatności na rzecz podmiotu 
przyjmującego 

Na rynku praktyk, w niektórych sektorach gospodarczych, można zaobserwować niebezpieczne zjawisko, jakim 
jest oferowanie młodym osobom praktyk, za których odbywanie muszą oni płacić wynagrodzenie na rzecz 
podmiotów przyjmujących na praktyki. Jest to przykład rażącego oraz niezgodnego z zasadami współżycia 
społecznego wykorzystania słabszej pozycji młodych osób oraz faktu, że zdobywanie przez nie pierwszych 
doświadczeń zawodowych bywa najbardziej skomplikowane. Sytuacja, w której młoda osoba sama musi płacić 
za możliwość wykonywania pracy, jest szkodliwa społecznie oraz powinna zostać zakazana na poziomie usta-
wowym. Na podmioty, które pobierają od praktykantów opłaty za organizację praktyk, powinny być nakładane 
stosowne sankcje. Obszar ten powinien podlegać kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. 

Wprowadzenie terminu na wydanie zaświadczenia o odbyciu praktyk 

Zgodnie z przepisami ustawy o praktykach absolwenckich podmiot przyjmujący na praktykę, na wniosek prak-
tykanta jest obowiązany wystawić na piśmie zaświadczenie o rodzaju wykonywanej pracy i umiejętnościach na-
bytych w czasie odbywania praktyki. Przepis ten nie wskazuje jednak na okres, w którym podmiot przyjmujący 
na praktyki powinien wydać praktykantowi takie zaświadczenie. Dla przykładu, zgodnie z przepisami Kodeksu 
pracy, pracodawca powinien wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym doszło do zakończenia 
stosunku pracy. Jeśli nie jest to możliwe, świadectwo pracy powinno zostać przekazane pracownikowi w ter-
minie 7 dni od daty zakończonego stosunku pracy. Podobny mechanizm powinien zostać stworzony także w 
kontekście umów o praktyki. Jest to uzasadnione w szczególności faktem, że młode osoby odbywające praktyki 
niejednokrotnie potrzebują stosownego zaświadczenia o odbyciu praktyk ze względów edukacyjnych. Nieure-
gulowanie tej kwestii prowadzi do sytuacji, w której praktykanci niejednokrotnie, pomimo składanych przez 
siebie wniosków, nie otrzymują stosownych zaświadczeń od podmiotów, które przyjmowały ich na praktyki w 
akceptowalnym terminie. 

Wprowadzenie okresu wypowiedzenia umowy o praktyki 

W rzeczywistości praktyki oraz staże są dla wielu młodych osób nie tylko okazją do zdobywania wiedzy oraz 
rozwijania się, ale także źródłem utrzymania. Dla podmiotów przyjmujących na praktyki praktykanci bywają 
natomiast ważnym ogniwem w organizacji procesu pracy. Biorąc to pod uwagę, uzasadnione wydaje się wpro-
wadzenie okresu wypowiedzenia umowy o praktyki absolwenckie, który byłby ściśle uzależniony od okresu, na 
który została zawarta umowa o praktyki. Uregulowanie kwestii okresów wypowiedzenia w ten sposób (analo-
gicznie do przepisów Kodeksu pracy) dawałoby praktykantom większą stabilność w odbywaniu praktyk oraz 
zachęciłoby ich do korzystania z tej formy zatrudnienia niepracowniczego. 

Rozszerzenie maksymalnego okresu praktyk 

Zgodnie z ustawą o praktykach absolwenckich okres praktyk może trwać maksymalnie trzy miesiące. Należy 
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zaznaczyć, że dla wielu młodych osób oraz podmiotów przyjmujących jest to zbyt krótki okres, aby praktyki w 
rzeczywistości niosły za sobą odpowiednią wartość merytoryczną. W zakładach pracy powszechnie przyjmuje 
się, że okres trzech miesięcy jest najczęściej czasem potrzebnym do zapoznania nowej osoby ze specyfiką pra-
cy oraz wstępnego wdrożenia jej w wykonywanie obowiązków (tzw. okres onboardingu). Ograniczenie okresu 
praktyk do trzech miesięcy obniża wartość merytoryczną praktyk oraz prowadzi do obchodzenia przepisów 
o praktykach absolwenckich (w tym do zatrudniania młodych osób bez żadnej podstawy prawnej). Okres, w 
którym praktykant może dokonać największego rozwoju, a podmiot przyjmujący czerpać korzyści z wykony-
wania przez niego obowiązku, przypada najczęściej dopiero po trzech miesiącach. Wydłużenie dopuszczalnego 
okresu praktyk byłoby tym bardziej zasadne w przypadku, w którym doszłoby do wprowadzenia zakazu organi-
zowania bezpłatnych praktyk, o którym mowa powyżej. 

Wprowadzenie swobody w zakresie systemu czasu pracy praktykantów 

Podmioty przyjmujące młode osoby na praktyki powinny mieć możliwość obejmowania praktykantów różny-
mi systemami czasu pracy. Obejmowanie praktykanta określonym systemem czasu pracy (innym niż system 
podstawowy) powinno odbywać się po uzyskaniu jego zgody. Wprowadzenie przepisów, które w przejrzysty 
sposób umożliwiałyby podmiotom przyjmujących na praktyki obejmowanie praktykantów różnymi systemami 
czasu pracy, wpłynęłoby pozytywnie na zwiększenie elastyczności w odbywaniu praktyk. Dla podmiotu przyj-
mującego na praktyki oznaczałoby to możliwość łatwiejszej organizacji pracy oraz powierzenie praktykantowi 
obowiązków istotnych z punktu widzenia przedsiębiorstwa. Dla praktykanta możliwość pracy w różnych syste-
mach czasu pracy byłaby istotna z perspektywy potrzeby łączenia odbywanych praktyk z edukacją. Dla przy-
kładu, objęcie osoby odbywającej studia w trybie stacjonarnym zadaniowym systemem czasu pracy wydaje się 
korzystne z perspektywy nie tylko podmiotu przyjmującego, ale także samego praktykanta.

Prawo do urlopu 

W obecnym stanie prawnym osobom odbywającym praktyki w żadnym zakresie nie przysługuje prawo do 
skorzystania z urlopu (zarówno z urlopu płatnego, jak i bezpłatnego). Taki stan prawny prowadzi do sytuacji, w 
której podmiot przyjmujący młodych ludzi na praktyki może nie wyrazić zgody na skorzystanie przez praktykan-
ta z dni wolnych od pracy – nawet w przypadku, w którym urlop ten jest dla młodego człowieka niezbędny z 
uwagi na zdarzenia losowe lub konieczność podjęcia przez niego działań związanych z jego edukacją. Osoby na 
praktykach powinny mieć zagwarantowaną możliwość niepodejmowania praktyk przez dany okres, jeżeli jest 
to uzasadnione ich sytuacją zdrowotną i rodzinną, lub niezbędne z perspektywy ich edukacji (np. gdy termin 
egzaminu lub obowiązkowych konsultacji został wyznaczony w dniu odbywania przez studenta praktyk). 

Wliczanie okresu praktyk do stażu pracy 

Odbywanie praktyk polega na wykonywaniu pracy na rzecz podmiotu przyjmującego daną osobę na praktyki. 
Jest to więc okres, który powinien wliczać się do stażu pracy mającego wpływ m.in. na prawo do uzyskania 
urlopu wypoczynkowego oraz prawo do emerytury. 

Wliczanie okresu praktyk do stażu pracy wydaje się tym bardziej uzasadnione, że w obecnym stanie pracy do 
stażu pracy można wliczyć nie tylko okres pozostawania w zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, ale także 
m.in. okres odbywania studiów doktoranckich oraz okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych i stypendium 
otrzymywanego przez bezrobotnego w trakcie szkolenia, na które został skierowany przez starostę. Z celowo-
ściowego oraz praktycznego punktu widzenia wliczenie okresu odbywania praktyk do stażu pracy jest zgodne z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Co więcej, wpłynęłoby to pozytywnie na atrakcyjność praktyk oraz 
gwarantowałoby osobom podejmującym praktyki znacznie większą stabilność oraz poczucie bezpieczeństwa. 

Ponadto nie można wykluczyć sytuacji, w której młody człowiek chciałby podjąć praktyki w kilku następują-
cych po sobie miejscach. Wynika to ze zwiększonej mobilności oraz chęci poznawania otoczenia pracy oraz jej 
specyfiki (w szczególności w sektorach technologicznych). Zaliczenie okresu praktyk do stażu pracy w takich 
sytuacjach jest uzasadnione, ponieważ czas na naukę praktyczną zawodu, podobnie jak na kształcenie, służy 
przygotowaniu do wykonywania określonego zawodu (rodzaju pracy).
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