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Uwarunkowania prawne partycypacji społecznej młodzieży w Polsce 

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 tytułowego zagadnienia. Ponadto, z zebranych przez Autorkę informacji 

wynika, iż tematyka ta dotychczas nie była poruszana w literaturze przedmiotu, wobec czego 

analiza niniejszego zagadnienia wydaje się konieczna. 
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Wstęp  

Niniejsza analiza podzielona została tematycznie na pięć rozdziałów. Pierwszy rozdział odnosi 

się do wyjaśnienia pojęć „partycypacja społeczna” oraz „młodzież”. Wydzielono rozdział 

definicyjny, by w sposób precyzyjny i wyczerpujący wprowadzić czytelnika w istotę tematu. 

Rozdział ten ująć można również jako kluczowy w kontekście analizowanego zagadnienia, 

bowiem ukazuje jak Autorka rozumie oba te pojęcia, co pozwala czytelnikowi dokonać 

osobistej oceny obowiązujących regulacji prawnych wskazanych w rozdziale IV i V na tle 

rozdziału I. Rozdział II traktuje o tym, jak istotne znaczenie odgrywa młodzież jako grupa 

społeczna, 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. 

Rozdział III przedstawia problematykę regulacji prawnych na poziomie krajowym poczynając 

od analizy ustawy zasadniczej1, przez kolejno ustawę o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie2, ustawę o radzie ministrów3, regulamin pracy rady ministrów4, a kończąc na 

ustawie - Prawo oświatowe5 oraz ustawie o szkolnictwie wyższym i nauce6. 

Rozdział IV przedstawia problematykę regulacji prawnych na poziomie samorządowym. 

W pierwszej kolejności wskazano na ideę samorządności młodych zapoczątkowaną 

w dokumentach unijnych - Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego7 oraz Europejskiej 

karcie uczestnictwa młodych ludzi w życiu lokalnym i regionalnym8. Sporą uwagę Autorka 

skupiła na analizie ustawy o samorządzie gminnym9 oraz młodzieżowych radach gmin 

zważywszy na szczególnie długą i bogatą historię tych młodzieżowych organów. 

Z uwagi na analogiczność regulacji jedynie wzmiankowo wspomniano o ustawie 

 
1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U Nr 78 poz. 483) 
2 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2021 r., poz. 
1038, 1243,1535) 
3 Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o radzie ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178, 1192, 1535) (dalej jako u.r.m) 
4 Uchwała nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin Pracy Rady Ministrów (M.P. z 2013 
r. poz. 979) 
5 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz.1082) 
6 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619, 1630) 
7 Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1985 r. (Dz. U. z 
1993 r. Nr 124 poz. 607) 
8 Europejska kartą uczestnictwa młodych ludzi w życiu lokalnym i regionalnym, Strasburg 2003 [online] Dostępny 
w Internecie: <https://rm.coe.int/16807038eb > (dostęp: 27.11.2021 r.) 
9 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) 
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o samorządzie powiatowym10 oraz ustawie o samorządzie województwa11. Rozdział V 

przedstawia wnioski końcowe oraz ewentualne postulaty de lege ferenda. 

 

Partycypacja społeczna młodzieży – co właściwie oznacza? 

Zgodnie z słownikiem języka polskiego „partycypowanie” to uczestnictwo12. Już na tej 

podstawie można przyjąć, iż partycypacja społeczna odnosi się do uczestnictwa społeczeństwa. 

K. Wojtoszek definiuje partycypację społeczną 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, 

wzajemnego wsparcia oraz podejmowania trafnych i konstruktywnych decyzji13. 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 społecznej sensu stricto14. 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)15. W toku analizy 

Autorka podejmować będzie tematykę partycypacji publicznej, a ją z kolei odnieść można dalej 

do dwóch kategorii udziału obywateli w życiu publicznym wyróżnionych przez S. Langtona 

 
10 Ustawa z dnia 5 marca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1038, 1834) 
11 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2021 r. poz. 1038, 1834) 
12 Słownik Języka Polskiego, Partycypowanie. Dostępny w Internecie: <https://sjp.pl/partycypowanie> (dostęp: 
25.11.2021 r.) 
13 K. Wojtoszek, Prawne uwarunkowania partycypacji społecznej w Polsce [w:] Samorząd terytorialny w Polsce 

z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania red. P. Laskowski, Wyd. Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania 
i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, Wałbrzych 2015, s. 327. [online] Dostępny w Internecie:< 
http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171405555>(dostęp: 25.11.2021 
r.) 
14 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]Dostępny w Internecie: 
<https://fundacjagap.pl/wpcontent/uploads/2019/09/Partycypacja_spoleczna_w_Polsce_2013.pdf> 
(dostęp:25.11.2021 r.) 
15 L. Myszka-Strychalska, Znaczenie poczucia sprawstwa w procesie aktywności i partycypacji społecznej 

młodzieży, Rocznik Pedagogiczny 43/2020,  s. 39. [online] Dostępny w Internecie: 
<https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/28375> (dostęp: 25.11.2021 r.) 



7 

tj. aktywności publicznej i angażowania obywateli16. 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. 

Prawnoadministracyjna koncepcja partycypacji 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 obywatelami17. Podobnie pojęcie to interpretuje 

D. Żółkowski, przyjmując, że partycypację społeczną (obywatelską) rozumie się jako zjawisko 

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 samorządowe18. 

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 społecznego19. 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 i to właśnie wzrost znaczenia praw podmiotowych odgrywa decydującą 

rolę wobec wzrostu roli partycypacji społecznej w Polsce20. 

Na potrzeby niniejszej analizy Autorka posłuży się definicją młodzieży z uwagi na kryterium 

wiekowe. W literaturze przedmiotu poglądy na definicje młodzieży znacząco od siebie 

odbiegają. S. Baley zakreśla wiek dojrzewania w przedziale pomiędzy 13 a 20 rokiem życia, 

 
16 M. Wójcicki, Pojęcie, istota i formy partycypacji społecznej w procesie planowania przestrzennego, Rozwój 
Regionalny I Polityka Regionalna, (24), Poznań 2018, [online] Dostępny w Internecie: 
<https://core.ac.uk/download/pdf/160250602.pdf,> (dostęp: 26.11.2021 r.) s. 172. 
17 M. Wójcicki, op. cit. s. 172.  
18 D. Ziółkowski, Wzmocnienie partycypacji społecznej w samorządzie – wyzwanie dla prawa administracyjnego, 
Studia Iuridica LXXVII [online] Dostępny w Internecie: 
<http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ceon.element-cf7c6167-2bc3-3bfd-a4a8-
73fbd78c096e/c/pdf-01.3001.0013.1875.pdf > (dostęp: 26.11.2021 r.) s.201. 

19I. Niżnik-Dobosz, Część pierwsza. Prawne aspekty partycypacji społecznej [w:] Partycypacja społeczna w 

samorządzie terytorialnym, red. B. Dolnicki, Warszawa 2014. [online] Dostępny w Internecie: 
<https://sip.lex.pl/#/monograph/369284987/5?tocHit=1> (dostęp: 2021-11-25) 
20 M. Wójcicki, op. cit., s. 171. 
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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 życia21. Wedle definicji ONZ 

młodzież obejmuje osoby pomiędzy 15 a 24 rokiem życia22. Z kolei jak wskazuje 

M. Skonieczny najczęściej w programach z zakresu polityki społecznej przyjmuje 

się za młodzież osoby w przedziale od 13 do 30 lat23. Autorka analizy posługiwać się będzie 

ostatnią z przytoczonych definicji. 

 

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”24. 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 perspektywie niedalekiej przyszłości będą odgrywać istotną 

rolę społeczną jako ci, którzy bezpośrednio kształtować będą otaczającą ich rzeczywistość. 

A. Chodubski wskazał na pewne specyficzne cechy wyróżniające fazę młodości25 tj. brak 

ukształtowanej świadomości 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. Młodość 

ujawnia odrębność zainteresowań i dążeń oraz skrajność orientacji w poszukiwaniu wartości 

życia indywidualnego, społecznego oraz zawodowego. Dodatkowo, młodość ma tendencję 

do demonstrowania nowych sposobów (w tym niekonwencjonalnych) w kreowaniu siebie 

oraz otaczającej rzeczywistości kulturowo-cywilizacyjnej. Jednocześnie należy pamiętać, 

iż budowa społeczeństwa obywatelskiego wiąże się z udziałem wszystkich grup społecznych, 

 
21 E. Wiśniewska, Starsi i młodzi w dialogu międzypokoleniowym,  Społeczeństw. Edukacja. Język., 2017 2(6) s. 
30 [online] Dostępny w Internecie: <http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-da2a8306-
c150-4a1e-84dc-02644780a73a > (dostęp: 26.11.2021 r.) 
22 Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, ONZ dla Młodzieży [online] Dostępny w Internecie:< 
https://www.unic.un.org.pl/dla_mlodziezy/> (dostęp: 26.11.2021 r.) 
23 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] Dostępny w 
Internecie: <https://www.frse.org.pl/storage/brepo/panel_repo_files/2021/02/18/ssjhwi/polityka-mlodziezowa-
online-part1.pdf > (dostęp: 26.11.2021 r.) s. 7 
24 https://www.cytaty.info/cytat/mlodosc-ma-w-sobie-zapasy-sily-ktorymi.htm dostęp: 26.11.2021 r. 
25 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. 
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w tym młodych i żadna z tych grup nie może być wykluczona z uwagi na brak doświadczenia26. 

Współczesna młodzież żyje w świecie ciągłych przemian. Z jednej strony ma dostęp 

do szerokiej gamy informacji 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 nowe jutro. Wobec tego, aby stać się aktywnym społecznikiem, młody 

człowiek powinien charakteryzować się postawą prorozwojową. Jednostka przejawiająca 

nastawienie prorozwojowe prezentuje nie tylko postawę otwartości na nowe doświadczenia, 

akceptuje odmienność, interesuje 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, prezentując przy tym szacunek do zdania innych osób27. 

Z badania przeprowadzonego przez CBOS pt. „Młodzi Polacy a poczucie wpływu na sprawy 

publiczne i zaangażowanie w protesty”28 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 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 uczestnictwa29. 

Trzy pierwsze stopnie drabiny tj. manipulacja, dekoracja oraz uczestnictwo na pokaz mają 

charakter pozornego zaangażowania młodych w sprawy 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 

 
26 M. Raczek, Polityka na rzecz młodzieży w Polsce [w: ] Polityka Młodzieżowa Unii Europejskiej red. M. Boryń, 
B. Duraj, S. Mrozowska, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2014, s. 149. 
27 l. Myszka-Strychalska, Znaczenie poczucia sprawstwa w procesie aktywności i partycypacji społecznej 

młodzieży, Rocznik Pedagogiczny 43/2020 [online] Dostępny w Internecie: < 
https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/28375> (dostęp: 27.11.2021 r.) s.44. 
28Młodzi Polacy a poczucie wpływu na sprawy publiczne, CBOS, [online] Dostępny w Internecie: 
<https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2021/K_095_21.PDF > (dostęp: 27.11.2021 r.) 
29 l. Myszka-Strychalska, op. cit., s. 50.  
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przedstawia sposób podejścia władz do młodego człowieka, poczynając od działań pozornych 

czego władza powinna się wystrzegać, a kończąc na pełnej partycypacji skupionej na szczycie 

drabiny, gdzie to inicjatywy wychodzą od młodzieży i skutkują podejmowanie decyzji łącznie 

z dorosłymi za zasadzie partnerstwa. 

Kolejny model partycypacji społecznej zaprezentował Harry Shier30. Badacz ten uznał, 

iż determinantów partycypacji 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 zdobędzie zaufanie 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 dają wyraz podstawom 

wykładni idei tego pojęcia. Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku z 27 maja 2003 r. 

wskazał na duże znaczenie idei społeczeństwa obywatelskiego w partycypacji społecznej: 

„społeczeństwo kształtujące się od 1989 roku to społeczeństwo wolnych, świadomych, 

aktywnych i zaangażowanych w sprawy publiczne obywateli. Obywatele nie mają żadnych 

przeszkód prawnych organizowania się w sposób odpowiadający ich potrzebom, celom 

i interesom. Nie ma takiego elementu życia publicznego, w którym nie uczestniczą obywatele 

zorganizowani w organizacjach społecznych, stowarzyszeniach czy fundacjach”31. Już w samej 

preambule uwypuklono ideę angażowania obywateli w proces sprawowania władzy. Można 

przytoczyć chociażby fragment stanowiący: „ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej 

Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności 

i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości 

 
30 Ibidem s. 51. 
31 M.T. Góralczyk, Związek między konstytucyjną zasadą społeczeństwa obywatelskiego a partycypacją 
społeczną - zarys problematyki, Przegląd Sejmowy, Nr 6 (161)/2020 [online] Dostępny w Internecie: 
<https://orka.sejm.gov.pl/przeglad.nsf/0/25C1D6BE6F3DC9A8C125864E003E5BDA/$file/2.Micha%C5%82%
20Tomasz%20G%C3%B3ralczyk%20PS%20%206(161).pdf > (dostęp: 30.11.2021 r.) s. 40. 
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umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot”32. To również na gruncie konstytucyjnym 

sprecyzowano kilka zasad stanowiących ustrojowy fundament partycypacji społecznej. 

Nie sposób ocenić 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 kierowaniu sprawami publicznymi stanowiące jedną 

z podstawowych zasad ustrojowych współczesnych państw demokratycznych umożliwiając 

przy tym szeroki udział obywateli w sprawowaniu władzy33. 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 nawet odwołując się do szerszego ujęcia tejże zasady tj. poprzez rozumienie 

jej w kategoriach udziału społeczeństwa 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 bezpośredniej34. Jest to niezwykle trafne spostrzeżenie wskazujące na to, 

że już na gruncie konstytucyjnym dokonano swoistego rodzaju rozróżnienia form demokracji 

bezpośredniej – które bez wątpienia stanowią narzędzia partycypacji społecznej obywateli –  

poprzez ich odmienny wpływ na proces decyzyjny np. w przypadku referendum głos 

większości obywateli ma charakter wiążący odmiennie od inicjatywy ustawodawczej, gdzie 

zgłoszony projekt jest wyłącznie pewną propozycją dla władzy ustawodawczej. Idąc dalej 

wskazać można na kolejne zasady konstytucyjne stanowiące fundament partycypacji 

społecznej do których zalicza się: zasadę demokratycznego państwa prawnego (art. 2), państwa 

jednolitego (art. 3), pomocniczości, decentralizacji władzy publicznej (art.15), samorządu 

terytorialnego (art. 16)35. Można postawić tezę, iż bez wątpienia wszelkie powyższe zasady 

 
32 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U Nr 78, poz. 483) 
33A. 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] Dostępny w 
Internecie:<https://sip.lex.pl/#/monograph/369428922/346841/duniewska-zofia-red-krakala-artur-red-stahl-
malgorzata-red-zasady-w-prawie-administracyjnym...?cm=URELATIONS>  (dostęp: 2021-11-25) 
34 M. Bożek, Konstytucyjne podstawy partycypacji społecznej i formy jej realizacji w samorządzie terytorialnym, 
Przegląd Sejmowy 5(112)/2012 [online] Dostępny w Internecie: < 
http://orka.sejm.gov.pl/przeglad.nsf/0/0CA79967FDD23E58C1257ABB00389466/%24File/ps112.pdf > (dostęp: 
26.11.2021 r.) s.93-94. 
35B. 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 Ekonomiczne, Prawne i 
Administracyjne nr 3/2019 [online] Dostępny w Internecie: 
<http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171595509>  (dostęp: 
26.11.2021 r.) s. 73. 
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odgrywają rolę kluczową wobec ich znaczącego wpływu na kształt partycypacji społecznej36. 

Prócz zasad ustroju państwa w przepisach ustawy zasadniczej odnaleźć można prawa 

obywatelskie, które nawiązują do partycypacji społecznej. Wymienić należy m.in. prawo 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 konstytucyjnych nie posługuje się pojęciem partycypacji 

społecznej.  

Wolontariat jest jednym z kluczowych elementów wspomagających rozwój organizacji 

pozarządowych. Jak wynika z badania pt. “Kondycja organizacji pozarządowych 2018"37, 

przeszło 63% organizacji korzysta z pomocy wolontariuszek/ wolontariuszy. Działanie 

w ramach wolontariatu spełnia istotna rolę społeczną w życiu młodego człowieka ucząc go 

samodzielności w myśleniu i działaniu, krytycznego osądu rzeczywistości, podejmowania 

decyzji i realizacji zamierzeń38. Definicję wolontariatu znajdziemy w ustawie o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej jako: "u.d.p.p.")39. 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. wolontariusze mogą m.in. wykonywać 

świadczenia na rzecz organizacji pozarządowych czy organów administracji publicznej 

 
36 M. Bożek, op. cit., s. 90 
37 Stowarzyszenie Klon/Jawor, Kondycja organizacji pozarządowych 2018 [online] Dostępny w Internecie: 
<https://api.ngo.pl/media/get/108900?> (dostęp: 03.12.2021 r.) 
38A.Bejma, Pojęcie i klasyfikacja wolontariatu jako formy partycypacji społecznej, Studia Politologiczne (18) 
2010 [online] Dostępny w Internecie: <http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-
c109946a-264b-436f-a753-864bffac77b1> (dostęp: 03.12.2021 r.) 
39 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) 



13 

z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności 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 publicznych. Podkreślając istotne 

znaczenie organizacji pozarządowych działających dla młodzieży można posłużyć się analizą 

statystyczną GUS o tytule “Sektor non-profit 2018 r."40  z której wynika, iż pośród grup 

indywidualnych odbiorców, na rzecz których działają NGO-sy aż około 53% stanowi młodzież. 

Z uwagi na tak znaczącą przewagą organizacji ukierunkowanych na młodzież Autorka 

postanowiła w skrócie wyjaśnić zasady współpracy organizacji pozarządowych z administracją 

publiczną.  W nawiązaniu do powyższego w art. 5 ust. 2 u.d.p.p. wyliczone zostały 

enumeratywnie formy współpracy między sektorem społecznym a publicznym. Są to m.in. 

zlecenia organizacjom pozarządowym zadań publicznych, konsultowania 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 kwestii kształtowania 

społeczeństwa obywatelskiego41. Jednocześnie ustawodawca w art. 5 ust. 5 u.d.p.p. delegował 

na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego kompetencję do określenia 

„szczegółowego sposobu konsultowania” w formie uchwały. Należy zauważyć, 

że przedmiotowy zakres powołanego upoważnienia ustawowego jest szeroki, a jednocześnie 

niedookreślony. Ustawodawca wykorzystał zwroty nieostre, którym można przypisywać wiele 

znaczeń42 wobec 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 
 

40 GUS, Sektor non-profit w 2018 r., [online] Dostępny w Internecie: <https://stat.gov.pl/obszary-
tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-sektor/sektor-non-profit-w-2018-
roku,1,7.html> (dostęp: 03.12.2021 r.) 
41 J. H. Szlachetko, 3.2.2. Uprawnienia opiniodawcze organizacji pozarządowych [w:] Partycypacja społeczna w 

lokalnej polityce przestrzennej, Warszawa 2017. [online] Dostępny w Internecie: 
<https://sip.lex.pl/#/monograph/369404605/335613?tocHit=1&cm=URELATIONS> (dostęp: 2021-11-26) 
42 Ibidem 



14 

konsultacji. W przypadku tego programu współpracy sposób przeprowadzenia konsultacji 

powinien znaleźć się w przyjmowanym programie (art. 5a ust. 4 pkt. 10 u.d.p.p.). Przepisy 

te uniemożliwiają zatem organom stanowiącym jednostek samorządu terytorialnego 

wykluczenie czynnika społecznego przy prowadzeniu polityki lokalnej. Jednakże gdyby 

jednostka samorządu terytorialnego nie realizowała obowiązków ustawowych w zakresie 

przyjęcia rocznego programu współpracy ustawodawca przewidział pewne 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. 

Wśród ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie szczególne znaczenie 

w kontekście niniejszego tematu znajduje 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.43. 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 w sprawach dotyczących stosowania ustawy wyrażanie 

opinii w sprawach dotyczących stosowania ustawy w zakresie dotyczącym młodego pokolenia, 

wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych oraz programach rządowych w zakresie 

dotyczącym młodego pokolenia, inicjowanie i wspieranie 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 obywatelskiego 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 połowa składu Rady stanowią przedstawiciele organizacji 

pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych, podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz młodzieżowych rad gmin i Parlamentu Studentów 

Rzeczypospolitej Polskiej. Pozostała część składu Rady 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-

 
43 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1570) 
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Downar zwracają uwagę na dwie kluczowe kwestie zagrażające funkcjonowaniu tegoż 

organu44. 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/ radne 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 działania. Ponadto, ograniczenie udziału aktywistów 

z innych opcji może w konsekwencji wpływać na wykluczenie z dialogu osób reprezentujących 

odmienne perspektywy i poglądy na sprawy młodych ludzi. Rada Dialogu dla Młodego 

Pokolenia jest organem opiniodawczym. Pod kątem etapu partycypacji społecznej z uwagi na 

zakres zaangażowania społeczeństwa organ ten zaliczyć można do sfery konsultacyjnej45. 

W literaturze przedmiotu podkreśla się, iż konsultowanie jest fazą nadrzędną 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 decyzji46. 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 

nie rozstrzygającego - wpływu na proces podejmowania decyzji przez władze. Mimo tego, 

powołanie Rady stanowi kamień milowy wśród inicjatyw udziału młodego pokolenia 

w prowadzeniu dialogu obywatelskiego z władzami państwowymi.  

Problematykę partycypacji społecznej porusza także ustawa o radzie ministrów (dalej jako: 

"u.r.m.")47. Choć na pierwszy rzut oka zdawać by się mogło, iż ustawa ta ma marginalne 

znaczenie to stanowi podstawę dla powoływania 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 

 
44 O. Wyrzykowska, J. Zapolski-Downar, Młodzieżowa samorządność w Polsce. Analiza i dalsza perspektywa, 
Wydawnictwo Rys, Poznań 2021 [online] Dostępny w Internecie: 
<https://www.wydawnictworys.com/media/products/7c8df128b4f8b980ced5915e9000985e/attachments/pl_PL/o
liwia-wyrzykowska-jan-zapolski-downar-mlodziezowa-samorzadnosc-w-polsce-edycja-online.pdf >  (dostęp: 
27.11.2021 r.) s. 20.  
45 K. Wojtoszek, op. cit., s. 328.  
46 Ibidem.  
47 Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o radzie ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178, 1192, 1535) (dalej jako u.r.m) 
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należy pamiętać, iż sposób i zakres funkcjonowania tych organów, ich skład oraz cel określa 

organ je powołujący. Istotnym jest, iż to ta ustawa stanowiła podstawę prawną do ustanowienia 

przez Ministra Klimatu48 oraz Ministra Sprawiedliwości49 takich organów jak: Młodzieżowa 

Rada Klimatyczna oraz Młodzieżowa Rada Sprawiedliwości. Przy analizie niniejszego tematu 

nie sposób pominąć krótkiego omówienia tych organów młodzieżowych, jednakże autorka 

skupi się wyłącznie na celu, dla którego zostały powołane bowiem wpisuje się to w sposób 

szczególny w tematykę partycypacji społecznej 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 działami administracji rządowej klimat i energia, 

a w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian polityki, strategii i zmian 

legislacyjnych w zakresie właściwości Ministra Klimatu i Środowiska, w tym propozycji 

rozwiązań50. Jak dalej podkreśla Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Młodzieżowa Rada 

Klimatyczna jest platformą do dyskusji, wymiany doświadczeń, postulatów i pomysłów 

pomiędzy środowiskiem młodzieżowym a decydentami. Członkiniom i Członkom 

Młodzieżowej Rady Klimatycznej zależy 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 Środowiska 51. 

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 młodzieży w dialog dotyczący wymiaru 

sprawiedliwości oraz kształcenia prawnego w Polsce. Jednocześnie rada ma podejmować 

inicjatywy promujące nieodpłatną pomoc prawną oraz nieodpłatne poradnictwo 

 
48 Zarządzenie Ministra Klimatu z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Klimatycznej 
(Dz. U. MK. Z 2020 r. poz. 20) 
49 Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady 
Sprawiedliwości (Dz. U. MS. Z 2020 r. poz. 264) 
50 Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Młodzieżowa Rada Klimatyczna [online] Dostępny w Internecie: 
<https://www.gov.pl/web/klimat/MRK > (dostęp: 27.11.2021 r.) 
51 Ibidem.  
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obywatelskie52. O partycypacji społecznej traktuje także § 36 uchwały nr 190 Rady Ministrów 

z 29 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Pracy Rady Ministrów, który 

stanowi o przedstawieniu projektu legislacyjnego do konsultacji publicznych w celu poznania 

stanowiska organizacji społecznej lub innych zainteresowanych podmiotów lub instytucji53.  

 

Samorząd Uczniowski oraz Samorząd Studencki jako formy partycypacji 
młodzieży w toku edukacji 

Odchodząc nieco w kierunku bliższym każdemu młodemu człowiekowi można przyjrzeć się 

prawnym instytucjom umożliwiającym przygotowanie młodych do aktywności obywatelskiej 

poprzez pracę na rzecz społeczności szkolnej w strukturach młodzieżowych tj. samorządzie 

uczniowskim bądź studenckim. P. Ziółkowski zaznacza 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 praktyczne. Takiej okazji dostarcza angażowanie się ucznia w aktywność 

w strukturach samorządu uczniowskiego”54. W przypadku samorządu uczniowskiego regulacja 

ustawowa obejmuje art. 85 ustawy – Prawo oświatowe55. 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 szkolnym a możliwością 

rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań czy prawo organizowania działalności 

kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami 

 
52 Ministerstwo Sprawiedliwości, Młodzieżowa Rada Sprawiedliwości, [online] Dostępny w Internecie: 
<https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/mlodziezowa-rada-sprawiedliwosci > (dostęp: 27.11.2021 r.) 
53 Uchwała nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin Pracy Rady Ministrów (M.P. z 2013 
r. poz. 979)  
54 P. Ziółkowski, Aktywność obywatelska młodzieży i seniorów na rzecz rozwoju regionalnego [w:] Zeszyty 
Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy Edukacja-Rodzina-Społeczeństwo 3/2018, J. Ziółkowski, 
A. Kozubska (red.) [online] Dostępny w Internecie: < https://depot.ceon.pl/handle/123456789/20615> (dostęp: 
27.11.2021 r.) s.213   
55 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz.1082) 
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i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem. Oczywiście zasady 

wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego określa regulamin przyjmowanym 

przez ogół uczniów każdej szkoły. Odpowiednikiem regulacji ustawowej dla samorządu 

studenckiego jest art. 110 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce56. Samorząd studencki 

prowadzi w uczelni działalność w zakresie spraw studenckich, w tym socjalno-bytowych 

i kulturalnych oraz decyduje w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych 

przez uczelnię na sprawy studenckie. Odmienność stanowi regulacja tycząca się sposobu 

uregulowania 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 Lokalnego57. W zapisach karty w sposób bezpośredni podkreślono, iż samorząd 

terytorialny tworzy społeczność lokalna. Nadano zatem społeczności lokalnej szczególne 

znaczenie poprzez bezpośrednie przyjęcie, iż to społeczność jest źródłem wszelkiej władzy 

samorządowej. Powyższe uwidocznione jest już w preambule Karty, gdzie zaznaczono, 

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 partycypacji społecznej na poziomie 

samorządowym. 

Wciąż pozostając wśród regulacji europejskich można pochylić się nad Europejska kartą 

uczestnictwa młodych ludzi w życiu lokalnym i regionalnym58. W preambule zawarta została 

idea stworzenia tego aktu stanowiącego zarazem istotę partycypowania młodych ludzi w życiu 

społecznym na poziomie lokalnym. Zgodnie z założeniami: „Aktywne uczestnictwo młodych 

 
56 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619, 1630) 
57 Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1985 r. (Dz. U. z 
1993 r. Nr 124 poz. 607) 
58 Europejska kartą uczestnictwa młodych ludzi w życiu lokalnym i regionalnym, Strasburg 2003 [online] 
Dostępny w Internecie: <https://rm.coe.int/16807038eb > (dostęp: 27.11.2021 r.) 
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w decyzjach i przedsięwzięciach na szczeblu lokalnym i regionalnym jest niezbędne, jeżeli 

chcemy budować społeczeństwa bardziej demokratyczne, bardziej solidarne i bardziej 

dostatnie. Uczestnictwo w życiu demokratycznym danej społeczności nie polega tylko na 

głosowaniu, lub na kandydowaniu 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 i angażować się w akcje i działalność, w sposób przyczyniający się do ustanowienia 

lepszego społeczeństwa. Wspólnoty lokalne i regionalne, które są najbliższymi władzami dla 

młodzieży, odgrywają bardzo istotną rolę w lansowaniu ich uczestnictwa. Spełniając tę rolę 

mogą one czuwać nad tym, by młodzi byli nie tylko dobrze poinformowani o demokracji 

i przynależności państwowej, ale również umożliwić im konkretne w nich uczestnictwo”59. 

 

Młodzieżowe Rady Gmin 

Kluczowe znaczenie dla prowadzenia polityki lokalnej na najniższym szczeblu samorządu 

terytorialnego stanowi 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 autonomii złożonych 

i grupowych interesów, punktów widzenia, racji aksjologicznych i merytorycznych”, wobec 

czego w sposób szczególny za stały element polityki samorządowej uznaje się partycypację 

społeczną60. W tym kontekście młodzież jest niezwykle istotnym członkiem społeczności 

samorządowej, gdyż jej udział w takich gremiach jak młodzieżowe rady gmin zapewnia 

oddziaływanie na organy stanowiące gminy w procesach decyzyjnych w skutek czego 

podejmowane działania mogą być lepiej dostosowane do oczekiwań tej grupy społecznej. 

Na podstawie pierwszego ogólnopolskiego badania podejmującego tematykę młodzieżowych 

rad przeprowadzonego przez Radę Dzieci i Młodzieży RP61 do końca 2017 r. w Polsce działało 

 
59 Ibidem. 
60 E. Inglot-Brzęk, Znaczenie roli władz samorządowych w kształtowaniu partycypacji obywatelskiej [w:] 
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 50 (2/2017), s. 333 
https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2769  
61 O młodzieżowych radach. Analiza Młodzieżowych Rad w Polsce na rok 2018, Rada Dzieci i Młodzieży przy 
Ministrze Edukacji Narodowej [online] Dostępny w Internecie: 
<https://wschowa.info/storehouse/2018/07/Publikacja-O-m%C5%82odzie%C5%BCowych-radach-.pdf  >  
(dostęp:28.11.2021 r.)  
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408 młodzieżowych rad z czego 32% wszystkich młodzieżowych rad działało w gminach 

miejskich, 23, 5% w gminach miejsko-wiejskich oraz 8% w gminach wiejskich. Autorka nie 

doszukała się w powyższej materii nowszych badań empirycznych. 

Instrumentem partycypacji społecznej młodzieży na szczeblu gminnym jest zgodnie z art. 5b 

ustawy o samorządzie gminnym62 młodzieżowa rada gminy. Jednakże młodzieżowe rady gmin 

ukonstytuowały się zanim weszła w życie ich prawna regulacja w dniu 30 maja 2001r. 

określona w przepisach ustawy o samorządzie gminnym (dalej jako: "u.s.g.")63. Za najstarszą 

młodzieżową radę gminy uznaje się Młodzieżową Radę Miasta utworzoną we wrześniu 1990 r. 

w Częstochowie64. Wobec faktu, iż regulacje art. 5b ustawy o samorządzie gminnym okazały 

się bardzo ogólne, bowiem pozostawiały szerokie możliwości ich interpretacji przyczyniając 

się do uniemożliwiania młodzieżowym radom gmin realnego spełniania ich funkcji jaką jest 

reprezentowanie środowisk młodzieżowych przed władzami gmin oraz posiadały znacznie 

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 ustawy 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 zakresie 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 

gminy65. Powołanie młodzieżowej rady gminy jest fakultatywne. Jednakże, w porównaniu 

z poprzednim stanem prawnym ustawodawca zdecydował się określić katalog podmiotów, 

 
62 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) 
63 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] Dostępny w Internecie: 
<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: 2021-11-30) 
64 Ibidem 
65 Wyrok WSA w Gdańsku z 23.02.2012 r., III SA/Gd 536/11 
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które mogą powołać ten organ młodzieżowy. Są nimi: rada gminy bądź na wniosek skierowany 

do rady 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 obowiązek 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 osoby zainteresowane 

utworzeniem młodzieżowej rady zniechęcą się do działania66. 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 

na skutek nowelizacji. Funkcja konsultacyjna młodzieżowych rad gmin oznacza ,,zaczerpnięcie 

informacji, pozyskanie wiedzy co do stanowiska lokalnego społeczeństwa w zakresie 

przedmiotu objętego opiniowaniem”67. Konsultowanie wyraża się zatem w przekazaniu 

stanowiska w opiniowanej kwestii decydentom, które zgodnie ze swą wolą mogą 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 gminnym68 podnoszono, 

że funkcja konsultacyjna jest bardzo rzadko wykorzystywana przez lokalne władze 

samorządowe. Zgodnie z słownikiem języka polskiego doradczy oznacza służący radą, 

doradzający69. 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 doradza70. Można również pokusić 

się o stwierdzenie, iż za doradztwem stoi pewien profesjonalizm, znajomość problematyki 

 
66 O. Wyrzykowska, J. Zapolski-Downar, op. cit., s. 59.  
67 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] Dostępny w Internecie: 
<https://www.researchgate.net/profile/Pawel_Bacal2/publication/355108137_Problem_funkcjonowania_prawny
ch_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-partycypacji-spolecznej-w-samorzadzie-terytorialnym-The-problem-of-functioning-of-legal-
forms-of-social-participation-in-the-local-government.pdf   (dostęp: 30.11.2021 r.) s. 13 
68 Uzasadnienie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (Sejm IX kadencji, druk 
nr 576). 
69Słownik Języka Polskiego, Doradczy [online] Dostępny w Internecie: <  https://sjp.pl/doradczy> (dostęp: 
30.11.2021 r.) 
70 R. Mędrzycki, Funkcje Gminnych Rad Seniorów, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, nr 79 z. 3 
2017 [online] Dostępny w Internecie: <https://core.ac.uk/download/pdf/143490889.pdf > (dostęp: 30.11.2021 r.) 
s. 126 – 127 
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przez osoby doradzające. Ostatnią z prezentowanych kompetencji jest funkcja inicjatywna. 

Według R. Mędrzyckiego funkcja inicjatywna spełnia się poprzez pomysły jakichś działań (nie 

zaniechań), które są zgodne z zakresem zadań danej gminy i nie naruszają zasady 

kompetencyjności organów gminy71. Co również istotne, inicjatywa uchwałodawcza znajduje 

się poza zakresem funkcji inicjatywnej młodzieżowych rad, czyli np. takich działań jak 

wydarzenia edukacyjne kierowane do młodzieży72. 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 wystąpienia 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 

zaakceptowany73. 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 młodzieży, 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 wymienione zadania74. 

Zatem współpraca gminy z młodzieżową radą gminy powinna obejmować nie tylko 

bezrefleksyjną pomoc w wypełnianiu zadań ustawowych, lecz także merytoryczne wsparcie ze 

strony gminy celem zdobywania przez radnych/ radne młodzieżowej rady doświadczenia przy 

realizacji kolejnych zadań. Zgodnie z art. 5b ust. 12 u.s.g ustawodawca dał możliwość 

ustanowienia młodzieżowej radzie gminy opiekuna. Rola opiekuna jest zdecydowanie 

pomocna dla pracy młodzieżowych rad wobec faktu, iż opiekun spełnia wiele funkcji oraz ról. 

 
71 Ibidem s. 127.  
72 O. Wyrzykowska, J. Zapolski- Downar, op. cit., s. 62. 
73 Ibidem.  
74 Ibidem s. 67. 
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Przeprowadzone badania empiryczne75 pokazują, iż 78,6% opiekunów jest zaangażowanych 

w pracę rady młodzieżowej. Spośród wszystkich twierdzeń  wskazanych w badaniu najwięcej  

badanych,  tj.  79,3%  zgodziło  się z tym, że opiekun zapewnia wsparcie merytoryczne 

w działalności rady. Kolejno badani postawili na: nadzór – 67,9%, koordynacja działań – 

64,3%, inspirowanie – 61,5% oraz kontrola – 60,7%. Wobec wskazanych wartości można 

postawić tezę, iż opiekun odgrywa znaczącą rolę w prawidłowym funkcjonowaniu 

młodzieżowych rad. Na zakończenie omawiania instytucji młodzieżowej rady gminy zważyć 

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 
1. Organy młodzieżowe zarówno na szczeblu rządowym, jak i samorządowym usytuować 

można w sferze konsultacyjnej etapu partycypacji społecznej.  

2. Na poziomie ogólnokrajowym jedynie Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem jest 

organem opiniodawczo-doradczym powołanym przez ustawodawcę jako organ dialogu 

obywatelskiego między administracją rządową a młodzieżą.  

3. Wszelkie inne rady młodzieżowe np. Młodzieżowa Rada Klimatyczna czy 

Młodzieżowa Rada Sprawiedliwości, powstały z „zapotrzebowania” samych ministrów 

kierujących określonymi działami administracji rządowej na zapoznanie się z głosem 

młodego pokolenia na sprawy wchodzące w zakres działalności tych ministerstw. 

Ich zadania, tryb działania czy pełnione funkcje określa sam minister. 

4. 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 działały już kilka lat wcześniej). 

Niepodważalnym jest, iż każdy z powyższych organów młodzieżowych ma wspólny 

mianownik – organy młodzieżowe są tworzone zwykle w sytuacjach, gdy udział młodego 

 
75 D. Boratyn, Rola opiekuna w działalności rad młodzieżowych – wyniki badań empirycznych, Colloquium 
Pedagogika –   Nauki o Polityce i Administracji 1(41)/2021 [online] Dostępny w Internecie:  
<https://colloquium.amw.gdynia.pl/index.php/colloquium/article/view/334/246  > (dostęp:30.11.2021 r.) s. 31 
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pokolenia jest konieczny w prowadzeniu polityki rządowej oraz jako jej wsparcie bądź jako 

rezultat kilkuletnich bojów o prawne umocowanie ich działalności. Oczywiście, pochwalić 

należy ostatnią wytężoną pracę prawodawcy w zakresie szeregu działań skierowanych ku 

młodzieży, jednakże należy obserwować czy działalność młodzieżowych gremiów nie będzie 

miała jedynie pozornego charakteru. Co wymaga natomiast szerszej analizy, należy zastanowić 

się czy obecne kompetencje młodzieżowych organów wystarczają, by osiągnęły one 

oczekiwane efekty wobec podejmowanych przez decydentów działań na rzecz młodzieży. 

Pytanie więc czy nie należy wyposażyć młodzieżowych gremium w dalsze instrumenty 

umożliwiające współdecydowanie jako równoprawny partner wraz z instytucjami władzy. 

 

 




