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Wstęp	
Do czerwca 2021 roku instytucja młodzieżowego sejmiku województwa jako organu 

pomocniczego sejmiku województwa i zarządu województwa nie istniała. Zgodnie z 

naczelną zasadą funkcjonującą w administracji publicznej – zasadą legalizmu – żaden akt 

prawa powszechnie obowiązującego (w szczególności akt rangi ustawowej) nie 

przewidywał istnienia młodzieżowego sejmiku województwa jako organu doradczego. Nie 

funkcjonowała zatem również jako taka problematyka sposobów wyboru członków tego 

gremium, mimo tego, że istniały pewne grupy tytułujące się „młodzieżowym sejmikiem”. 

Zresztą funkcjonowanie takich grup wcale nie było wyjątkowe, gdyż młodzieżowe sejmiki 

przed 2021 roku funkcjonowały aż w 10 województwach1. Niemniej w większości 

przypadków były to projekty edukacyjne, wobec czego sposób wyboru uczestników tego 

projektu nie musiał w pewien sposób spełniać określonych wymogów – de facto panowała 

tam dowolność w sposobie wyboru, co ze względu na brak instytucjonalnego charakteru 

nie może być oceniane negatywnie. 

Jednak od zmiany przepisów2 młodzieżowe sejmiki województw stały się pełnoprawnym 

organem posiadającym określone zadania i kompetencje. Bezcelowe zatem było 

kontynuowanie formuły projektów edukacyjnych. Rozpoczął się zatem proces, w którym 

sejmiki województw zaczęły tworzyć akty prawa miejscowego powołujące młodzieżowe 

sejmiki oraz nadające im statut. 

Jak jednak powszechnie wiadomo – organ nie może działać bez tzw. czynnika ludzkiego. 

Kluczowe zatem było również ustalenie norm prawnych, które dotyczyłyby wyboru 

członków młodzieżowego sejmiku oraz określenie czynnego i biernego prawa 

 
1 O. Wyrzykowska, J. Zapolski-Downar, Młodzieżowa samorządność w Polsce. Analiza i dalsza perspektywa. 
Poznań, 2021, s. 42. 
2 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. z 2021 r. poz. 1038). 
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wyborczego3. Tutaj opcji pojawiało się sporo. Opcją najchętniej sugerowaną w literaturze4, 

spełniającą ratio legis przepisu był wybór członków młodzieżowego sejmiku 

województwa w wyborach demokratycznych – bezpośrednich, powszechnych, tajnych 

oraz równych (pod względem formalnym)5. Niemniej w doktrynie zaczynają pojawiać się 

głosy, że ustawodawca w kompetencji sejmiku województwa powierzył określenie w 

statucie metody wyboru członków młodzieżowego organu doradczego, zatem wszelkie 

inne metody, które warunkują taki wybór (np. rekrutacja, konkurs) należy uznać za zgodne 

z prawem. Tak twierdzi A. Mosiejko, który uznaje, że: „Ani w uprzednim, ani w 

obowiązującym stanie prawnym żaden przepis rangi ustawowej nie wymagał, by 

obsadzanie młodzieżowej rady gminy [analogicznie powiatu i województwa ze względu 

na analogiczne językowo przepisy - przyp. wł. autora] następowało w drodze wyborów 

czteroprzymiotnikowych. Co więcej, w ogóle nie musi (nie musiało) to następować w 

drodze wyborów, w których głos będą mogli oddawać młodzi mieszkańcy gminy. Już samo 

sformułowanie <<tryb i kryteria wyboru>> nie może być utożsamiane choćby z <<trybem 

i kryteriami wyborów>>”6. Większość doktryny jednakże staje na stanowisku o 

konieczności wyboru członków młodzieżowego organu doradczego w procedurze 

wyborów. 

Najpełniej opisuje to R. Marchaj, który stwierdza, że „młodzieżowa rada gminy 

[analogicznie powiatu i województwa - przyp. wł autora] jest organem obsadzanym w 

drodze wyborów, co wynika pośrednio z treści art. 5b ust. 10 zd. 1 u.s.g. Zgodnie z 

powołanym przepisem rada gminy, tworząc młodzieżową radę gminy, nadaje jej statut 

określający w szczególności zasady działania młodzieżowej rady gminy, tryb i kryteria 

wyboru jej członków oraz zasady wygaśnięcia mandatu i odwołania członka młodzieżowej 

rady gminy. A contrario niedopuszczalne będzie wprowadzenie do statutu tego organu 

rozwiązań pozwalających organowi wykonawczemu czy też dyrektorom szkół 

desygnować do niej wybranych przez siebie członków. Jakkolwiek art. 5b ust. 10 u.s.g. nie 

przewiduje, że wybory mają mieć charakter powszechny, wydaje się, że w istocie w ten 

sposób powinny być one przeprowadzane, co w praktyce również uniemożliwia obsadzenie 

mandatów w drodze wyboru dokonanego przez radę gminy7”. Status innych metod wyboru 

 
3 Problematyka czynnego i biernego prawa wyborczego została tu jedynie zasygnalizowana. Więcej informacji na 
ten temat w: J. Zapolski-Downar, Kadencja młodzieżowej rady jednostki samorządu terytorialnego, wybór jej 
członków oraz rozwiązania w tym zakresie przyjęte na skutek pandemii SARS-CoV-2, IREPSO 2022. 
4 Zob. np. O. Wyrzykowska, J. Zapolski-Downar, op.cit., J. Zapolski-Downar, op.cit.,  
5 T. Moll, Komentarz do art. 5b [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 
2021, s. 172.  
6 A. Misiejko, Młodzieżowa rada gminy - wybrane aspekty ustrojowe po nowelizacji, ST 2022, nr 6, s. 75-86. 
7 R. Marchaj, Młodzieżowa rada gminy, PPP 2022, nr 3, s. 81-94. 



4 

radnych jest zatem bardzo niepewny. Takie formy jak rekrutacja, konkurs czy nawet 

losowanie nie są jednoznacznie uznane przez doktrynę za prawidłowe sposoby wyboru 

członków młodzieżowych organów doradczych, a więc niosą duże ryzyko dla 

prawidłowości samego procesu. Wybory takich wątpliwości nie budzą. 

Pytanie jest jednak inne - czy powyższe przykłady wyboru (rekrutacja, konkurs) to metody 

słuszne i odpowiadające roli organu doradczego jakim jest młodzieżowy sejmik? 

Problematyka tej kwestii zostanie przedstawiona na przykładzie trzech aktów prawnych 

sankcjonujących powstanie młodzieżowych sejmików województw w trzech jednostkach 

samorządu terytorialnego – województwie dolnośląskim, pomorskim oraz łódzkim.  
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Młodzieżowy	sejmik	województwa	
dolnośląskiego	–	organ	z	wyborami	
Kwestie wyboru Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego (MSWD) 

reguluje rozdział III Statutu Młodzieżowego Sejmiku8. Z kwestii pobocznych oraz 

uzupełniających tryb wyboru członków tego organu należy zaznaczyć, iż zgodnie z §4 

kadencja Sejmiku „(...) trwa nie dłużej niż dwa lata i kończy się z dniem 31 sierpnia roku 

wyborczego”9. Czynne prawo wyborcze za §26 Statutu MSWD przysługuje: „(...) uczniom 

szkół ponadpodstawowych działających w danym okręgu wyborczym pod warunkiem 

zgłoszenia przez dyrektora lub samorząd uczniowski szkoły ponadpodstawowej do udziału 

w wyborach do Młodzieżowego Sejmiku”10. Natomiast bierne prawo wyborcze 

przysługuje za §24: „osobom w wieku od 15 do 21 lat, mieszkającym na terenie okręgu 

wyborczego, który chce reprezentować lub uczęszczać do szkoły ponadpodstawowej na 

terenie okręgu wyborczego, który chce reprezentować, zgłoszonym przez podmioty 

przewidziane w §24 ust. 3 pkt 1-5 Statutu lub w trybie §24 ust. 3 pkt 6 Statutu”11. W kwestii 

czynnego i biernego prawa wyborczego należy uznać, że przepisy określające te kwestie 

są napisane wzorowo pod kątem praktycznym. Co prawda, w doktrynie pojawiają się głosy, 

aby kryterium ,,miejscowym” było miejsce zamieszkania kandydata na członka 

młodzieżowego sejmiku12, jednakże opieranie czynnego i biernego prawa wyborczego 

tylko na tym w przypadku województw mogłoby być dyskryminujące dla uczniów 

uczących się w danej szkole, pochodzących spoza obszaru województwa. Niemniej 

problematyka miejsca zamieszkania i miejsca nauki jako kryteriów podmiotowych jest 

całkowicie aktualna dla gmin miejskich będących również siedzibą powiatów i w takich 

przypadkach jedynym rozwiązaniem jest określenie prawa wyborczego młodzieży w 

odniesieniu do miejsca zamieszkania. Wracając jednak do statutu Młodzieżowego Sejmiku 

Województwa Dolnośląskiego – przyjmuje on szeroki katalog osób z czynnym prawem 

wyborczym, co należy uznać za pozytywne. Niemniej jednak, o ile może być to 

 
8 Załącznik do uchwały nr L/1016/22 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 października 2022 r. 
9 Ibidem. 
10 Ibidem. 
11 Ibidem. 
12 Ł. Więcławski, D. Ziółkowski, Status prawny członka młodzieżowej rady gminy, ST 2018, nr 9, s. 72-81. 
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uzasadnione dla biernego prawa wyborczego, tak wykluczanie uczniów szkół 

podstawowych (a przynajmniej tych starszych klas) z możliwości głosowania może być 

(szczególnie dla samych zainteresowanych) niezrozumiałe. Głównym „ogranicznikiem” 

biernego prawa wyborczego jest natomiast wymóg zgłoszenia kandydata poprzez 

określony podmiot, jednak co również należy uznać za pozytywne – występuje tam wyjątek 

dający bierne prawo wyborcze osobie, która uzyskała poparcie co najmniej 30 osób 

uprawnionych do głosowania w danym okręgu wyborczym. Cała konstrukcja jak 

najbardziej odpowiada potrzebom praktycznym. 

Przechodząc do samej procedury wyborów – Statut MSWD narzuca w §21 podział 

województwa na okręgi. Wybory na członków Młodzieżowego Sejmiku zarządza 

Przewodniczący Sejmiku informując o trzy tygodniowym przedziale czasu, w którym mają 

się odbyć wybory w okręgach wyborczych, a także o terminie oraz trybie zgłaszania 

kandydatur. Termin wyborów do Młodzieżowego Sejmiku został określony na czas 

(trzytygodniowy) pomiędzy 1 maja a 30 czerwca przypadającym w ostatnim roku kadencji. 

Nad całą procedurą czuwa Komisja Wyborcza składająca się m.in. z czterech członków 

wyznaczonych przez Młodzieżowy Sejmik. Co ważne, kandydat na członka 

Młodzieżowego Sejmiku nie może być równocześnie członkiem Komisji Wyborczej, 

zatem ewentualni kandydaci muszą albo zrzec się chęci dalszego ubiegania o mandat 

(reelekcji) albo muszą spełnić kryterium wieku dyskwalifikujące ich bierne prawo 

wyborczego (ukończenie 21 roku życia). Niemniej nic nie stoi na przeszkodzie, aby 

członkowie wskazani przez Młodzieżowy Sejmik nie byli członkami tego gremium 

(mówiąc potocznie mogą być to osoby ,,z zewnątrz”). Wybory do MSWD są tajne, 

powszechne, równe w znaczeniu formalnym oraz bezpośrednie. 

Co jednak ważne, aby uczniowie mogli głosować w wyborach, dana szkoła musi zostać 

zgłoszona do udziału w wyborach do Komisji Wyborczej przez dyrektora lub samorząd 

uczniowski. To, jaki podmiot zgłosi szkołę determinuje również kto przeprowadza wybory 

w danej placówce – jeżeli zrobi to dyrektor, to tylko on może przeprowadzić wybory. Jeżeli 

natomiast zgłoszenia dokona samorząd uczniowski, wtedy organizację wyborów powierza 

się albo dyrektorowi albo samorządowi. Na radnego wybrani są kandydaci z największą 

liczbą uzyskanych głosów. W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez 

kandydatów na ostatnim miejscu „mandatowym”, przeprowadza się losowanie wśród tych 

kandydatów. Losowanie przeprowadza Komisja Wyborcza w obecności kandydatów, 

których dotyczy, a także (jeśli sobie tego zażyczą) w obecności świadka wyznaczonego 

przez każdego z kandydatów. Oczywiście dopuszczalna jest reelekcja poza przypadkiem 
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określonym powyżej (bycie członkiem Komisji Wyborczej) lub w przypadku wygaśnięcia 

biernego prawa wyborczego. 

Zasady wyborcze opisane w statucie MSWD są wzorowym przykładem tego, jak powinno 

zostać to uregulowane na poziomie województwa. Pomimo różnych krytycznych głosów 

dot. wyborów powszechnych młodzieżowego organu pomocniczego na takim obszarze, jak 

widać da się to zrobić tak, aby było i demokratycznie (sam fakt przeprowadzenia wyborów) 

i pragmatycznie (konieczność zgłoszenia kandydatów przez podmioty lub z listą poparcia, 

wymóg zgłoszenia szkoły do udziału w wyborach itd.). Zasady są proste, jasne i co 

najważniejsze – promłodzieżowe. Istnieją oczywiście pewne ograniczenia w czynnym i 

biernym prawie wyborczym, niemniej są one proporcjonalne i nie zaburzają istoty 

demokratycznych wyborów.  
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Młodzieżowy	sejmik	województwa	
pomorskiego	–	organ	z	rekrutacją	
Kwestie wyboru Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego (MSWP) reguluje 

rozdział III Statutu Młodzieżowego Sejmiku13. Oczywiście, celem uzupełnienia informacji 

dot. wyborów należy podać za §3 Statutu MSWP, że: „kadencja Młodzieżowego Sejmiku 

trwa rok i zaczyna się 1 października każdego roku”, a status kandydata do MSWP 

przysługuje w świetle §8 uczniowi szkoły ponadpodstawowej w wieku od 15 do 19 lat 

zamieszkującej na terenie województwa pomorskiego, zgłoszoną przez odpowiedni 

podmiot wskazany w §8 ust. 1 pkt 4 Statutu MSWP. Nie ma tutaj natomiast czynnego 

prawa wyborczego – Sejmik Województwa Pomorskiego zdecydował, że wybory do 

MSWP będą odbywać się w formie rekrutacji, a wyboru członków tego gremium będzie 

wybierał bezpośrednio Sejmik w formie uchwały (§7 Statutu)14. Podobnie, nie można 

mówić tutaj o biernym prawie wyborczym, gdyż wybór członków MSWP nie odbywa się 

w procedurze wyborczej. Przy obecnym stanie prawnym trzeba mówić bardziej o 

procedurze rekrutacji-mianowania, wobec czego zasadniejszym określeniem od biernego 

prawa wyborczego jest raczej ,,zbiór przesłanek umożliwiających kandydowanie”. 

Tak jak wspomniano na wstępie – rekrutacja jako forma wyboru członków młodzieżowego 

sejmiku województwa może być niezgodna z prawem, a na pewno jest dość wątpliwa co 

do ratio legis przepisów. Oczywistym jest jednakże, że przy rekrutacji nie istnieje coś 

takiego jak czynne oraz bierne prawo wyborcze młodzieży, o czym wspomniano wyżej. 

Konstrukcja zawarta w statucie MSWP nosi jednak jedną istotną wadę – skład 

Młodzieżowego Sejmiku wybierają czynni i aktywni politycy, którzy mogą przyjąć albo 

odrzucić potencjalną uchwałę w sprawie powołania członków młodzieżowego organu 

doradczego z powodów czysto arbitralnych czy politycznych. Oczywiście istnieje tutaj 

dwustopniowy mechanizm – przed rzeczoną uchwałą kandydatów na członków MSWP 

typuje Zespół Rekrutacyjny, jednak w nim również przeważają politycy (zgodnie z §10 

Statutu w składzie Zespołu na 5 osób, 3 stanowią 3 radni Sejmiku wskazani przez Komisję 

 
13 Załącznik do uchwały Nr 570/XLV/22 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2022 r. 
14 Ibidem. 



9 

Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Pomorskiego)15. W takiej formie 

wyborów mogą pojawić się różne zarzuty o ewentualną partyjność sejmiku, szczególnie, 

gdy hipotetyczna większość ,,dorosłego” będzie chciała obsadzić jego ,,młodzieżowy” 

odpowiednik osobami z danej młodzieżówki partyjnej.  

Przesłanki umożliwiające kandydowanie zostały uregulowane w sposób poprawny, 

niemniej węższy od tego występującego w Młodzieżowym Sejmiku Województwa 

Dolnośląskiego. Przede wszystkim kandydat na członka MSWP nie może zgłosić się do 

rekrutacji samodzielnie, przedkładając listę podpisów poparcia. Może być on zgłoszony 

jedynie przez podmioty z §8 ust. 1 pkt 4 Statutu MSWP. Niemniej w konstrukcji tej 

występuje jeden mankament – otóż kandydatem na członka MSWP może być ,,osoba, która 

uzyskała rekomendację organizacji pozarządowej pracującej z młodzieżą lub na jej rzecz 

działającej na terenie województwa pomorskiego”. Ciężkie do zdefiniowania jest tutaj 

,,działanie na terenie województwa”, zdecydowanie bardziej sugeruje się wprowadzenie 

konstrukcji ,,organizacji pozarządowej pracującej z młodzieżą lub na jej rzecz działającej 

na terenie województwa pomorskiego i mającej tam siedzibę”. Aktualne brzmienie Statutu 

MSWP powoduje bowiem, że organizacja pozarządowa może mieć siedzibę np. w 

województwie małopolskim, ale raz na rok przeprowadzać warsztaty w jednej szkole 

województwa pomorskiego. Taka organizacja pozarządowa spełnia przesłankę statutową 

do zgłaszania kandydatów na członka MSWP, mimo że związek takiej organizacji 

pozarządowej z polityką młodzieżową na terenie danego województwa jest wątpliwy.  

Kolejnym zagadnieniem budzącym wątpliwości jest również udzielenie możliwości 

kandydowania na członka MSWP jedynie osobom zamieszkującym na terenie 

województwa pomorskiego. Taka konstrukcja ma w istocie dwa mankamenty. Po pierwsze, 

nieproporcjonalnie ogranicza ona możliwości aktywności obywatelskiej osób uczących się 

na terenie województwa w szkołach ponadpodstawowych (np. w Trójmieście), a 

niemieszkających tamże. Taka konstrukcja odpowiada może części poglądów doktryny, o 

czym było wyżej, jednak jak wskazano – kwestia ta ma znaczenie jedynie w konkretnym 

przypadku gminy miejskiej, która jest siedzibą powiatu. Taka konstrukcja na terenie 

województwa nie spełnia tego, czego mogłaby się domagać praktyka. Po drugie nie 

wprowadzono tutaj żadnego kryterium okręgowego. Podział na okręgi ma służyć przede 

wszystkim temu, aby osoby zamieszkujące lub uczące się w danym regionie mogły 

reprezentować młodzież i przedstawiać problemy i ważne sprawy „ze swojego podwórka”. 

Poza tym przy procedurze wyborów nie można pomijać zasadniczego faktu - członek 

młodzieżowego sejmiku jest pewnym reprezentantem młodzieży z danego miejsca na 

 
15 Ibidem. 
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terenie województwa. W stanie prawnym w Statucie MSWP czysto hipotetycznie, osoba z 

okręgu-powiatu X może być kandydatem z okręgu-powiatu Y tylko dlatego, że w jednym 

okręgu kandydatów jest dużo, a w drugim nie ma ich wcale. Pomija się zatem ten niezwykle 

ważny aspekt reprezentowania młodzieży oraz przekazywania informacji lub stanowisk 

wobec lokalnych problemów. Ciężko jest znaleźć wytłumaczenie stanu rzeczy, niemniej 

wybór członków MSWP odbywa się w procesie rekrutacji, zatem Sejmik Województwa 

może ułożyć sobie to dowolnie. Jednak zdecydowanie warto postulować, aby w tym 

przypadku przyjąć konstrukcje występującą w Statucie MSWD. 

Przechodząc do samego trybu wyboru, pomijając powyższe uwagi, jest on uproszczony i 

nieskomplikowany. Na plus należy uznać załączenie do Statutu formularza 

zgłoszeniowego kandydata na członka Młodzieżowego Sejmiku Województwa 

Pomorskiego – dzięki temu proces wyboru jest łatwiejszy, a dane kandydatów ułożone i 

zebrane w sposób jednolity, możliwie łatwy do analizy przez członków Zespołu 

Rekrutacyjnego i Sejmiku Województwa. 

Pisząc o konkretach – Przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego ogłasza nabór 

do Młodzieżowego Sejmiku na minimum 30 dni przed upływem kadencji Młodzieżowego 

Sejmiku. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie przez kandydata formularza 

zgłoszeniowego a następnie przesłanie formularza, wraz z rekomendacją danego podmiotu. 

Oceny nadesłanych formularzy zgłoszeniowych oraz wytypowania kandydatów na listę 

członków MSWP dokonuje wcześniej wspomniany Zespół Rekrutacyjny, którego obrady 

zwołuje i prowadzi Przewodniczący Sejmiku lub osoba przez niego wskazana. Zespół w 

drodze głosowania zwykłą większością głosów, wskazuje kandydatów w liczbie 

odpowiadającej mandatom w poszczególnych okręgach wyborczych. W przypadku 

mniejszej liczby zgłoszeń z danego okręgu wyborczego, Zespół Rekrutacyjny uzupełnia 

skład Młodzieżowego Sejmiku kandydatami z innych okręgów wyborczych. Kandydaci, 

którzy mimo spełnienia wymogów formalnych, nie zostali wytypowani do składu 

Młodzieżowego Sejmiku zostają wpisani na listy rezerwowe sporządzone przez Zespół 

Rekrutacyjny w podziale na okręgi wyborcze. 

Następnie, lista wytypowanych kandydatów stanowi podstawę sporządzenia projektu 

uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego, a Sejmik Województwa Pomorskiego 

zatwierdza wybór w drodze uchwały zwykłą większością głosów. 

Powyższą procedurę należy ocenić pozytywnie, niemniej negatywnie trzeba podejść do 

procedury odwołania członka MSWP w trybie §12 ust. 2 pkt 2. Zgodnie z nim: „Sejmik 

Województwa Pomorskiego może odwołać radnego przed upływem kadencji w 
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szczególności na wniosek Prezydium Młodzieżowego Sejmiku w przypadku 

nieprzestrzegania przez radnego postanowień Statutu lub nieusprawiedliwionej 

nieobecności na trzech sesjach lub posiedzeniach komisji Młodzieżowego Sejmiku, 

złożony po uprzednim poinformowaniu radnego o zamiarze odwołania i umożliwieniu mu 

złożenia  pisemnych wyjaśnień”. 

Po pierwsze, powyższa konstrukcja §12 ust. 2 wprowadza konstrukcję katalogu otwartego 

– zatem Sejmik Województwa może odwołać członka MSWP z innych powodów niż 

wskazanych w przepisie, co stanowi niedopuszczalną arbitralność, ciężką do 

zaakceptowania, gdy mowa o organie administracji publicznej. Po drugie, odwołanie w 

świetle §12 ust. 2 pkt 2 powinno być kompetencją Młodzieżowego Sejmiku, wszakże 

możliwość odwołania członka organu świadczy o samostanowieniu tegoż. O tyle, o ile 

powołanie w drodze rekrutacji składy młodzieżowego sejmiku przez inny organ nie jest 

niedopuszczalne, tak ingerowanie w sprawy, które definiują odrębność organu i jego 

samostanowienie nie może być ocenione pozytywnie. Zatem odwołanie członka MSWP 

powinno leżeć w wyłącznie w kompetencji MSWP. 
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Młodzieżowy	sejmik	województwa	
łódzkiego	–	organ	z	konkursem	
Kwestie wyboru Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego (MSWŁ) reguluje 

również rozdział III Statutu Młodzieżowego Sejmiku16. Zanim przejdziemy nad uwagami 

merytorycznymi należy zwrócić uwagę, iż z trzech wymienionych tutaj statutów, ten jako 

jedyny, jest sporządzony zgodnie z zasadami techniki prawodawczej, bowiem ,,część 

artykułowaną” powinno zamieszczać się w treści aktu normatywnego, a nie w załączniku 

do aktu – niemniej takie działanie nie prowadzi do uznania danego aktu za nieważny, gdyż 

stanowi nieistotne naruszenie prawa17. Zatem pod względem technicznym, statut 

młodzieżowego sejmiku powinien znajdować się w treści aktu prawa miejscowego 

(uchwały sejmiku województwa), a nie jako jego załącznik. 

W aspekcie tytułowego tematu, najpierw czynne i bierne prawo wyborcze oraz 

kadencyjność. Zgodnie z §6 Statutu MSWŁ: „Kadencja Młodzieżowego Sejmiku trwa 2 

lata, licząc od dnia pierwszej sesji Młodzieżowego Sejmiku w składzie wybranym na daną 

kadencję…”18. Przepis ten byłby poprawny, gdyby jednak nie odesłanie do §14, który 

dotyczy możliwości rozwiązania MSWŁ. Otóż przepis ten stanowi, że: „Sejmik 

Województwa może w drodze uchwały rozwiązać skład Młodzieżowego Sejmiku z 

powodu: 

1) rażącego braku realizacji celów i zadań Młodzieżowego Sejmiku; 

2) podejmowania lub prowadzenia przez Młodzieżowy Sejmik spraw rażąco 

wykraczających poza cele i zadania Młodzieżowego Sejmiku; 

3) powtarzających się naruszeń przez Młodzieżowy Sejmik prawa, w tym 

postanowień Statutu”. 

 
16 Uchwała nr XLI/502/22 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie nadania statutu 
Młodzieżowemu Sejmikowi Województwa Łódzkiego. 
17 G. Wierczyński, Komentarz do rozporządzenia w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, [w:] Redagowanie i 
ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz, wyd. II, Warszawa 2016, Załącznik nr 1 § 29, pkt 9, Lex. 
18 Uchwała nr XLI/502/22 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie nadania statutu 
Młodzieżowemu Sejmikowi Województwa Łódzkiego. 
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Mamy tutaj do czynienia z sytuacją rażącą swoim negatywnym wydźwiękiem oraz 

naginającą prawo. Przypomnieć zatem należy – zgodnie z art. 7 Konstytucji czy art. 10 

Kodeksu postępowania administracyjnego organy administracji publicznej działają na 

podstawie i w granicach prawa. Prawo powszechnie obowiązujące nie daje żadnej 

podstawy prawnej do rozwiązania młodzieżowego sejmiku przez sejmik województwa, 

tym bardziej wobec czysto arbitralnych przesłanek takich jak te, zawarte w §14 ust. 1 pkt 

1-2 Statutu MSWŁ. Organ tutaj przekroczył jakiekolwiek normy prawne dając pole do 

rozwiązania Młodzieżowego Sejmiku w każdej sytuacji z jakiejkolwiek przyczyny – 

byleby tylko zwykła większość radnych Sejmiku była za. Podczas gdy w przypadku oceny 

Statutu MSWP w podrozdziale wyżej wskazywano na ewentualne możliwości pewnych 

nieścisłości prawnych – tak tutaj trzeba napisać to jasno – §14 Statutu MSWŁ jest 

niezgodny z prawem, narusza prawo do samostanowienia młodzieżowego organu 

pomocniczego oraz jest idealnym przykładem efektu mrożącego – młodzież w obawie o 

rozwiązanie MSWŁ nie będzie wyrażała swoich krytycznych uwag względem 

ewentualnych uchwał i stanowisk Sejmiku lub Zarządu Województwa Łódzkiego. Co 

jednak najgorsze – taka konstrukcja jest całkowicie sprzeczna z ideą młodzieżowych rad 

oraz wprowadza jedną z najgorszych możliwych praktyk. W końcu organizacyjna 

podległość młodzieżowej rady do organu uchwałodawczego nie jest równoznaczna z 

możliwością ,,wprowadzania” do tej relacji czynności typowych do kierownictwa 

administracji. 

Idea funkcjonowania młodzieżowych rad jest prosta. Jest nią zbudowanie szerszego 

wpływu młodzieży na sprawy JST, które jej bezpośrednio dotyczą do budowania 

aktywności obywatelskiej i społeczeństwa obywatelskiego poprzez stworzenie narzędzi w 

postaci zadań i kompetencji, które służą do wyrażania opinii czy proponowania inicjatyw. 

Tutaj poprzez efekt mrożący z §14 Statutu MSWŁ tej idei nie ma. Zamiast niej występuje 

możliwość odwołania młodzieżowego sejmiku np. „z powodu podejmowania lub 

prowadzenia przez Młodzieżowy Sejmik spraw rażąco wykraczających poza cele i zadania 

Młodzieżowego Sejmiku”19 i wizja młodzieżowego sejmiku ,,malowanego”, a nie 

konsultacyjno-doradczo-inicjatywnego. 

Jako sposób wyboru Statut MSWŁ zgodnie z §16 ust. 1 przewiduje konkurs zatem nie 

mamy do czynienia z czynnym prawem wyborczym. Status kandydata na członka MSWŁ 

przysługuje osobom spełniającym przesłanki z §25 Statutu MSWŁ20. Przesłanek tych jest 

 
19 Na marginesie należy zaznaczyć, iż ustawowy katalog zadań młodzieżowej rady ma charakter otwarty (art. 10b 
ust. 8 ustawy o samorządzie województwa). 
20 Uchwała nr XLI/502/22 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie nadania statutu 
Młodzieżowemu Sejmikowi Województwa Łódzkiego. 
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dużo, bo aż 12. Przesłanki są tutaj jeszcze bardziej ograniczone, gdyż od osób wieku 14-

20 wymaga się również, aby jednocześnie uczył się i zamieszkiwał teren województwa 

łódzkiego. Ponadto, taka osoba nie może również być członkiem innej młodzieżowej rady 

jednostki samorządu terytorialnego (czyli również młodzieżowej rady gminy czy powiatu). 

Powyższy wymóg nie wydaje się jednak wystarczająco uzasadniony – w przypadku 

członkostwa w młodzieżowym organie o charakterze konsultacyjno-doradczo-

inicjatywnym nie zachodzą żadne kolizje dyskwalifikujące takiego kandydata. Co więcej, 

patrząc na zadania gminy, powiatu i województwa można zobaczyć, iż te jednostki 

samorządu terytorialnego z oczywistych względów nie będą zajmowały się tymi samymi 

sprawami, wobec czego nie ma kolizji treściowej czy funkcjonalnej co do młodzieżowej 

rady. Zatem ograniczenie w Statucie MSWŁ w postaci zakazu członkostwa w innej 

młodzieżowej radzie chyba jest zbyt daleko idące. Jeżeli już gdzieś szukać racjonalności 

takowego, to rozsądniejszy wydaje się zakaz łączenia członkostwa w młodzieżowych 

organach doradczych na tym samym szczeblu, ew. w przypadku gmin miejskich z siedzibą 

powiatu, w których występują zarówno młodzieżowa rada miasta jak i powiatu. 

Przesłanki uprawniające do wzięcia udziału w wyborze członków MSWŁ (kandydowania) 

są więc w Statucie MSWŁ najbardziej restrykcyjne. Czy jest to zgodne z przepisami 

normującymi kompetencje sejmików w procedurze ustanawiania młodzieżowych 

sejmików? Jak wskazano wyżej doktryna nie jest tego taka pewna. Czy jest to jednak 

zgodne z ratio legis przepisu oraz założeniami polityki młodzieżowej? Tutaj też można 

zgłosić pewne zastrzeżenia. Niemniej wszelkie rozważania na ten temat zostały wyrażone 

w powyższym podrozdziale, zatem tutaj wystarczy jeszcze raz zaapelować o to, aby 

zwiększyć bierne prawo wyborcze osób na podstawie regulacji z województwa 

dolnośląskiego. 

Rekrutacja do MSWŁ nie jest de facto rekrutacją – jest to konkurs, który w świetle § 28 

Statutu MSWŁ odbywa się poprzez złożenie Komisji Konkursowej pewnej ,,pracy” na 

określony w regulaminie temat. Zazwyczaj w tym miejscu (tak było w dwóch powyższych 

przypadkach) przeprowadzano opis procedury, tego jak wygląda itp. Tutaj jednak należy 

poprzestać na informacji o tym, że aby zostać członkiem Młodzieżowego Sejmiku 

Województwa Łódzkiego należy wziąć udział w konkursie, w którym należy napisać pracę 

pisemną na temat: „(Pod)różne Łódzkie – moim zdaniem najciekawsze w Województwie 

jest...”21. Cała procedura już w samych założeniach jest absolutnie kuriozalna. Polityka 

 
21 Uchwała nr 1/22 Komisji Rekrutacyjnej Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 
października 2022 r. w sprawie Regulaminu konkursu dla kandydatów na członków Młodzieżowego Sejmiku 
Województwa Łódzkiego II kadencji. 
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młodzieżowa stanowi pewną metadziedzinę polityk publicznych zbierającą różne aspekty 

życia publicznego i kształtowania polityki państwa w odniesieniu do skutków 

wpływających wyłącznie na osoby do określonego wieku (przyjmuje się różnie – od 18 do 

nawet 29 lat). W politykę młodzieżową w pełni wpisana jest instytucja młodzieżowej rady, 

można stwierdzić nawet, że jest ona jedyną konkretną egzemplifikacją tegoż. W 

województwie łódzkim nie ma jednak młodzieżowego sejmiku, co najwyżej po 

przeprowadzeniu rekrutacji uzyskamy członków młodzieżowego sejmiku literackiego. 

Polityka młodzieżowa opiera się przede wszystkim na aktywizmie, odpowiedzi na 

problemy młodych i działaniu z organami państwa, aby tym problemom przeciwdziałać. 

Polityka młodzieżowa nie polega natomiast na zdolnościach literackich jej członków czy 

określeniu co jest najciekawsze bądź najładniejsze w danym województwie. Co więcej, 

charakter organu i jego kompetencje wskazują raczej, że członkowie rady będą zajmować 

się rzeczami niełatwymi, czasami kontrowersyjnymi, a na pewno nie muszą przyklaskiwać 

organom województwa w ich działaniu. 

Czy konkurs literacki z takim tematem odpowiada na to, kto ma jaki pomysł na działanie 

w sejmiku, jakie problemy widzi w województwie? Czy taka forma daje odpowiedź na to 

czy dani kandydaci będą umieli wykorzystać narzędzia, które przewidział dla nich 

ustawodawca w ustawie o samorządzie województwa? W końcu czy taka forma wyboru 

członków sejmiku nie zrazi potencjalnych kandydatów do MSWŁ o wysokich 

zdolnościach aktywistycznych, ale nieco mniejszych z języka polskiego? Sposób wyboru 

członków młodzieżowej rady można ustalić dowolnie – mogą to być wybory, konkurs, 

rekrutacja czy nawet losowanie. Czy jednak wszystkie z tych form są zasadne, słuszne, 

oddające istotę tego, co chcemy osiągnąć tworząc młodzieżową radę? Wydaje się, że nie – 

chyba, że organ chce powołać młodzieżowy organ doradczy dla samego faktu – w tym 

miejscu należy jednak uświadomić, że powołanie takiego gremium jest w świetle prawa 

całkowicie fakultatywne, pozostawione do decyzji samego organu uchwałodawczego danej 

JST.  
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Podsumowanie	
W doktrynie istnieje spór: Czy istnieją niezgodne z prawem sposoby wyboru składu 

młodzieżowego sejmiku? Nie ma tutaj jednego stanowiska, przy czym zdecydowanie 

bardziej przekonujące są argumenty przemawiające za wykluczeniem takich sposobów 

wyboru jak rekrutacja czy konkurs. Niemniej jednak na pewno są sposoby lepsze i gorsze 

– te, które lepiej wyrażają ideę młodzieżowej samorządności oraz te, które nie wyrażają jej 

w ogóle i w szczególe. Tryb wyboru członków młodzieżowego sejmiku w postaci 

rekrutacji i konkursu są dość mocno podważane w doktrynie, co do ich legalności, ale jeden 

nie budzi żadnych wątpliwości – są to wybory demokratyczne. Należy więc pamiętać, że 

im bardziej demokratyczna i powszechna procedura wyborcza stanie się podstawą wyboru 

młodzieżowego sejmiku, tym bardziej będzie to wzmacniało legitymację jego członków. 

Idea samorządu terytorialnego opiera się na demokracji, samostanowieniu i aktywności 

obywatelskiej. Nieproporcjonalne ograniczanie tego ostatniego nie służy zatem 

samorządowi ani młodzieżowym radom.  

Przeprowadzona analiza porównawcza oraz obecne otoczenie prawne badanej instytucji 

młodzieżowego sejmiku województwa daje kilka niezwykle ważnych spostrzeżeń. 

Młodzieżowy sejmik województwa ma być organem konsultacyjnym, doradczym i 

społecznym, pomocniczym względem organów gminy. Ale ten organ powinien być 

również demokratyczny, apartyjny, w jak największym stopniu niezależny od innych 

organów. Rekrutacja członków młodzieżowego sejmiku może nie przeczy tym trzem 

postulatom, ale w określonym stanie faktycznym może je stanowczo nadwyrężać.  

Oceniając prospekt rozwoju tej instytucji w Polsce de lege ferenda postuluje się 

ustanawianie sposobu wyboru członków młodzieżowego organu doradczego w wyborach 

powszechnych, z ustanowieniem biernego i czynnego prawa wyborczego wśród młodzieży 

w sposób jak najszerszy. Powyższa analiza wskazuje również na obszary aktywności 

ustawodawcy, który szczególnie powinien zareagować na wątpliwości doktryny i 

orzecznictwa. Wszystkie powyższe rozważania zostałyby całkowicie wyjaśnione, gdyby 

ustawodawca w przepisach poszczególnych ustaw samorządowych jasno określił, że 

podstawą wyboru do młodzieżowych organów doradczych powinna być procedura 

wyborcza – nie konkurs czy rekrutacja. Zatem zamiast ,,trybu i sposobu wyboru” norma 
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prawna powinna przewidywać co najmniej ,,tryb i sposoby wyborów”. Również pod 

rozwagę należy wziąć unormowanie kluczowej zasady wyborczej budzącej największe 

kontrowersje – kwestii zapewnienia czynnego i biernego prawa wyborczego nie tylko 

osobom zamieszkującym teren danej jednostki samorządu terytorialnego, ale również 

uczących się w niej.  

Wybory nie determinują tego czy młodzieżowy sejmik będzie później działał czy nie, 

jednak członkowie tego organu wybrani przez swoich rówieśników będą czuli 

zdecydowanie większy obowiązek i powinność działania niż ich odpowiednicy wybrani w 

rekrutacji przez jakiś zespół czy nawet sejmik województwa. Co równie ważne, organ 

powołany w wyborach demokratycznych, czteroprzymiotnikowych ma zdecydowanie 

większą legitymację do działania, potwierdzoną wyborem członków organu powszechnie, 

przez gremium osób z czynnym prawem wyborczym. Rekrutacja czy konkurs też 

oczywiście dają podstawę młodzieżowemu sejmikowi do działania, jednak nie należy tego 

ukrywać - nominowanie czy wygrana w konkursie literackim nie mają takiej mocy i 

oddziaływania jak wybór przez młode pokolenie, które w domyśle młodzieżowi radni mają 

choćby w pewnym stopniu reprezentować.  

Kwestie techniczne nie powinny zatem przysłaniać celu normy prawnej sankcjonującej 

istnienie i wybór młodzieżowego sejmiku województwa, szczególnie, że jak widać po 

pierwszym przykładzie z niniejszej pracy - wybory demokratyczne gwarantujące silny 

mandat radnych można przeprowadzić i da się to zrobić przy konsensusie radnych sejmiku. 

„Ucieczka” do sposobów łatwiejszych logistycznie to krótkowzroczna droga na skróty - z 

jednej strony rekrutacja czy konkurs osłabia mandat radnych, a z drugiej naraża na krytykę 

doktryny i spór co do legalności danego rozwiązania. Jednak to dopiero czas pokaże czy 

warto było iść na łatwiznę czy wybrać ten bardziej skomplikowany logistycznie, ale 

niewzbudzający kontrowersji sposób wyboru członków młodzieżowego sejmiku - 

demokratyczne wybory.  
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