
Młodzieżowy Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego – historia powołania 

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego od wielu lat podejmował działania zmierzające do 

zacieśnienia kontaktów z młodszymi mieszkańcami naszego regionu. Naszą najstarszą inicjatywą jest 

Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, który w roku bieżącym ma już swoją XVIII 

edycję dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz XIX edycję dla uczniów podstawówek. 

Organizujemy również lekcje wiedzy o samorządzie terytorialnym, które tradycyjnie odbywają się w 

sali sesyjnej. Z okazji dnia dziecka wielokrotnie przygotowywaliśmy sesje dla dzieci i młodzieży, zaś 

szczególne nasilenie tych działań miało miejsce w 2012 roku, który został ogłoszony przez sejmik 

Rokiem Praw Dziecka w województwie. 

Pomysłodawczynią i inicjatorką prac nad powołaniem Młodzieżowego Sejmiku Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego jest Elżbieta Piniewska, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-

Pomorskiego. Nasze pierwsze działania związane z młodzieżowym organem rozpoczęły się na 

początku 2020 roku, kiedy to rozpoczęliśmy analizę funkcjonowania młodzieżowych rad gminnych, 

miejskich i powiatowych w naszym województwie. Planowaliśmy zorganizowanie Kongresu Rad 

Młodzieżowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, podczas którego chcieliśmy wysłuchać głosu 

młodych ludzi i ich opinii w sprawie młodzieżowego sejmiku. Niestety na przeszkodzie tym planom 

stanęła pandemia, przez którą zmuszeni byliśmy odwołać planowane na koniec marca spotkanie. W 

oczekiwaniu na poprawę sytuacji epidemicznej rozszerzyliśmy nasze poszukiwania formuły 

młodzieżowego sejmiku posiłkując się analizą działalności już funkcjonujących młodzieżowych 

sejmików oraz zaczęliśmy tworzyć szkice podstawowych dokumentów niezbędnych do powołania 

organu. 22 czerwca 2020 r. sejmik podjął uchwałę Nr XXIII/346/20 w sprawie Młodzieżowego Sejmiku 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w której radni poparli koncepcję powołania Młodzieżowego 

Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pod koniec roku otrzymaliśmy informację o 

planowanych zmianach w ustawie o samorządzie województwa, które miały ujednolicić podstawę 

prawną powoływania młodzieżowych sejmików w kraju. Aktywnie wzięliśmy udział w konsultacjach 

ww. projektu ustawy zgłaszając nasze uwagi i propozycje do projektu podczas prac Komisji Wspólnej 

Rządu i Samorządu Terytorialnego. Niezwłocznie po jej opublikowaniu dostosowaliśmy nasz projekt 

statutu do nowych zapisów ustawy. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego 30 sierpnia 2021 r. 

przyjął uchwałę Nr XXXV/504/21 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie powołania 

Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz przyjęcia jego statutu. Projekt 

ten został następnie skierowany do konsultacji społecznych. Część propozycji, które zostały zgłoszone 

podczas konsultacji została uwzględniona w ostatecznej treści statutu, którą sejmik przyjął uchwałą 

Nr  XXXVII/529/21 dnia 25 października 2021 r. 



Zgodnie z zapisami uchwały Młodzieżowy Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

będzie ciałem kolegialnym o charakterze inicjatywnym, wnioskodawczym i konsultacyjno-

doradczym dla organów Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, złożonym z 

przedstawicieli młodzieży reprezentujących różne części województwa kujawsko-

pomorskiego. Będzie stanowił forum dyskusji i wymiany doświadczeń młodzieży. Powołanie 

Młodzieżowego Sejmiku pozwoli młodzieży aktywniej uczestniczyć w życiu społecznym 

regionalnej wspólnoty, zgłaszać swoje pomysły i opiniować decyzje ich dotyczące oraz 

nauczy zasad działania samorządu. Członkowie Młodzieżowego Sejmiku będą mogli 

współdziałać z samorządem województwa w opracowywaniu, opiniowaniu dokumentów 

strategicznych i innych ich dotyczących, a także będą integrowali społeczność młodych z 

województwa kujawsko-pomorskiego. Statut Młodzieżowego Sejmiku Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego określa jego zadania, organizację i zasady funkcjonowania oraz 

wskazuje tryb wyłaniania radnych.  

By umożliwić przeprowadzenie naboru do młodzieżowego sejmiku uchwałą Nr XXXIX/551/21 

z dnia 20 grudnia 2021 r. sejmik powołał Komisję Rekrutacyjna Młodzieżowego Sejmiku 

składającą się z przewodniczącej sejmiku, marszałka województwa, pięciu radnych 

województwa, dyrektora Kancelarii Sejmiku i pięciu przedstawicieli organizacji 

pozarządowych. Komisja podczas zdalnego posiedzenia w dniu 13 stycznia 2022 r. przyjęła 

regulamin konkursu, który miał za zadanie wyłonić 30 radnych młodzieżowego organu. Nabór 

ruszył 7 lutego i trwał do 11 marca. Czekaliśmy na zgłoszenia chętnych mieszkańców naszego 

województwa w wieku od 16 do 21 lat, którzy aktywnie uczestniczą w życiu regionalnej 

społeczności oraz przygotowali inspirującą pracę pisemną lub multimedialną na temat Pierwsze 

zagadnienie/a, jakim/i powinien zająć się Młodzieżowy Sejmik Województwa Kujawsko-

Pomorskiego – wskaż pole tematyczne i uzasadnij. W toku naboru wpłynęło 71 zgłoszeń 

kandydatów. 

Podczas posiedzenia komisji rekrutacyjnej odbywającego się 13 kwietnia br. wyłoniono skład 

Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz przyjęto listę rezerwową 

wykorzystywaną w przypadku konieczności uzupełnienia składu gremium w trakcie trwania kadencji. 

W dniach 19-20 maja odbyło się integracyjne spotkanie młodzieży.  



Pierwsze posiedzenie młodzieżowego sejmiku zostało zaplanowane na 20 czerwca. Podczas 

inauguracyjnej sesji członkowie MSWK-P otrzymają nominacje, złożą ślubowanie, wybiorą 

przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących młodzieżowego sejmiku oraz omówią sprawy 

organizacyjne związane z ustanawianiem komisji tematycznych. 

- Jestem bardzo szczęśliwa, że udało nam się, po dwóch latach starań i zabiegów, powołać 

Młodzieżowy Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wyłonić jego członków. Przed nami 

otwiera się nowy rozdział w historii samorządu województwa, w którym młodzi ludzie otrzymają 

nowe narzędzie, dzięki któremu będą mogli kształtować przyszłość naszego regionu – podkreśla 

przewodnicząca Elżbieta Piniewska.  

Kancelaria Sejmiku 

15 czerwca 2022 r.  

 


