
1 
 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 13/137/22/VI 

Zarządu Województwa Warmińsko-

Mazurskiego z dnia 8 marca 2022 r. 
 

 

Regulamin konkursu na wyłonienie składu Młodzieżowego Sejmiku 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
 

 

§ 1.  

Postanowienia ogólne 

 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 
1) Młodzieżowym Sejmiku – należy przez to rozumieć Młodzieżowy Sejmik 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego; 
2) Statucie Młodzieżowego Sejmiku – należy przez to rozumieć Statut Młodzieżowego 

Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego stanowiący załącznik do Uchwały 
Nr XXXIII/500/21 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 

2021 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-
Mazurskiego oraz nadania mu statutu;  

3) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin konkursu na wyłonienie składu 
Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego; 

4) Zarządzie Województwa – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego; 

5) Biurze DSPP – należy przez to rozumieć Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku 
Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
w Olsztynie; 

 

§ 2. 

Sposób zgłaszania kandydatów do Młodzieżowego Sejmiku 

 

1. Kandydatów na członków Młodzieżowego Sejmiku zgłaszają podmioty wymienione  
w § 7 ust. 2 Statutu Młodzieżowego Sejmiku, na formularzu, którego wzór stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  
2. Do formularza, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć zgody i oświadczenia, których 

wzory stanowią: załącznik nr 2 do Regulaminu (dla kandydata niepełnoletniego) albo 
załącznik nr 3 do Regulaminu (dla kandydata pełnoletniego). 

3. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 może być dołączony filmik prezentujący 
kandydata do Młodzieżowego Sejmiku, trwający nie dłużej niż 3 min. 

4. Termin zgłaszania kandydatów trwa od dnia ogłoszenia konkursu, tj. 11 marca 2022 r. 
do dnia 22 kwietnia 2022 r. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego 
lub nadania przesyłki lub dostarczenia wypełnionego formularza, o którym mowa  

w ust. 1, wraz z odpowiednim załącznikiem, o którym w ust. 2, do Biura DSPP lub wysyłki 
skanu tych dokumentów mailem na adres: op@warmia.mazury.pl.  

5. W przypadku przesłania skanu dokumentów mailem, oryginały należy przesłać na adres 
Biura DSPP w terminie do 29 kwietnia 2022 r. 
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6. Filmik, o którym mowa w ust. 3, należy przesłać na adres: op@warmia.mazury.pl  
w terminie do 29 kwietnia 2022 r. 

 

§ 3. 

Sposób wyłonienia rekomendowanych Zarządowi Województwa kandydatów  

na członków Młodzieżowego Sejmiku 

 

1. Weryfikacji formalnej zgłoszeń w zakresie warunków wskazanych w § 7 ust. 2 – 4 Statutu 
Młodzieżowego Sejmiku oraz spełnienia kryteriów formalnych zgłoszonych kandydatur 

wskazanych w § 8 ust. 1 Statutu Młodzieżowego Sejmiku, dokonuje Biuro DSPP. 
2. W przypadku zgłoszenia przez podmiot uprawniony więcej niż jednego kandydata na 

członka Młodzieżowego Sejmiku, Biuro DSPP zwraca się do zgłaszającego z prośbą  
o wskazanie w określonym terminie jednego spośród zgłoszonych kandydatów.  
W przypadku braku odpowiedzi pod uwagę będzie brany kandydat, którego zgłoszenie 

zostało jako pierwsze zarejestrowane w książce korespondencyjnej Biura DSPP. 
3. Poszczególne kandydatury, których zgłoszenia spełniają kryteria formalne, o których 

mowa w ust. 1, opiniuje komisja konkursowa w następującym składzie: 
1) Joanna Glezman – Kierownik Biura DSPP, przewodnicząca komisji konkursowej, 

2) Maja Świtkowska – przedstawicielka Biura DSPP, 
3) Monika Łączyńska – przedstawicielka Gabinetu Marszałka, 

4) Anna Maksyśko-Mucha – Zastępca Dyrektora Kancelarii Sejmiku Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego, 

5) Berenika Oklińska – Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji, 
6) Agata Studenna – przedstawicielka Fundacji Alternatywnej Edukacji ALE, 

7) Natalia Sadowska – przedstawicielka Regionalnego Centrum Wolontariatu, 
8) Waldemar Żakowski – Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia 

Nauczycieli w Olsztynie, 
9) Irena Poździech – nauczyciel konsultant ds. edukacji historycznej i obywatelskiej, 

przedstawicielka Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  
w Elblągu. 

4. Po zakończeniu pracy komisja konkursowa niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 
dni roboczych od dnia ostatniego posiedzenia, przedkłada Zarządowi Województwa listę 
rekomendowanych kandydatów na członków Młodzieżowego Sejmiku, uwzględniając  

w swojej rekomendacji zasady określone w § 7 ust. 1 oraz w § 8 ust. 3 Statutu 
Młodzieżowego Sejmiku.  

 

§ 4. 

Sposób pracy komisji konkursowej 

1. Członkowie komisji konkursowej przed przystąpieniem do pracy składają pisemną 

deklarację o zachowaniu bezstronności i poufności zgodnie z załącznikiem nr 4 do 
niniejszego Regulaminu. 

2. Członkowie komisji konkursowej zapoznają się indywidualnie z poszczególnymi 
kandydaturami do Młodzieżowego Sejmiku i opiniują je na kartach opinii kandydata, 

których wzór stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu, kierując się kryteriami wyboru 
członka Młodzieżowego Sejmiku, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 1 i 2 Statutu 

Młodzieżowego Sejmiku. Karty stanowią dokumentację pomocniczą z wyboru członków 
Młodzieżowego Sejmiku. 

mailto:op@warmia.mazury.pl


3 
 

3. Członkowie komisji konkursowej mogą pomocniczo przy zaopiniowaniu kandydatury 
przydzielić określoną liczbę punktów poszczególnym kandydaturom, w przedziale od  

0 do 20 punktów, tj. od 0 do 10 punktów dla każdego kryterium wyboru, o których 
mowa w ust. 2, przy czym najwyższa liczba punków oznacza najlepszą kandydaturę. 

4. W przypadku zgłoszenia powyżej 30 kandydatur do Młodzieżowego Sejmiku, istnieje 
możliwość podziału liczby indywidualnie opiniowanych kandydatur pomiędzy 
poszczególnych członków komisji konkursowej. O podziale decyduje przewodnicząca 
komisji konkursowej. 

5. Członkowie komisji konkursowej dokonują wspólnie wyboru rekomendowanych 
Zarządowi Województwa kandydatów na członków Młodzieżowego Sejmiku podczas 
posiedzenia przeprowadzonego w trybie stacjonarnym lub on-line kierując się kryteriami 
wyboru członka Młodzieżowego Sejmiku, o których mowa w § 8 ust. 2 Statutu 
Młodzieżowego Sejmiku. 

6. Członkowie komisji konkursowej mają prawo do przeprowadzenia rozmów  
z poszczególnymi kandydatami na członków Młodzieżowego Sejmiku w trybie 
stacjonarnym lub on-line.  

7. Z pracy komisji konkursowej sporządzany jest protokół podpisywany przez 
przewodniczącą. Protokół jest przekazywany Zarządowi Województwa wraz z listą 
rekomendowanych kandydatów na członków Młodzieżowego Sejmiku, o której mowa  

w § 3 ust. 4. 
8. Dla ważności obrad komisji konkursowej konieczne jest uczestnictwo co najmniej 

połowy jej składu.  
9. W przypadkach tego wymagających komisja konkursowa podejmuje rozstrzygnięcia 

zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos 
przewodniczącej komisji konkursowej. 

10. Członkowie komisji konkursowej wykonują swoją pracę nieodpłatnie, przy czym 
przedstawicielom organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa  
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przysługuje 
zwrot kosztów przejazdów na posiedzenia komisji konkursowej na zasadach określonych  
w Uchwale Nr 31/596/10/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia  
28 czerwca 2010 r. ze zmianami. 

11. Obsługę komisji konkursowej zapewnia Biuro DSPP. 
 


