
 

 

UCHWAŁA 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. 

Na podstawie art. 10b ust. 2 pkt 1 oraz ust. 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1668, poz. 1378 i z 2021 r. poz. 1038,1834) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Powołuje się Młodzieżowy Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

§ 2. Nadaje się statut Młodzieżowemu Sejmikowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w brzmieniu 

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

  

  

 Przewodniczący Sejmiku  

Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

Bernadeta Hordejuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 1 lutego 2022 r.

Poz. 605



Załącznik  

do uchwały Nr XXXIII/500/21 

Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

z dnia 28 grudnia 2021 r. 

 

STATUT MŁODZIEŻOWEGO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego dla wspierania regionalnej wspólnoty samorządowej 

i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego wśród młodzieży tworzy Młodzieżowy Sejmik Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego (zwany dalej: Młodzieżowym Sejmikiem). Prezentując w swych działaniach wizję, 

potrzeby i oczekiwania młodego pokolenia mieszkańców województwa Młodzieżowy Sejmik pełni rolę 

łącznika z władzami i ich instytucjami przy realizacji wspólnych celów na rzecz rozwoju regionu. 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 1. Statut określa w szczególności zasady działania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-

Mazurskiego, jego zadania, tryb i kryteria wyboru jego członków, zasady wygaśnięcia mandatu i odwołania 

członków. 

2. Młodzieżowy Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest reprezentacją młodzieży zamieszkałej 

na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. 

3. Młodzieżowy Sejmik działa w oparciu o niniejszy Statut oraz ustawę o samorządzie województwa. 

4. Ilekroć w Statucie mowa jest o: 

1) Województwie - należy przez to rozumieć Województwo Warmińsko-Mazurskie; 

2) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego; 

3) Marszałku Województwa - należy przez to rozumieć Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego; 

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

5) Sejmiku - należy przez to rozumieć Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego; 

6) Przewodniczącym Sejmiku - należy przez to rozumieć Przewodniczącego lub Przewodniczącą Sejmiku 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego; 

7) regionie - należy przez to rozumieć województwo warmińsko-mazurskie; 

8) młodzieżowych radach - należy przez to rozumieć młodzieżowe rady gmin i młodzieżowe rady miast 

działające na podstawie art. 5b ustawy o samorządzie gminnym oraz młodzieżowe rady powiatów 

działające na podstawie uchwały rady powiatu lub inne reprezentacyjne ciała konsultacyjne młodzieży 

działające w charakterze młodzieżowej rady uznane przez samorząd powiatu; 

9) samorządach uczniowskich - należy przez to rozumieć zrzeszenie uczniów danej szkoły powoływane 

w celu rozwiązywania zadań dotyczących życia szkolnego uczniów szkół z województwa warmińsko-

mazurskiego; 

10) samorządach studenckich - należy przez to rozumieć samorządy studenckie wyższych uczelni 

działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego; 

11) organizacjach pozarządowych - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

§ 2. Młodzieżowy Sejmik jest apartyjny w swoich działaniach. 

§ 3. Członkowie Młodzieżowego Sejmiku wykonują swoje zadania społecznie i nie pobierają za swoją 

działalność wynagrodzenia. Im i ich rodzicom lub opiekunom prawnym w przypadku niepełnoletnich członków 

Młodzieżowego Sejmiku przysługuje zwrot kosztów przejazdu na terenie kraju związany z aktywnością 

Młodzieżowego Sejmiku. Szczegóły zwrotu kosztów oraz delegowania członków Młodzieżowego Sejmiku na 

zorganizowane wydarzenia reguluje Statut. 
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§ 4. Celem powołania Młodzieżowego Sejmiku jest: 

1) zwiększenie zaangażowania młodych ludzi w działania Województwa, w tym w realizację i monitorowanie 

polityki rozwoju regionu w zakresie działań na rzecz młodzieży; 

2) zwiększenie aktywnego i twórczego udziału młodych mieszkańców regionu w życiu lokalnym 

i regionalnym; 

3) wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży; 

4) dążenie do poprawy sytuacji młodzieży w miejscu ich zamieszkania; 

5) zwiększenie kompetencji społecznych i obywatelskich młodzieży; 

6) integracja środowisk młodzieżowych, wymiana opinii i pomysłów wśród młodzieży; 

7) kreowanie środowisk młodych liderów w regionie. 

§ 5. Do zadań Młodzieżowego Sejmiku należy w szczególności: 

1) realizacja zadań określonych dla młodzieżowego sejmiku województwa w ustawie o samorządzie 

województwa; 

2) promowanie idei samorządności oraz wspieranie aktywności oraz edukacji społecznej i obywatelskiej 

młodzieży z terenu województwa warmińsko-mazurskiego; 

3) współpraca z organami i instytucjami Województwa, polegająca na wymianie doświadczeń, opiniowaniu, 

opracowywaniu oraz konsultowaniu dokumentów, propozycji i inicjatyw mających wpływ na politykę 

dotyczącą spraw związanych z młodzieżą w regionie; 

4) reprezentowanie młodzieży w debatach i dyskusjach związanych z problematyką młodego pokolenia; 

5) współpraca z innymi podmiotami i organizacjami z terenu województwa warmińsko-mazurskiego 

w zakresie spraw dotyczących młodego pokolenia; 

6) wspieranie działań z obszaru kultury, sportu, edukacji, wolontariatu, ekologii oraz innych ważnych dla 

środowisk młodzieżowych; 

7) współpraca z młodzieżowymi radami miast, gmin i powiatów z terenu województwa warmińsko-

mazurskiego. 

§ 6. W zakresie swoich kompetencji Młodzieżowy Sejmik może współpracować z innymi młodzieżowymi 

sejmikami oraz instytucjami, organizacjami i reprezentacjami działającymi na rzecz młodzieży w kraju i za 

granicą. 

 

II. TRYB I KRYTERIA WYBORU CZŁONKÓW MŁODZIEŻOWEGO SEJMIKU 

§ 7. 1. W skład Młodzieżowego Sejmiku wchodzi 20-30 członków. 

2. Zgłoszeń kandydatów na członków Młodzieżowego Sejmiku dokonać mogą: 

1) młodzieżowe rady gmin, miast i powiatów z terenu województwa warmińsko-mazurskiego; 

2) samorządy uczniowskie; 

3) samorządy studenckie; 

4) organizacje pozarządowe pracujące z młodzieżą lub na jej rzecz działające na terenie województwa 

warmińsko-mazurskiego. 

3. Jeden podmiot wymieniony w ust. 2 może zgłosić jednego kandydata na członka Młodzieżowego 

Sejmiku, przy czym miejscem zamieszkania kandydata na członka Młodzieżowego Sejmiku jest powiat, na 

terenie którego działa podmiot zgłaszający lub województwo warmińsko-mazurskie. 

4. Kandydat wyraża zgodę na kandydowanie oraz działalność w Młodzieżowym Sejmiku (w przypadku 

osób niepełnoletnich zgodę wyraża także rodzic lub opiekun prawny) i zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych i wizerunku oraz upublicznienie informacji wskazanych w formularzu zgłoszeniowym 

(w przypadku osób niepełnoletnich zgodę wyraża także rodzic lub opiekun prawny). 
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§ 8. 1. Kryteria formalne, które musi spełnić kandydat na członka Młodzieżowego Sejmiku to: 

1) mieści się w przedziale wiekowym od 13 lat do 21 lat, przy czym kryterium wiekowe ma być spełnione na 

dzień zgłoszenia kandydata, 

2) zamieszkuje na terenie województwa warmińsko-mazurskiego z uwzględnieniem warunku wymienionego 

w § 7 ust. 3, 

3) posiada status ucznia lub słuchacza lub studenta. 

2. Kryteria wyboru członka Młodzieżowego Sejmiku: 

1) doświadczenie w zakresie społecznej działalności (np. wolontariat, działalność w samorządzie szkolnym, 

organizacjach pozarządowych), 

2) zaprezentowanie realnego, uwzględniającego wpływ na poprawę sytuacji młodzieży w regionie programu 

działania w Młodzieżowym Sejmiku, 

3) spełnienie kryteriów wymienionych w ust. 1 z uwzględnieniem warunku wskazanego w ust. 3. 

3. Wyboru członków Młodzieżowego Sejmiku dokonuje się w taki sposób aby, uwzględniając zgłoszenia 

kandydatów, każdy powiat był reprezentowany w Młodzieżowym Sejmiku przez przynajmniej jednego 

członka, mieszkańca danego powiatu. 

§ 9. 1. Wyłonienie członków Młodzieżowego Sejmiku następuje w trybie konkursowym na podstawie 

regulaminu przyjętego przez Zarząd Województwa. 

2. Członków Młodzieżowego Sejmiku powołuje uchwałą Zarząd Województwa. 

§ 10. 1. Kadencja członków Młodzieżowego Sejmiku trwa 2 lata, licząc od dnia podjęcia uchwały przez 

Zarząd Województwa w sprawie powołania członków Młodzieżowego Sejmiku. 

2. Mandatu członka Młodzieżowego Sejmiku nie można łączyć z mandatem radnego gminy, powiatu oraz 

województwa. 

 

III. ZASADY WYGAŚNIĘCIA MANDATU I ODWOŁANIA CZŁONKA MŁODZIEŻOWEGO 

SEJMIKU 

§ 11. 1. Wygaśnięcie mandatu członka Młodzieżowego Sejmiku następuje na skutek: 

1) rezygnacji z mandatu; 

2) zmiany miejsca zamieszkania poza teren województwa warmińsko-mazurskiego; 

3) nieposiadania prawa wybieralności w dniu wyborów. 

2. Odwołanie członka Młodzieżowego Sejmiku może nastąpić w związku z: 

1) brakiem aktywności tj. trzykrotną nieusprawiedliwioną nieobecnością na sesjach 

lub posiedzeniach komisji problemowych Młodzieżowego Sejmiku, stwierdzoną w protokołach ww. obrad; 

2) powtarzającymi się naruszeniami niniejszego Statutu. 

3. Wniosek o odwołanie członka Młodzieżowego Sejmiku z powodów wymienionych w § 11 ust. 2 może 

złożyć grupa 10 członków Młodzieżowego Sejmiku na ręce przewodniczącego Młodzieżowego Sejmiku. 

4. Uchwała w sprawie wniosku o odwołanie członka Młodzieżowego Sejmiku podejmowana jest przez 

Młodzieżowy Sejmik w głosowaniu tajnym większością 3/5 głosów. 

5. Uchwałę o wygaśnięciu mandatu członka Młodzieżowego Sejmiku lub jego odwołaniu podejmuje Zarząd 

Województwa na wniosek Młodzieżowego Sejmiku. 

6. W miejsce członka Młodzieżowego Sejmiku, którego mandat wygasł lub członka Młodzieżowego 

Sejmiku, który został odwołany, Zarząd Województwa może dokonać wyboru nowego członka 

Młodzieżowego Sejmiku do czasu zakończenia kadencji tego sejmiku spośród kandydatów zgłoszonych 

w trybie wskazanym w § 9 ust. 1. W przypadku braku takiej możliwości można dokonać wyborów 

uzupełniających. Postanowienia § 7 - 10 stosuje się wprost. 
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IV. ZASADY DZIAŁANIA MŁODZIEŻOWEGO SEJMIKU 

§ 12. 1. Pierwszą sesję w nowej kadencji Młodzieżowego Sejmiku zwołuje Marszałek Województwa nie 

później niż w ciągu 30 dni od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa w sprawie powołania 

członków Młodzieżowego Sejmiku. 

2. Na pierwszej sesji członkowie Młodzieżowego Sejmiku składają ślubowanie i otrzymują nominację na 

członka Młodzieżowego Sejmiku. 

3. Młodzieżowy Sejmik pracuje na sesjach, odbywających się według potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 

pół roku. 

4. Członkowie Młodzieżowego Sejmiku są powiadamiani drogą elektroniczną o planowanej sesji i porządku 

obrad na co najmniej 10 dni przed jej terminem. 

5. O planowanej sesji przewodniczący Młodzieżowego Sejmiku powiadamia również Przewodniczącego 

Sejmiku oraz Marszałka Województwa, którzy mogą uczestniczyć w obradach z prawem zabierania głosu. 

6. Uchwały Młodzieżowego Sejmiku zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym 

w obecności co najmniej połowy składu Młodzieżowego Sejmiku, chyba że przepisy Statutu stanowią inaczej. 

7. Młodzieżowy Sejmik może także podejmować opinie i stanowiska w danej sprawie oraz apele wzywające 

do podjęcia określonych działań. 

8. Uchwały, opinie, stanowiska i apele Młodzieżowego Sejmiku podpisuje prowadzący sesję. 

9. Obrady Młodzieżowego Sejmiku są jawne i może w nich uczestniczyć każdy zainteresowany. 

10. Sesje Młodzieżowego Sejmiku mogą odbywać się w formie on-line. 

11. Ustalanie treści uchwał, opinii, stanowisk i apelów oraz głosowania mogą odbywać się w formie 

elektronicznej. 

§ 13. 1. Pracami Młodzieżowego Sejmiku kieruje Prezydium składające się z 3 - 5 członków, w osobach: 

przewodniczącego, wiceprzewodniczącego lub wiceprzewodniczących i sekretarza. 

2. O liczbie członków Prezydium decyduje Młodzieżowych Sejmik w drodze uchwały przed rozpoczęciem 

wyborów. 

3. Młodzieżowy Sejmik wybiera w głosowaniu tajnym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego lub 

wiceprzewodniczących i sekretarza bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu 

Młodzieżowego Sejmiku. 

4. Przed przystąpieniem do głosowań tajnych Młodzieżowy Sejmik wybiera w głosowaniu jawnym spośród 

swojego składu liczącą trzy osoby komisję skrutacyjną. Zadaniem komisji skrutacyjnej jest przygotowanie kart 

do głosowania, podliczenie oddanych głosów i ogłoszenie wyników. 

W skład komisji skrutacyjnej nie mogą wejść członkowie ubiegający się o wybór na przewodniczącego lub 

wiceprzewodniczącego lub sekretarza Młodzieżowego Sejmiku. 

5. Kadencja członków Prezydium trwa dwa lata, zgodnie z kadencją Młodzieżowego Sejmiku. Maksymalny 

czas sprawowania przez danego członka Młodzieżowego Sejmiku funkcji przewodniczącego lub 

wiceprzewodniczącego lub sekretarza wynosi dwie kadencje. 

6. Do czasu wyboru przewodniczącego, sesję otwiera i prowadzi najstarszy wiekiem członek 

Młodzieżowego Sejmiku. 

7. Kandydata na przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza może zgłosić każdy członek 

Młodzieżowego Sejmiku. 

8. Odwołanie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Młodzieżowego Sejmiku następuje na 

wniosek co najmniej 1/3 składu Młodzieżowego Sejmiku w trybie przewidzianym ust. 3. 

9. Do zadań Prezydium Młodzieżowego Sejmiku należy: 

1) ustalanie terminów sesji Młodzieżowego Sejmiku, 

2) ustalanie porządku obrad sesji Młodzieżowego Sejmiku, 
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3) czuwanie nad terminowością i prawidłowym przebiegiem prac Młodzieżowego Sejmiku, 

4) wykonywanie uchwał i decyzji Młodzieżowego Sejmiku, 

5) reprezentowanie Młodzieżowego Sejmiku na zewnątrz. 

10. Do zadań przewodniczącego Młodzieżowego Sejmiku należy: 

1) przewodniczenie Prezydium Młodzieżowego Sejmiku i kierowanie jego pracami, 

2) zwoływanie sesji Młodzieżowego Sejmiku oraz posiedzeń jego Prezydium, 

3) prowadzenie sesji Młodzieżowego Sejmiku, 

4) delegowanie członków Młodzieżowego Sejmiku do udziału w zorganizowanych wydarzeniach, na których 

reprezentują Młodzieżowy Sejmik. 

11. W razie nieobecności przewodniczącego Młodzieżowego Sejmiku jego obowiązki wykonuje 

wyznaczony przez Prezydium członek Prezydium. 

§ 14. 1. Młodzieżowy Sejmik pomocniczo w wykonywaniu zadań może utworzyć stałe lub doraźne komisje 

problemowe, zwane dalej „komisjami”. 

2. Liczbę i nazwy komisji, zakres tematyczny, liczebność, zasady powoływania członków, a także inne 

kwestie dotyczące ich funkcjonowania określa uchwała Młodzieżowego Sejmiku. 

3. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący, wybrany spośród i przez członków komisji, w drodze 

głosowania tajnego. Do czasu wyboru przewodniczącego komisji, jej obrady prowadzi przewodniczący 

Młodzieżowego Sejmiku lub inny członek Prezydium. 

4. Do zadań każdej komisji należy opracowanie postulatów w zakresie obszaru, który znajduje się 

w przedmiocie jej zainteresowania i przedstawienie ich podczas obrad Młodzieżowego Sejmiku. 

§ 15. Młodzieżowy Sejmik podejmując inicjatywę organizacji wydarzeń, spotkań, konferencji i innych 

działań na rzecz młodzieży planuje je w porozumieniu z Marszałkiem Województwa wskazując koszty ich 

organizacji. 

§ 16. 1. Wniosek o zwrot kosztów przejazdów członka Młodzieżowego Sejmiku biorącego udział w sesjach, 

posiedzeniach komisji lub w zorganizowanym wydarzeniu, na którym reprezentuje on Młodzieżowy Sejmik, 

a w przypadku niepełnoletniego członka Młodzieżowego Sejmiku również jego rodzica lub opiekuna 

prawnego, powinien zawierać w szczególności: 

1) imię i nazwisko składającego wniosek, 

2) nazwę środka transportu publicznego lub wskazanie samochodu prywatnego wraz z informacją 

o pojemności silnika, 

3) trasę przejazdu, a jeżeli nastąpiła samochodem prywatnym dodatkowo liczbę przejechanych kilometrów, 

liczonych wg. najkrótszej trasy do miejsca docelowego, 

4) określenie terminu sesji Młodzieżowego Sejmiku lub posiedzenia komisji, którego dotyczy zwrot kosztów 

przejazdu lub nazwy i terminu wydarzenia wraz z delegacją przewodniczącego Młodzieżowego Sejmiku 

uzgodnioną z Marszałkiem Województwa, 

5) załączone dokumenty potwierdzające przejazd, jak np. bilety, rachunki, faktury lub informację o wysokości 

poniesionych kosztów przejazdu samochodem prywatnym, nie wyższych niż iloczyn liczby przejechanych 

kilometrów i wartości stawki obowiązującej w Urzędzie za jeden przejechany kilometr, 

6) numer konta bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot poniesionych kosztów, 

7) czytelny podpis członka Młodzieżowego Sejmiku lub/i rodzica lub opiekuna prawnego członka 

Młodzieżowego Sejmiku. 

2. Prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek składany jest do komórki organizacyjnej Urzędu 

zajmującej się obsługą administracyjno-biurową Młodzieżowego Sejmiku. 

3. Zwrot kosztów podróży następuje na podstawie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku. 

§ 17. 1. Młodzieżowy Sejmik może posiadać opiekuna. 
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2. Opiekunem Młodzieżowego Sejmiku może zostać osoba, która: 

1) zamieszkuje na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, 

2) ma powyżej 25 lat, 

3) jest pracownikiem Urzędu, 

4) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, 

5) ukończyła studia wyższe, 

6) ma doświadczenie w pracy z młodzieżą lub na jej rzecz. 

3. Do zadań opiekuna Młodzieżowego Sejmiku należy w szczególności: 

1) uczestniczenie w sesjach Młodzieżowego Sejmiku i innych wydarzeniach organizowanych przez 

Młodzieżowy Sejmik, 

2) pośredniczenie i ułatwianie kontaktów pomiędzy Młodzieżowym Sejmikiem a Urzędem oraz innymi 

instytucjami i podmiotami, 

3) wsparcie merytoryczne członków Młodzieżowego Sejmiku. 

4. Opiekun Młodzieżowego Sejmiku może zostać odwołany przez Sejmik Województwa w przypadku: 

1) złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji, 

2) na wniosek co najmniej 10 członków Młodzieżowego Sejmiku złożony Przewodniczącemu Sejmiku. 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 18. Zmiana niniejszego Statutu może nastąpić w trybie właściwym do jego uchwalenia, z zastrzeżeniem iż 

zmiana dokonywana w trakcie trwania kadencji Młodzieżowego Sejmiku wymaga zasięgnięcia jego opinii. 
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