
Czym zajmowala się RDiM V kadencji

Wymienione poniżej wydarzenia i przejawy aktywności Rady prezentowane są w układzie 
chronologicznym. Pominięto – zajmujące najwięcej miejsca na fanpage – ilustrowane fotografiami 
prezezntacje członków Rady, oraz liczne informacje o tym przez kogo z vipów i gdzie byli 
zapraszani członkowie RDiM, a także różne życzenia z okazji świąt, rocznic i szkolnych wydarzeń 
(np. matury):

9 grudnia 2020 r.

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek powołał członków i zastępców Rady Dzieci i 
Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy MEIN.

18 grudnia 2020 r.

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek zainaugurował dziś pierwsze posiedzenie nowej 
kadencji Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej. […] Podczas spotkania minister 
Przemysław Czarnek podziękował członkom Rady za ich aktywność społeczną i obywatelską oraz 
zaznaczył, że liczy na merytoryczne opinie i propozycje dotyczące m.in nauki zdalnej czy 
egzaminów.

4 lutego 2021 r.

Ostatnio nasza Rada zaopiniowała projekt ustawy o spółdzielniach uczniowskich

Rada Dzieci i Młodzieży RP odnosi się zdecydowanie pozytywnie do ogólnych założeń projektu 
ustawy. Ze względu na zgodność treści projektu z naszymi przekonaniami, nie proponujemy 
wprowadzenia żadnych poprawek. 

5 lutego 2021 

Prezentujemy opinię w sprawie utworzenia młodzieżowego gremium doradczego przy Prezydencie 
RP. Wśród postulatów zawartych w opinii przyjętej jednomyślnie na Komisji ds. Młodzieży, 
wskazaliśmy m.in. na:

>liczbę członków; nie więcej niż 25 osób odznaczających się zaangażowaniem w 
działalność młodzieżową czy aktywnością w środowisku szkolnym i akademickim.
>wiek; od 16 do 26 roku życia.
>dodatkowe kryterium; jakim byłoby poparcie dla kandydata od organizacji i 
młodzieżowych rad.

6 lutego 2021 r.



Wczoraj prezydium Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej wzięło udział w IX 
posiedzeniu Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem.  Przedstawiliśmy kwestie związane z:

>planami naszej kadencji i działaniami dla młodzieży 
>współpracą pomiędzy naszymi radami
>działalnością społeczną w dobie pandemii COVID-19

11 lutego 2021 r.

Komisja ds. Młodzieży po wielu rozmowach i dyskusjach, przygotowała opinię na temat Zaleceń 
Komitetu Ministrów Rady Europy do państw członkowskich w sprawie ochrony młodzieżowego 
społeczeństwa obywatelskiego i młodych ludzi oraz wspierania ich udziału w procesach 
demokratycznych.  Zobacz  TUTAJ

5 marca 2021 r.

Za nami II posiedzenie RDIM. Omówiliśmy dotychczasowe działania i najbliższe plany na 
przyszłość. Dyskutowaliśmy nad wydarzeniami, które będziemy już wkrótce realizować

12 marca 2021 r. 

RDIM zajęła się ważną przez Was podnoszoną kwestią, jaką są  mLegitymacje.
Sprawa była poruszana również na II posiedzeniu naszej Rady. Komisja ds. Młodzieży 
przygotowała w ostatnim czasie pismo do Ministerstwo Edukacji i Nauki, w którym wnieśliśmy 
nasze uwagi i wystosowaliśmy zapytania.

16 kwietnia 2021 r. 

Rada Dzieci i Młodzieży opublikowala opinię na temat tegorocznej edycji Sejmu Dzieci i 
Młodzieży – TUTAJ

20 kwietnia 2921 r. 

Poinformowano: Bardzo ważny projekt dla działalności młodzieżowych rad w Polsce został 
przyjęty dzisiaj w Sejm. Jest to ustawa wzmacniająca uprawnienia  młodzieżowych rad przy JST 

https://www.facebook.com/radamlodziezy/posts/4072747089415362
https://www.facebook.com/radamlodziezy/posts/3885976671425739


2 maja 2021 r. 

Zamieszczono informację: „Z wielkim zaskoczeniem i smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci 
naszego kolegi, członka RDIM IV kadencji Igora Wyszyńskiego-Karłoskiego” 

Zobacz: Młody społecznik zadźgany nożem. Szokujące ustalenia śledczych i „burzliwy związek”

17 czerwca 2021 r.

Poinformowano: Wczoraj w Ministerstwo Edukacji i Nauki, razem ze Stowarzyszeniem Dumni z 
Polski, mieliśmy zaszczyt współorganizować  ForumMyśliSpołecznej.

W wydarzeniu wzięli udział m.in. minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, wiceminister 
resortu Tomasz Rzymkowski - Poseł na Sejm RP, minister Piotr Mazurek, doradca Prezydenta 
Łukasz Rzepecki oraz przedstawiciele organizacji i młodzieżowych rad. 

15 lipca 2021 r. 

Odbyło się spotkanie inaugurujace Okragłego Stołu dla Edukacji Klimatycznej w Polsce. Podczas 
wydarzenia Klimatyczny Dialog Młodziezowy przedstawił swoje postulaty. Zostały one przyjęte z 
duża aprobata przez zaproszonych gosci. Oto link do tych postulatów – TUTAJ

29  września 2021 r. 

Minister Przemysław Czarnek uczestniczyłw ostatnim, podsumowującym posiedzeniu Rady 
Dzieci i Młodzieży RP  V kadencji 

Zestawienie opracował Włodzisław Kuzitowicz
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