
 
 

 

Warszawa, dnia 11 stycznia 2022 r. 

Poz. 2 

 

ZARZĄDZENIE 

MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1) 

z dnia 11 stycznia 2022 r. 

w sprawie powołania Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki 

 

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 178, 1192, 1535 i 2105), w związku z art. 12 ust. 1 Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez 

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. i ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą 

Polską w dniu 7 lipca 1991 r. (Dz. U. z 1991 r. poz. 526, z 2000 r. poz. 11, z 2012 r. poz. 1333 oraz z 2013 r. 

poz. 677) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Powołuje się Radę Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki, 

zwaną dalej „Radą”, na okres do dnia 30 września 2023 r. 

2. Do zadań Rady należy podejmowanie stanowisk oraz wyrażanie opinii, w tym przedstawianie propozycji 

w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży w zakresie spraw objętych działem administracji rządowej oświata 

i wychowanie, w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian, w tym propozycji rozwiązań. 

§ 2. 1. W skład Rady wchodzi 32 członków Rady, powołanych przez Ministra Edukacji i Nauki, zwanego 

dalej „Ministrem”, po dwóch członków z każdego województwa. 

2. W skład Rady wchodzą: 

1) z województwa dolnośląskiego: 

a) Olivia Kucharska, 

b) Sylwester Stachurski; 

2) z województwa kujawsko-pomorskiego: 

a) Kacper Gadomski, 

                                                           
1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 

Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18). 



Dziennik Urzędowy Ministra Edukacji i Nauki – 2 – Poz. 2 

b) Aleksandra Sobieszczańska; 

3) z województwa lubelskiego: 

a) Michał Bogusław, 

b) Maja Korzeń; 

4) z województwa lubuskiego: 

a) Maciej Kudra-Bartkowiak, 

b) Stanisław Pająk; 

5) z województwa łódzkiego: 

a) Bartosz Pałucki, 

b) Martyna Pawul; 

6) z województwa małopolskiego: 

a) Katarzyna Stalmach, 

b) Karolina Tomasik; 

7) z województwa mazowieckiego: 

a) Mateusz Feszler, 

b) Maksymilian Paczyński; 

8) z województwa opolskiego: 

a) Bartłomiej Kałużny, 

b) Oskar Siruk-Magierowski; 

9) z województwa podkarpackiego: 

a) Jakub Banaś, 

b) Szymon Nieznański; 

10) z województwa podlaskiego: 

a) Michał Aściukiewicz, 

b) Wiktoria Długołęcka; 

11) z województwa pomorskiego: 

a) Michał Adamczuk, 

b) Artur Banachowski; 

12) z województwa śląskiego: 
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a) Dominik Białka, 

b) Michał Róg; 

13) z województwa świętokrzyskiego: 

a) Michał Karbowniczek, 

b) Wiktoria Mazurczak; 

14) z województwa warmińsko-mazurskiego: 

a) Aleksandra Horoszko, 

b) Karolina Świątek; 

15) z województwa wielkopolskiego: 

a) Aleksandra Bystrzycka, 

b) Maria Sawczuk; 

16) z województwa zachodniopomorskiego: 

a) Konrad Antosz, 

b) Adrian Tomicki. 

§ 3. 1. Minister odwołuje członka Rady przed upływem okresu, o którym mowa w § 1 ust. 1: 

1) na jego wniosek; 

2) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady.  

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, opatrzony imieniem i nazwiskiem oraz podpisem członka Rady, 

składa się do Ministra za pośrednictwem komórki organizacyjnej Ministerstwa Edukacji i Nauki, o której mowa 

w § 8.  

3. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Rady, członek Rady przekazuje pisemne wyjaśnienia dotyczące 

swojej nieobecności na tym posiedzeniu do komórki organizacyjnej Ministerstwa Edukacji i Nauki, o której mowa 

w § 8, w terminie 14 dni od dnia posiedzenia Rady, na którym był nieobecny, z tym że dopuszcza się również 

przekazanie wyjaśnień na adres poczty elektronicznej komórki organizacyjnej Ministerstwa Edukacji i Nauki, 

o której mowa w § 8.  

§ 4. 1. Posiedzenie Rady zwołuje przewodniczący Rady.  

2. Posiedzenie Rady może również zwołać Minister, z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 

10 członków Rady.  

3. Posiedzenie Rady odbywa się, jeżeli weźmie w nim udział co najmniej 17 członków Rady. 

4. Posiedzenie Rady odbywa się w budynkach Ministerstwa Edukacji i Nauki przy ul. Wspólnej 1/3 

w Warszawie lub al. Jana Christiana Szucha 25 w Warszawie, nie częściej niż raz w miesiącu, z tym że 

posiedzenia Rady nie odbywają się w sierpniu. 

5. Posiedzenie Rady może odbywać się w formie wideokonferencji za pośrednictwem środków komunikacji 

elektronicznej zapewniających w szczególności:  
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1) transmisję obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;  

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym umożliwiającą uczestnikom posiedzenia wypowiadanie 

się w jego toku. 

6. Pracami Rady kieruje przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności – wskazany przez niego 

zastępca przewodniczącego Rady.  

7. Przewodniczący Rady wskazuje spośród członków Rady nie więcej niż dwóch zastępców 

przewodniczącego Rady.  

8. Przewodniczący Rady, a w przypadku, o którym mowa w ust. 2 – Minister, może zapraszać do udziału 

w posiedzeniach Rady osoby niebędące członkami Rady. 

9. Rada może tworzyć grupy robocze złożone z członków Rady oraz osób, o których mowa w ust. 8, 

do realizacji poszczególnych zadań należących do zakresu działania Rady oraz ustalać tryb ich działania. Przepis 

ust. 4 stosuje się odpowiednio. 

10. Pracownik komórki organizacyjnej Ministerstwa Edukacji i Nauki, o której mowa w § 8, sporządza 

protokół z posiedzenia Rady, który podpisuje przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności 

– wskazany przez niego zastępca przewodniczącego Rady. Protokół otrzymują do wiadomości członkowie Rady 

oraz osoby, o których mowa w ust. 8. 

§ 5. 1. Minister powołuje przewodniczącego Rady spośród kandydatów na przewodniczącego Rady 

wybranych przez członków Rady, z zastrzeżeniem ust. 5.  

2. Kandydaci na przewodniczącego Rady są wybierani spośród członków Rady na posiedzeniu w obecności 

co najmniej 17 członków Rady. 

3. Kandydaci na przewodniczącego Rady są wybierani zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.  

4. Minister powołuje przewodniczącego Rady spośród trzech kandydatów na przewodniczącego Rady, 

którzy uzyskali najwyższą liczbę głosów, jednak nie mniej niż pięć głosów. 

5. W przypadku gdy żaden z kandydatów na przewodniczącego Rady nie uzyska co najmniej pięciu głosów, 

Minister powołuje przewodniczącego Rady spośród wszystkich członków Rady. 

§ 6. 1. Minister odwołuje przewodniczącego Rady w przypadku: 

1) rezygnacji przewodniczącego Rady; 

2) wyrażenia przez Radę wotum nieufności wobec przewodniczącego Rady.   

2. Minister może odwołać przewodniczącego Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 

10 członków Rady. 

3. Przewodniczący Rady składa rezygnację, o której mowa w ust. 1 pkt 1, do Ministra, za pośrednictwem 

komórki organizacyjnej Ministerstwa Edukacji i Nauki, o której mowa w § 8. 

4. Rada wyraża wotum nieufności, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, bezwzględną większością głosów 

w obecności co najmniej 17 członków Rady. 

5. W przypadku odwołania przewodniczącego Rady, wskazani przez niego zastępcy przewodniczącego 

Rady, pełnią swoją funkcję do czasu powołania nowego przewodniczącego Rady.  

6. Spośród zastępców przewodniczącego Rady, o których mowa w ust. 5, Minister wyznacza zastępcę 

przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami do czasu powołania nowego przewodniczącego Rady. 
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§ 7. 1. Rada podejmuje stanowiska i wydaje opinie w drodze głosowania zwykłą większością głosów 

w obecności co najmniej 17 członków Rady. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos 

przewodniczącego Rady, a w przypadku jego nieobecności – głos wskazanego przez niego zastępcy 

przewodniczącego Rady. 

2. Rada może podejmować stanowiska i wydawać opinie w trybie obiegowym, za pośrednictwem środków 

komunikacji elektronicznej. O rozpatrzeniu sprawy w trybie obiegowym rozstrzyga przewodniczący Rady, 

a w przypadku jego nieobecności – wskazany przez niego zastępca przewodniczącego Rady.  

3. Rada określa organizację pracy Rady w drodze regulaminu, który zatwierdza Minister. 

§ 8. Obsługę prac Rady, w tym organizację posiedzeń grup roboczych, zapewnia Biuro Ministra. 

§ 9. 1. Koszty związane z działalnością Rady są pokrywane z części 30 budżetu państwa będącej 

w dyspozycji Ministra Edukacji i Nauki. 

2. Członkom Rady i osobom, o których mowa w § 4 ust. 8, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu udziału 

w posiedzeniu Rady lub posiedzeniu grupy roboczej. 

3. Członkom Rady oraz osobom, o których mowa w § 4 ust. 8, biorącym udział w posiedzeniu Rady lub 

posiedzeniu grupy roboczej, a w przypadku niepełnoletniego członka Rady – także jego rodzicowi (opiekunowi 

prawnemu), zwraca się koszty przejazdu na terenie kraju związane z udziałem w posiedzeniu Rady lub 

posiedzeniu grupy roboczej na podstawie dokumentów, w szczególności rachunków, faktur lub biletów, 

potwierdzających poniesione wydatki, załączonych do wniosku o zwrot kosztów przejazdu, którego wzór stanowi 

załącznik nr 2 do zarządzenia, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – na podstawie informacji 

o wysokości poniesionych kosztów przejazdu samochodem zawartych we wniosku o zwrot kosztów przejazdu 

samochodem, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia, przedstawionych w terminie 14 dni od dnia 

posiedzenia Rady lub posiedzenia grupy roboczej. 

§ 10. Traci moc zarządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Rady 

Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki (Dz. Urz. MEiN poz. 18). 

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek 
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Załączniki do zarządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 

11 stycznia 2022 r. (poz. 2) 

 
Załącznik nr 1   

 

 

…………………………………………………                                              …...……………….……… 
   (imię i nazwisko wnioskodawcy)          (miejscowość i data) 

 

 

 

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU SAMOCHODEM 

 

 

Oświadczam, że będąc członkiem Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji 

i Nauki* / rodzicem / opiekunem prawnym* członka Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy 

Ministrze Edukacji i Nauki ……………………………………………. (imię i nazwisko niepełnoletniego członka 

Rady) / osobą, o której mowa w § 4 ust. 8 zarządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2022 r. 

w sprawie powołania Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki 

(Dz. Urz. MEiN poz. 2)*  

poniosłem/poniosłam* koszty przejazdu w terminie ……………..………………………….. na trasie 

…………………………………………………………. w związku z posiedzeniem Rady Dzieci i Młodzieży 

Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki / grupy roboczej*.  

Informacja o wysokości poniesionych kosztów przejazdu: 

marka pojazdu i pojemność skokowa silnika w cm3: ……………………………………………………. 

średnie katalogowe zużycie paliwa (w l/100 km): ……………………………………………………….. 

średnia cena paliwa w województwie mazowieckim (w zł/l): …………………………………………… 

przewidywana liczba kilometrów (w obydwie strony): ………………………………………………….. 

stawka w zł za 1 km przebiegu**: ………………………………………………………………………… 

koszt przejazdu samochodem: …………………………………………………………………………… 

 

………………………………………..              
                                (podpis wnioskodawcy)    

 
* niewłaściwe skreślić 
** obliczona na podstawie wzoru dla samochodów, w których do napędu silnika używa się następujących paliw: etyliny 95, etyliny 98 lub 

oleju napędowego: 

 

(X x Y x Z) : 100 

 

gdzie:  

X – średnie katalogowe zużycie paliwa w cyklu mieszanym dla samochodów o danej pojemności 

silnika (w l/100 km) 

Y – średnia cena paliwa dla danego modelu samochodu w województwie mazowieckiem w dniu 

złożenia wniosku (w zł/l) 
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Z = 1,15 – współczynnik przyjęty dla samochodów o pojemności skokowej silnika powyżej 800 cm3 

 

dla samochodów, w których do napędu silnika używa się autogazu: 

 

 

(X x Y x Z) : 100 

 

gdzie:  

 

X – średnie katalogowe zużycie autogazu w cyklu mieszanym (w l/100 km) 

Y – średnia cena autogazu w województwie mazowieckim w dniu złożenia wniosku 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Finansowanie: 

 

Potwierdzam, że …………………..…………………… (imię i nazwisko), członek Rady Dzieci i Młodzieży 

Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki / osoba, o której mowa w § 4 ust. 8 zarządzenia 
Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Rady Dzieci i Młodzieży 

Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki (Dz. Urz. MEiN poz. 2), uczestniczył / uczestniczyła* 

w posiedzeniu Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki / grupy 

roboczej*  w terminie …………………………. 

 

Środki w kwocie…………………zł (brutto) zaplanowano w budżecie MEiN na rok ……….. w cz. 30 dz. …….. 

rozdział…………… paragraf…………..poddziałanie………………. 

 

 

…………………………………………………..                                          …...………………………………………… 

(data i podpis pracownika komórki organizacyjnej)        (data i podpis dyrektora komórki organizacyjnej) 
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Załącznik nr 2   

 

 

………………………………………………..                                           …...……………….……… 
                (imię i nazwisko wnioskodawcy)                                                          (miejscowość i data) 

 

 

 

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU 

 

 

Oświadczam, że będąc członkiem Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji 

i Nauki* / rodzicem / opiekunem prawnym* członka Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy 

Ministrze Edukacji i Nauki ……………………………………………. (imię i nazwisko niepełnoletniego członka 

Rady) / osobą, o której mowa w § 4 ust. 8 zarządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2022 r. 

w sprawie powołania Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki 

(Dz. Urz. MEiN poz. 2)* 

poniosłem/poniosłam* następujące koszty przejazdu w terminie ………………………….. na trasie 

………………………………….. w związku z posiedzeniem Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej 

przy Ministrze Edukacji i Nauki / grupy roboczej*.  

 

Informacja o wysokości poniesionych kosztów przejazdu**: 

a) pociągiem………………………………… 

b) autobusem………………………………... 

 

          ………………………        
                     (podpis wnioskodawcy)  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Finansowanie: 

 

Potwierdzam, że …………………..…………………… (imię i nazwisko), członek Rady Dzieci i Młodzieży 

Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki / osoba, o której mowa w § 4 ust. 8 zarządzenia 

Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Rady Dzieci i Młodzieży 

Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki (Dz. Urz. MEiN poz. 2), uczestniczył / uczestniczyła* 

w posiedzeniu Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki / grupy 

roboczej*  w terminie …………………………. 

 

Środki w kwocie…………………zł (brutto) zaplanowano w budżecie MEiN na rok ……….. w cz. 30 dz. ……. 

rozdział…………… paragraf…………..poddziałanie……………… 

 

 

……………………………                                             …...………………………………………… 

(data i podpis pracownika                                                     (data i podpis dyrektora komórki organizacyjnej) 

komórki organizacyjnej)              

 
* niewłaściwe skreślić 
** zwrot kosztów przejazdu następuje na podstawie rachunków, faktur lub biletów, potwierdzających poniesione wydatki 
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