
 
 

 

U C H W A Ł A  

P A R L A M E N T U  M Ł O D Y C H  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 20 listopada 2021 r. 

o Młodzieżowym Budżecie Obywatelskim 

 

W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, wdzięczni naszym przodkom, przekonani co do 

wyznawanych przez nich wartości, świadomi potrzeby edukacji nowych pokoleń postaw 

obywatelskich, społecznych i demokratycznych, stosując najlepsze nam znane rozwiązania 

edukacyjne, by jak najskuteczniej przeprowadzać zmiany, pragnąc zagwarantować młodemu 

pokoleniu możliwości rozwoju otaczającej nas rzeczywistości, w poczuciu odpowiedzialności 

przed własnym sumieniem, przedstawiamy uchwałę mającą na celu zrealizować postawione 

przed nami wyzwania. 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

Art. 1. 

Zobowiązuje się Komitet Organizacyjny, Marszałków oraz Parlamentarzystów Parlamentu 

Młodych Rzeczypospolitej Polskiej do przekazania niniejszej uchwały: 

1) Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) Prezesowi Rady Ministrów; 

3) Ministrowi Edukacji i Nauki; 

4) Pełnomocnikowi Rządu do spraw polityki młodzieżowej; 

5) Posłom na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i Senatorom Rzeczypospolitej Polskiej; 

6) władzom samorządowym. 

 

Art. 2. 

Apelujemy do decydentów naszego kraju, aby uchwała została przezeń rozpatrzona i 

potraktowana jako przedstawienie potrzeb młodego pokolenia. 



 

Art. 3. 

Podstawą naszej wizji jest chęć wyzwolenia postaw młodych ludzi w zakresie świadomości 

oraz aktywizacji społecznej, jak i rozwoju kompetencji z tym związanych. Świadome 

społeczeństwo obywatelskie oraz możliwość czynnego uczestnictwa w życiu samorządowym 

od najmłodszych lat powinna być podstawą funkcjonowania Rzeczypospolitej w zakresie 

edukacji. 

 

Rozdział II 

Geneza 

 

Art. 4. 

Jako młodzież uważamy, że obecnie głos młodego pokolenia nie jest adekwatnie 

reprezentowany, a Budżety Obywatelskie często nie uwzględniają potrzeb młodych Polek i 

Polaków. 

 

Art. 5. 

Wyraźnie dostrzegając potrzebę kreowania, a przede wszystkim stwarzania instrumentów i 

mechanizmów do realizacji potrzeb, postulatów oraz wizji naszych rówieśników, uważamy, że 

utworzenie Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego będzie szansą na wdrożenie naszej 

generacji w aktywne życie lokalnych społeczności oraz samostanowienia. 

 

Rozdział III 

Założenia 

 

Art. 6. 

Młodzieżowy Budżet Obywatelski to inicjatywa skierowana do osób młodych, które nie mają 

możliwości brać czynnego udziału w Budżetach Obywatelskich, oraz uczniów szkół średnich, 

którzy mimo prawnej możliwości uczestnictwa w Budżetach Obywatelskich, są związani ze 

społecznością młodzieżową. Jest on realizowany przez organy samorządowe na terenie 

powiatów, a także miast na prawach powiatu. 

 

Art. 7. 



Osoby fizyczne, które mogą brać czynny udział w Młodzieżowych Budżetach Obywatelskich, 

to: 

1) uczniowie szkół powyżej 13. roku życia; 

2) uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy nie przekroczyli 21. roku życia. 

 

Art. 8. 

1. Środki finansowe wyodrębnione w budżecie powiatu na Młodzieżowy Budżet Obywatelski 

wyznacza zarząd powiatu oraz rada powiatu w trakcie sesji dotyczącej planowania budżetu na 

kolejny rok kalendarzowy. 

2. Kwota przeznaczona na Młodzieżowy Budżet Obywatelski nie może być mniejsza niż 0,1% 

wydatków budżetu powiatu na rok poprzedzający ogłoszenie Młodzieżowego Budżetu 

Obywatelskiego. 

 

Art. 9. 

Jeżeli w powiecie istnieje młodzieżowa rada, decydenci są zobowiązani do przeprowadzenia 

konsultacji z ciałem doradczym, samorządami uczniowskimi, organizacjami zrzeszającymi 

młodzież na terenie powiatu oraz młodzieżą niezrzeszoną w organizacjach młodzieżowych 

poprzez przeprowadzenie ogólnodostępnych konsultacji. Natomiast jeżeli młodzieżowa rada 

nie funkcjonuje na terenie powiatu, należy przeprowadzić konsultacje z pozostałymi 

organizacjami wskazanymi w zdaniu poprzedzającym. 

 

Art. 10. 

Planowane koszty realizacji danych projektów nie mogą przekraczać przeznaczonej przez 

powiat kwoty. 

 

Art. 11. 

Przewiduje się utworzenie trzech kategorii projektów: 

1) dobroczynny – jego istotą jest niesienie pomocy innym, a szczególnie zauważenie potrzeb 

wśród rówieśników, którym można pomóc; 

2) inwestycyjny – polega na przeprowadzeniu konkretnej inwestycji w regionie, która znacznie 

poprawi jakość życia oraz stworzy nowe możliwości rozwoju na tym obszarze; 

  

3) rekreacyjny – ma na celu doprowadzić do zaspokojenia potrzeb osób młodych w zakresie 

odpoczynku oraz rozrywki. 



Kategorie pełnią charakter jedynie informacyjny i mają za zadanie podkreślić obszary realizacji 

Młodzieżowych Budżetów Obywatelskich. 

 

Art. 12. 

Projekty winny służyć szeroko pojętemu rozwojowi młodzieży w kategoriach wymienionych 

w art. 11. 

 

Art. 13. 

Każde zadanie jest jednoroczne. To oznacza, że realizacja musi zostać zakończona do końca 

następującego roku kalendarzowego, w którym odbyło się głosowanie Młodzieżowego 

Budżetu Obywatelskiego. 

 

Rozdział IV 

Realizacja 

 

Art. 14. 

Wnioskodawcą projektu powinna być jedna osoba lub grupa, która pod swoim projektem 

uzyska poparcie wśród młodzieży w postaci co najmniej 10 podpisów. Wnioskodawca 

wypełnia wniosek znajdujący się na stronie organizatora Młodzieżowego Budżetu 

Obywatelskiego, który następnie jest opiniowany przez organ prowadzący. 

 

Art. 15. 

Projekt powinien spełniać wszystkie wymogi merytoryczno-formalne i być powiązany z ideą 

Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego, w innym wypadku powinien zostać odrzucony. 

 

Art. 16. 

Jeżeli projekt otrzyma pozytywną opinię, zostaje on umieszczony w puli wszystkich 

zaakceptowanych projektów. Następnie ma miejsce losowanie numerów, po czym odbywa się 

głosowanie. 

 

Art. 17. 

Każda osoba mająca możliwość biernego uczestnictwa w Młodzieżowym Budżecie 

Obywatelskim może złożyć maksymalnie trzy wnioski, jednakże podpisać może się pod 

nieograniczoną ich liczbą. 



  

Art. 18. 

Każdy projekt może zostać zgłoszony tylko raz. W przypadku negatywnego zaopiniowania 

projektu nie ma możliwości odwołania się od decyzji organu prowadzącego czy też ponowienia 

zgłoszenia tego samego projektu podczas bieżącej edycji budżetu. 

 

Art. 19. 

W przypadku, gdy żaden projekt nie zostanie zgłoszony, organ prowadzący decyduje się na 

ogłoszenie dodatkowego naboru projektów. 


