
ZOSTAŃ MŁODZIEŻOWĄ RADNĄ!       ZOSTAŃ MŁODZIEŻOWYM RADNYM! 

REKRUTACJA DO MŁODZIEŻOWEGO SEJMIKU  

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 

Fundacja Civis Polonus na zlecenie Zarządu Województwa Mazowieckiego rozpoczęła realizację 

projektu, w ramach którego powstanie Młodzieżowy Sejmik Województwa Mazowieckiego. To 

kolejny krok Fundacji w kierunku zwiększania zainteresowania, zaangażowania i wpływu 

młodzieży na sprawy publiczne. Rekrutacja radnych już trwa.  

NA ZGŁOSZENIA CZEKAMY DO 25 PAŹDZIERNIKA! 

Młodzieżowym radnym może zostać uczeń szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej  

z terenu województwa mazowieckiego. Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony 

civispolonus.org.pl. Wypełniony formularz wraz z 10 głosami poparcia należy wysłać na adres: 

Fundacja Civis Polonus 

ul. Bagatela 10/36 

00-585 Warszawa 

ZAPRSZAMY NA SPOTKANIA INFORMACYJNE 

SIEDLCE – 3 października, godz. 15:30, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli,  
ul. Asłanowicza 2.  
Termin potwierdzenia uczestnictwa - do 30 września. 

WARSZAWA - 4 października, godz. 15:30, Centrum Kultury KADR, ul. Rzymowskiego 32.  
Termin potwierdzenia uczestnictwa – do 1 października.  

WARSZAWA - 7 października, godz. 15:30, Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15.  
Termin potwierdzenia uczestnictwa – do 3 października.  

RADOM – 8 października, godz. 15:30, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli,  
ul. Kościuszki 5a.  
Termin potwierdzenia uczestnictwa – do 3 października. 

WARSZAWA - 9 października, godz. 15:30, Urząd Marszałkowski, ul. Skoczylasa 4.  
Termin potwierdzenia uczestnictwa – do 4 października. 

CIECHANÓW – 9 października, godz. 15:30, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego,  
ul. Mleczarska 27.  
Termin potwierdzenia uczestnictwa – do 4 października. 

PŁOCK – 10 października, godz. 15:30, Delegatura Urzędu Marszałkowskiego, ul. Kolegialna 19.  
Termin potwierdzenia uczestnictwa – do 7 października. 

OSTROŁĘKA – 11 października, godz. 15:30, Delegatura Urzędu Marszałkowskiego, ul. Piłsudskiego 38.  
Termin potwierdzenia uczestnictwa – do 8 października. 

WARSZAWA - 11 października, godz. 16:00, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli,  
ul. Świętojerska 9.  
Termin potwierdzenia uczestnictwa – do 8 października. 

Prosimy o potwierdzenie swojej obecności w spotkaniu mailowo na adres: 

sejmikmazowiecki@civispolonus.org.pl 

W tytule maila proszę wpisać datę i miejsce spotkania oraz imię i nazwisko. 

http://civispolonus.org.pl/projekt/powolanie-i-dzialanie-mlodziezowego-sejmiku-wojewodztwa-mazowieckiego/
mailto:sejmikmazowiecki@civispolonus.org.pl


ZDOBĄDŹ WIĘCEJ INFORMACJI! 

Zapoznaj się z ordynacją wyborczą: civispolonus.org.pl 

Napisz do nas: sejmikmazowiecki@civispolonus.org.pl 

Porozmawiaj z nami: tel. 22 827 52 49, 509 725 536 

Śledź najświeższe informacje: zapraszamy na Facebook Fundacji Civis Polonus.  

 

 

KALENDARZ REKRUTACJI  

do 25 października 2019 r.  – zgłoszenia kandydatów na radnych  

do 31 października 2019 r.  – ocena formalna zgłoszeń  

od 4 do 15 listopada 2019 r.  – ocena merytoryczna zgłoszeń 

od 18 do 22 listopada 2019 r.  – rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami 

do 30 listopada 2019 r.   – ogłoszenie listy radnych  

 

Młodzieżowy Sejmik zainauguruje swoją pracę 12 grudnia 2019 r., a jego kadencja potrwa do 

końca 2021 r. W tym czasie odbędzie się 5 sesji. Pomiędzy nimi młodzież angażowana będzie  

w różnego rodzaju inicjatywy i pracę w komisjach, co ma poszerzyć kompetencje młodzieżowych 

radnych oraz przyczynić się do sprecyzowania ich pomysłów na inicjatywy oraz sposoby ich 

realizacji.  

Radni będą mieli zapewnione wyżywienie i ubezpieczenie na czas sesji oraz zwrot kosztów 

dojazdu do Warszawy.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. 
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