
Informacja do formularza o rekrutacji:

1) Formularz zgłoszeniowy kandydata do drugiej kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej 
Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej (dalej: Rady) został opublikowany na stronie 
internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

2) W celu kandydowania do Rady należy wypełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy, a następnie 
odesłać go na adres: 

Ministerstwo Edukacji Narodowej
al. J. Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa

z dopiskiem: Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej - druga kadencja

3) Do zadań Rady będzie należało wyrażanie opinii i przedstawianie propozycji w kwestiach 
dotyczących dzieci i młodzieży, w zakresie spraw objętych działem oświata i wychowanie.

4) Kadencja Rady będzie trwała jeden rok.

5) Formularz zgłoszeniowy powinien zostać podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem kandydata. 
Formularze zgłoszeniowe niepodpisane nie będą brane pod uwagę.

6) Formularz zgłoszeniowy kandydata niepełnoletniego musi zostać podpisany przez rodzica/opiekuna 
prawnego kandydata. Formularze zgłoszeniowe kandydatów niepełnoletnich, niepodpisane przez 
rodzica/opiekuna prawnego kandydata nie będą brane pod uwagę.

7) Do formularza zgłoszeniowego kandydat załącza CV. 

8) Do CV przesłanego przez kandydata na członka Rady mogą zostać dodane załączniki, 
w szczególności: listy gratulacyjne, dyplomy, referencje i inne dokumenty.

9) Formularze zgłoszeniowe należy wysłać do dnia 31 lipca 2017 r. Formularze zgłoszeniowe wysłane 
po tym terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data stempla pocztowego).

10) Informacja o przyjęciu formularza zgłoszeniowego zostanie przesłana na adres mailowy podany 
w formularzu.

11) W przypadku nieotrzymania (na podany przez kandydata adres poczty elektronicznej) potwierdzenia 
przyjęcia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej formularza zgłoszeniowego w ciągu 14 dni od 
dnia nadania, prosimy o kontakt z Panią Anną Gozdek (nr telefonu: (22) 34-74-140, adres e-mail: 
anna.gozdek@men.gov.pl).

12) Minister Edukacji Narodowej wyłoni 16 członków Rady (po jednym z każdego województwa) 
i 16 zastępców członków Rady. 

13) Informacja o składzie Rady (tj. imiona i nazwiska członków Rady oraz zastępców członków Rady) 
zostanie upubliczniona na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej.

14) Członkowie Rady i ich zastępcy będą pełnili swoje funkcje nieodpłatnie.

15) Członkowi Rady lub jego zastępcy, biorącemu udział w posiedzeniach Rady, a w przypadku 
niepełnoletniego członka Rady lub jego zastępcy także jego rodzicowi/opiekunowi prawnemu, 
będzie przysługiwał zwrot kosztów przejazdu związanych z udziałem w posiedzeniu Rady według 
zasad ustalonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, na podstawie dokumentów, 
w szczególności rachunków, faktur lub biletów, potwierdzających poniesione wydatki i prośby 
o zwrot kosztów przejazdu lub informacji o wysokości poniesionych kosztów przejazdu.
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16) Administratorem danych osobowych jest Minister Edukacji Narodowej (dane kontaktowe: 
al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa). Dane osobowe kandydatów do Rady będą przetwarzane do 
celów związanych z rekrutacją do Rady i uczestnictwem w pracach Rady. Osoba, której dane 
dotyczą, ma prawo w każdym czasie do dostępu i poprawiania swoich danych. 
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