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Minister Klimatu i Srodowiska

Anna Mos/cwa

Szcmowni Panstwo, Uczniowie i Sludenci,

zapraszam Was do przesylania zgtoszen vv naborze kandydatow na Cztonkow Mtodziezowej Rady
Klimatycznej, organu doradczego Ministra Klimatu i Srodowiska. Druga kadencja Rady rozpocznie si?
na przetomie wrzesnia i pazdziernika 2022 roku i b?dzie trwac dwa lata.

Do udziatu w naborze zapraszam vvszystkie osoby, ktorym bliskie sq zagadnienia zwi^zane z politykq
klimatycznc}, energetyczn£} i ekologicznf} Polski, i ktore chc^ przedstawiac swoje propozycje i opinie
w spravvach zvviqzanych z obszarami dziatalnosci Ministerstvva Klimatu i Srodowiska. Mtodych ludzi,
ktorzy majq poinysty i sq gotowi zaangazowac si? w dziatania edukacyjne i wtasnym przykladem
promowac wsrod rowiesnikow proekologiczne zachowania.

W procesie rekrutacji wylonione zostan^ 32 osoby w wieku od 15 do 26 lat, ktore powotam na Czlonkow
Mtodziezowej Racly Klimatycznej. Wasze zgtoszenia zostanq podzielone na dwie grupy.

I. griipa: osoby ponizej 20 roku zycia (osoby, ktore w dniu ogtoszenia naboru nie majq ukoriczonych 20
lat). W tej grupie wiekowej, z kazdego vvojewodztwa zostanie wytoniony jeden uczestnik naboru
z najwyzszE} ocenq merytoiycznq, '^cznie wybranych zostanie 16 uczestnikow.

II. grupa: osoby powyzej 20 roku zycia (osoby, ktore vv dniu ogtoszenia naboru koncz^ liib majc}
ukonczone 20 lat). W tej gnipie wiekowej zostanie wybranych 16 uczestnikow naboru z najwyzsz;}
ocena merytoryczncj, bez podziatu na vvojewodztvva.

Do Waszych zadan jako czlonkow Mbdziezovvej Rady Klimatycznej nalezec b?dzie:

1) wyrazanie opinii vv zakresie spraw obj^tych dziatami administracji rzqdowej klimat, energia
i srodowisko, w szczegolnosci przedstawianie opinii na temat planowanych zmian polityki, strategii
i zmian legislacyjnych w zakresie wlasciwosci Ministra, w tym propozycji rozvviejzan;

2) kreowanie i promowanie wsrod mlodziezy postaw proekologicznych i proklimatycznych;

3) podnoszenie poziomii wiedzy wsrod mtodziezy w zakresie spraw obj?tych dziatami administracji
rzadowej klimat, energia i srodowisko.

Szczegotowe informacje dotyczq.ee naboru, w tym Formularz zgtoszeniowy, znajdujq si? na stronie
internetowej ministerstwa: vvww.gov.pl/wcb/kliinat/MRK. Na Wasze Formularze zgtoszeniowe
czekamy do 30 czerwca 2022 roku.

Miodziezowa Rada Klimatyczna I kadencji z sukcesem dziala od 2020 r. Informacje ojej dziataniach,
vv tym relacje z vvydarzen znajdziecie na profilu Rady na Facebooku:
facebook.com/mlodziezowaradaktimatyczna/.
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