
 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krakowski Parlament  Młodzieży to projekt edukacyjny, 

nie mający analogii w całej Polsce. Bazuje on  na 

symulacji obrad Sejmu RP.  Jednakże powiedzieć, że 

KPM to tylko  symulacja obrad parlamentarnych… 

to tak jakby nic nie powiedzieć!   

 

Celem projektu jest zachęcenie młodych do 

czynnego udziału w życiu społecznym i politycznym swojego 

miasta. KPM służy nie tylko uświadamianiu młodym 

ludziom, czym jest demokracja i jak należy z niej korzystać, 

ale pozwala wcielić się w rolę posłów i poznać 

skomplikowany proces legislacyjny w praktyce.   

 

     Uprawnieni do uczestnictwa są wszyscy uczniowie 

krakowskich szkół średnich. Szkoła zgłasza jedną, 

dwudziesto-osobową grupę uczniów. Następnie uczestnicy 

biorą udział w wykładzie oraz teście kwalifikacyjnym. 

Tematyka testu dotyczy wiedzy  o instytucjach państwa, 

technice prawodawczej oraz procesie legislacyjnym. 

 

Do drugiego etapu projektu przechodzi pięć 

komitetów, o najlepszym grupowym wyniku. W drugim 

etapie uczestniczy tworzą własny klub poselski. 

Wykorzystując swoje miękkie kompetencje, muszą 

zorganizować tryb pracy klubu i przygotować się do 

stworzenia autorskiego projektu ustawy na wylosowany 

temat!   

 

 

KRAKOWSKI PARALMENT MŁODZIEŻY 

 

 dla kogo? 
Dla uczniów krakowskich szkół 

średnich, wyróżniających się wiedzą z 

zakresu instytucji państwa. 

 

 dlaczego? 
Aby pokazać mechanizmy oraz 

procedury demokratycznego 

państwa prawnego w formie 

symulacji.  

 

 kiedy? 
Projekt edukacyjny trwa około trzech 

miesięcy, a jego zwieńczeniem są 

dwudniowe obrady KPM. 

  

Od 8 marca do  28 maja. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Praktyczne zdobywanie wiedzy, 
poprzez symulacje obrad 

parlamentarych. 

Uczestnictwo w tematycznych 
prelekcjach i warsztatach. 
Spotkania z  naukowcami i 

specjalistami. 

Rozwijanie własnych 
kompetencji, podzcas pracy w 

zespole zadaniowym. 

    Choć uczestnicy posiadają pełnię 

swobody przy tworzeniu tekstu prawnego, to 

jednocześnie biorą udział w tematycznych 

prelekcjach i warsztatach.  

 

 

 

TEAMTYKA PRELEKCJI I WARSZATÓW 
 

 Proces legislacyjny w Polsce. 

 Zasady technik prawodawczych. 

 „Demokracja” – czyli co? 

 Erotetyka - „nie ma głupich pytań”. 

 Warsztaty retoryczne. 

 Definicje legalne – jak definiować? 

 Teoria argumentacji. 

 Trójpodział władzy w świetle 

Konstytucji RP.  

 Media – czwarta władza?  

 Kierowanie zespołem. 

    Finałem projektu są dwudniowe obrady w Urzędzie 

Miasta Krakowa. Obrady KPM to niesamowite doświadczenie, 

gdzie obserwować można batalię argumentów nad 

przygotowanymi uprzednio projektami ustaw. To wyjątkowa 

lekcja demokracji w praktyce, podczas której uprzednio 

przygotowane stanowiska poddawane są konstruktywnej 

krytyce.  

 

 

KRAKOWSKI   PARLAMENT   MŁODZIEŻY 

„Myślę, że uczestnicy Krakowskiego Parlamentu Młodzieży nie znajdą w tym 

projekcie,  jasno podanej odpowiedzi na pytanie – czym jest demokracja?  

Znajdą natomiast wiele jej instytucji, dzięki którym sami ją zdefiniują.” 
 

Wojciech Firek 
Prezes Stowarzyszenia 

 


