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Wprowadzenie 
W województwie śląskim w połowie 2017 
roku rady seniorów istniały w 2 samorządach 
powiatowych i 32 samorządach gminnych, w tym 
w dwóch gminach wiejskich i prawie wszystkich 
miastach na prawach powiatu, oprócz Zabrza. 
W projekcie „Modelowe rady seniorów w woj. 
śląskim”, realizowanym przez Stowarzyszenie 
Aktywności Obywatelskiej Bona Fides z Katowic 
ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej w ramach Programu Rządowego  
na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych  
na lata 2014-2020, przyjrzeliśmy się 
funkcjonowaniu tych ciał dialogu obywatelskiego.

W publikacji prezentujemy efekt naszego 
zainteresowania, czyli kondycję i perspektywy 
rozwoju rad seniorów w województwie śląskim. 
Opracowanie przygotowano na podstawie 
informacji uzyskanych ze stron internetowych 

samorządów terytorialnych, w których działają 
rady seniorów, spotkań z radami seniorów (często 
na ich kolejnych posiedzeniach) oraz rozmów  
z przedstawicielami władz i administracji lokalnych. 
Cytaty pochodzą z zapisów tych spotkań i rozmów.

Publikacja została podzielona na cztery części. 
W pierwszej przedstawiamy sposób organizacji 
rad seniorów, w drugiej ich działania, w trzeciej 
czekające je wyzwania, zaś czwarta zawiera 
krótkie podsumowanie. Ponadto w załączniku 
zamieściliśmy zestawienie istniejących rad 
seniorów z krótką metryczką.

Cytaty przywołane w raporcie pochodzą  
z raportów opracowanych na bazie analizy 
dokumentów (stron internetowych rad seniorów) 
oraz wywiadów z przedstawicielami rad  
i urzędnikami „opiekującymi się” radą  
w samorządach.
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I. Organizacja
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1. Podstawa prawna powołania rady seniorów 
Powoływanie rad seniorów w samorządach gminnych formalnie stało się możliwe po nowelizacji ustawy o 
samorządzie gminnym w listopadzie 2013 roku, kiedy dodano do ustawy art. 5c, który w punkcie 2 stanowi, 
że „Rada gminy, z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych środowisk, może utworzyć gminną radę 
seniorów.”

Stąd też zdecydowana większość istniejących w województwie śląskim rad seniorów działa na podstawie 
uchwały rady gminy. Choć jest kilka wyjątków, a są to:

 § Gliwice, gdzie rada seniorów działa już  
od 2010 r. na podstawie regulaminu, jako 
Zespół branżowy ds. seniorów „Rada 
Seniorów”,

 § Łazy, gdzie rada seniorów – pierwsza  
w województwie śląskim – została powołana 
zarządzeniem burmistrza w 2013 roku,  
zaś po nowelizacji ustawy o samorządzie 

gminnym działa na podstawie uchwały  
rady miejskiej,

 § Koniecpol, gdzie Koniecpolska Rada Seniorów 
działa na podstawie zarządzenia burmistrza,

 § Zawiercie i Żywiec, gdzie rady powiatowe 
działają bądź na podstawie uchwały zarządu 
powiatu (Zawiercie), bądź starosty (Żywiec).

Tworzenie rad seniorów nie jest wolne od problemów prawnych, m.in. pierwsza próba powołania rady 
seniorów w Jaworznie zakończyła się niepowodzeniem – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach 
unieważnił uchwałę Rady Miasta Jaworzna z 27 marca 2014 r. w tej sprawie.1 

Przy okazji warto zasygnalizować, że w nazwie jednej z rad – Wojkowickiej Rady Seniorek i Seniorów – 
uwzględniono zróżnicowanie płci.

1  Wyrok z dnia 2 czerwca 2015 r., sygn. akt: IV SA/Gl 979/14
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Większość z istniejących w województwie śląskim 
rad seniorów jest w trakcie swoich pierwszych 
kadencji. Można wyróżnić „dwie fale” ich 
powoływania – pierwsza z nich miała miejsce tuż 
po wprowadzeniu ustawy (2014 rok), zaś druga 
przypada na rok 2016. Jak do tej pory najmłodszą 
radą seniorów w województwie jest powołana  
21 grudnia 2016 r. Będzińska Rada Seniorów. 2

Z reguły pomiędzy podjęciem decyzji o powołaniu 
rady seniorów a jej faktycznym ustanowieniem 
mija kilka miesięcy. Wyjątkiem odbiegającym 
od tej zasady jest Częstochowa, gdzie od 
przyjęcia przez Radę Miasta uchwały w sprawie 
powołania Miejskiej Rady Seniorów, do wydania 
przez Prezydenta Miasta zarządzenia w sprawie 
powołania jej składu osobowego upłynęło  
15 miesięcy. Jednak nierzadko starania  
o utworzenie rady seniorów zajmują kilka lat.

2. Rodowód

,,Trafiliśmy chyba na taki sprzyjający klimat, można powiedzieć na modę na seniorów. 
Przed naszym rozpoczęciem rozpoczął się dwa lata wcześniej europejski rok seniorów.” 

(Sosnowiec)

„Jako przedstawiciele środowisk senioralnych 
(grupy inicjatywnej) złożyliśmy to pismo  
do Rady Miejskiej, które przeleżało tam dwa 
lata. Poprzednia władza nie miała ochoty na 
powołanie rady seniorów. No ale jednak zmieniły 
się władze i powołano radęseniorów w ubiegłym 
roku. 13 czerwca 2016 r. odbyło się nasze 
pierwsze posiedzenie.”
(Czeladź)

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, rada 
seniorów może powstać zarówno z inicjatywy 
samorządu gminnego, jak i zainteresowanych 
środowisk. W większości przypadków rady 
seniorów w województwie śląskim powstawały  
z inicjatywy lokalnych środowisk senioralnych  
lub działających na rzecz seniorów.  
Przede wszystkim organizacji pozarządowych,  
np. w ramach realizowanych przez nie projektów. 
Ilustrują to poniższe przykłady:

2  W maju 2017 r. powstała uchwała Rady Miejskiej m. Mikołów w sprawie powołania Rady Seniorów w Mikołowie oraz nadania jej statutu.     
  Wybory do tej rady docelowo przeprowadzone zostaną we wrześniu / październiku 2017 r.
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,,Cały projekt zaczął się od pomysłu 
Stowarzyszenia Aktywne Kobiety, które uzyskały 
informację, że w ramach ich projektu mogą taką 
radę powołać.” 
(Sosnowiec)

„Inicjatywa powołania rady seniorów wypłynęła 
z Uniwersytetu Trzeciego Wieku (UTW) w latach 
2012/2013. Odbyły się spotkania w tej sprawie  
z udziałem UTW, Związku Emerytów, Rencistów  
i Inwalidów, Związku Harcerstwa Polskiego 
i innych. Grupa organizacji z przedstawicielami 
biura ds. organizacji pozarządowych 
opracowywała statut, który później został 
zaakceptowany przez prezydenta, a następnie 
przyjęty przez Radę Miejską.” 
(Bytom)

„Koncepcja powołania rady wyszła od środowiska 
senioralnego i od pełnomocnika prezydenta 
ds. społecznych w nowej kadencji samorządowej. 
W marcu 2015 r. odbyło się pierwsze spotkanie 
środowisk senioralnych z przedstawicielami  
urzędu miasta.” 
(Siemianowice Śląskie)

Choć zdarzało się, że inspiracja płynęła z zewnątrz,  
na przykład w Świętochłowicach:

„Inspiratorem powołania rady była Ogólnopolska 
Federacja Rad Seniorów. Z jej pomocą zostały 
zorganizowane warsztaty w październiku 2014r.  
dla środowiska działającego dla seniorów  
w Świętochłowicach (UTW, Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów, Polski Związek  
Niewidomych, Fundacji Rozwoju Świętochłowic).”
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Zaangażowane w tworzenie rad seniorów były 
również osoby działające na rzecz tego środowiska, 
a także przedstawiciele władz i administracji 
samorządowej: wójtowie, burmistrzowie, 
prezydenci, radni, pełnomocnicy, pracownicy 
wydziałów zajmujących się sprawami społecznymi, 
jednostek organizacyjnych, na przykład  
w Jaworznie: Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, 
Domu Pomocy Społecznej. Inicjatywną rolę władz 
samorządowych w tworzenie rad seniorów ilustrują 
następujące przykłady: 

„Inicjatywa powołania rady wyszła w 2015 roku 
od prezydenta miasta, który odbył spotkania 
ze środowiskiem seniorów i konsultował 
pomysł powołania rady. Informacja została 
upowszechniona poprzez Centrum Integracji 
Międzypokoleniowej, kluby seniora, UTW, 
Akademię Seniora, środowisko spółdzielni 
mieszkaniowej, prasę i pocztę pantoflową.“
(Chorzów)

„Radę Seniorów utworzyła Prezydent Grażyna 
Dziedzic poprzez uchwałę na posiedzeniu Rady 
Miasta”, choć ,,Zaczęło się od inicjatywy radnych, 
czyli radni naszej Rady Miasta zaproponowali 
właśnie Pani Prezydent, żeby taki krok podjąć .“
(Ruda Śląska)

,,To była inicjatywa burmistrza.” 
(Koniecpol)

W trakcie starań o utworzenie rady seniorów  
w danej gminie wzorowano się na funkcjonujących  
w regionie czy kraju rozwiązaniach, czego ilustracją  
są następujące przykłady:

,,Widząc w Gdańsku i we Wrocławiu, że są te rady, 
chciałam ich wzorem stworzyć radę w Gliwicach.’’

„Na terenie Śląska na ten moment kilka 
rad już istniało, konsultowaliśmy pewne 
zapisy z miastem Bytom, gdzie taka rada 
już z powodzeniem funkcjonowała, reszta 
konsultowana była z nadzorem prawnym 
wojewody.”
(Piekary Śląskie)
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W opracowanie zasad funkcjonowania rady 
seniorów, czyli ich statutów, w różnym stopniu 
angażowano zainteresowane środowiska. 

„W ramach prac nad kształtem uchwały 
zorganizowano 3 spotkania robocze. Spotkania 
te miały charakter warsztatów i były skierowane 
do przedstawicieli organizacji pozarządowych 
oraz środowisk senioralnych. Wypracowany 
projekt uchwały został przekazany do dalszej 
konsultacji Radzie Miasta, która wprowadziła 
swoje poprawki. Ponadto projekt uchwały 
dotyczącej rady seniorów konsultowany 
był w ramach konsultacji społecznych i był 
udostępniony na platformie BIP. Od chwili 
rozpoczęcia prac nad uchwałą do powołania  
rady upłynęło 10 miesięcy.” 
(Dąbrowa Górnicza)

„W opracowanie statutu angażowały się 
wszystkie organizacje (rady mieszkańców, 
instytucje senioralne, organizacje pozarządowe) 
na terenie miasta Ruda Śląska. Wyboru dokonali  
m.in. Związek Górnośląski w Katowicach, Koło 
terenowe Wirek, Bielszowice, Czarny Las, Związek 
Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec 
Ruda Śląska, Nasze Miasto Ruda Śląska.“ 
(Ruda Śląska)

Choć zdarzało się, że statut opracowano w urzędzie 
i głosowano na sesji rady, jak miało to miejsce  
w gminie Włodowice:

,,Radę powołał wójt gminy, zgodnie 
z rozporządzeniem Ministerstwa Polityki 
Społecznej.“
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3. Zakorzenienie

„Chcielibyśmy dotrzeć do tych emerytów, którzy nie należą do żadnych zrzeszeń.

To jest właśnie nasze pytanie: Jak do nich dotrzeć?” (Ruda Śląska)

Ważniejszy niż liczba członków jest skład rady. 
Zgodnie z zapisami ustawy w radzie zasiadają 
przedstawiciele osób starszych i podmiotów 
działających na ich rzecz, w tym organizacji 
pozarządowych oraz prowadzących UTW. Jednak 
tylko w 3 przypadkach (Będzin, Jastrzębie Zdrój  
i Świętochłowice) w statucie rady seniorów jest 
mowa o tym, że mają to być mieszkańcy (bez 
spełnienia kryterium wieku), przedstawiciele 
organizacji pozarządowych, podmiotów 
prowadzących UTW lub działających na rzecz 
seniorów. W pozostałych wprowadzono dodatkowe 
warunki, jak:

 § wiek: mówi się o osobach starszych  
lub rzadziej seniorach, wskazuje konieczność 
ukończenia minimum 60 lub rzadziej 65 lat,

 § wydelegowanie przez władze: prezydenta/
burmistrza/wójta/starostę i radę,

 § wydelegowanie przez klub seniora, 
środowiska senioralne,

Ustawa nie określa liczebności rady seniorów. 
Wskazuje jedynie, że „składa się z przedstawicieli 
osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów 
działających na rzecz osób starszych, w szczególności 
przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz 
podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego 
wieku.”

Z uwagi na liczbę członków możemy podzielić 
rady seniorów w województwie śląskim na trzy 
kategorie:

 § małe, zrzeszające do 9 osób (11 rad),

 § średnie, zrzeszające od 10 do 15 osób (18 rad)

 § duże, zrzeszające powyżej 15 osób (4 rady)

Najmniejsze rady seniorów liczą 6 członków  
(Rada Seniorów Gminy Łazy i Rada Senioralna przy 
Staroście Żywieckim), a największa Chorzowska 
Rada Seniorów 25 – choć jej przedstawiciele 
sygnalizowali, że być może jest ona zbyt liczna  
i np. 15-osobowa byłaby bardziej skuteczna.
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 § wydelegowanie przez instytucje publiczne 
działające na rzecz seniorów,

 § niezrzeszeni specjaliści: „mieszkańcy Miasta 
Chorzów będący specjalistami w zakresie: 
polityki społecznej i ochrony zdrowia, 
bezpieczeństwa publicznego, edukacji  
i kształcenia ustawicznego, kultury, sportu, 
turystyki i rekreacji” z zastrzeżeniem,  
że nie mogą być członkami innych ciał  
dialogu obywatelskiego w gminie,  
jak na przykład Chorzowskiej Rady 
Gospodarczej, Kultury i Sportu.

Stosowanie różnego rodzaju warunków 
dodatkowych zostało zakwestionowane przez 
wojewodę śląskiego, który unieważniając uchwałę 
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach 
stwierdził, że:

 § tworzenie przez radę gminy katalogu 
podmiotów uprawnionych do zasiadania  
w radzie seniorów w drodze aktu niższego 
rzędu i w sposób sprzeczny z ustawą jest 
istotnym naruszeniem prawa;

 § wprowadzenie przepisem uchwały 
ograniczenia w postaci konieczności 
uzyskania przez kandydata na członka rady 
odpowiedniego wieku również jest sprzeczne 
z przepisem ustawy o samorządzie gminnym, 
który takich ograniczeń nie zawiera.

Jednakże jeszcze ważniejsza niż dwie 
poprzednie są: faktyczna reprezentatywność 
oraz zakorzenienie rady seniorów w środowisku 
lokalnym, czyli odpowiedzi na pytanie,  
kogo faktycznie zrzeszają i reprezentują?

W praktyce w radach seniorów zasiadają więc 
przede wszystkim osoby starsze (w wieku 60+, 
seniorzy), reprezentujące różne środowiska:

 § organizacje pozarządowe, jak np.: 
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów,  
Polski Związek Emerytów, Rencistów  
i Inwalidów, Stowarzyszenie Aktywny 
Senior, Stowarzyszenie Amazonek, 
Stowarzyszenie Górników Emerytów, 
Związek Niewidomych i Niedowidzących, 
Związek Anonimowych Alkoholików, PCK, 
Akademia Seniora, Automobilklub Mysłowicki, 
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Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi 
Będzińskiej, Harcerski Krąg Seniorów;

 § Uniwersytety Trzeciego Wieku; 

 § kluby seniora, np. działające przy instytucjach 
publicznych, spółdzielniach mieszkaniowych  
i zakładach pracy prowadzących działalność 
na terenie Miasta Tychy;

 § Koła Gospodyń Wiejskich;

 § organizacje kościelne;

 § organizacje ekologiczne,

 § domy pomocy społecznej i inne instytucje 
publiczne zajmujące się problematyką 
seniorów, zakłady opieki zdrowotnej;

 § Radio Piekary; 

 § związki zawodowe, np. Związek 
Nauczycielstwa Polskiego.

W niektórych zasiadają także niezrzeszeni 
mieszkańcy (z tzw. „wolnego naboru”),  
a w Chorzowie mieszkańcy miasta będący 
specjalistami w zakresie: polityki społecznej  
i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, 
edukacji i kształcenia ustawicznego, kultury, 
sportu, turystyki i rekreacji.

W niektórych gminach istotną rolę odgrywa 
kryterium zamieszkania. Tak jest m.in. w gminie 
Włodowice czy w Rudzie Śląskiej:

,,Bo trzeba było dotrzeć do ludzi z każdej wsi, 
należało wytypować seniora z Włodowic, Rudnik, 
Rzędkowic, Skałki etc.”

„Ze względu na silny patriotyzm lokalny radni 
reprezentują każdą z dzielnic swojego miasta. 
Staraliśmy się, żeby ta reprezentacja była 
naprawdę szeroka, bo u nas są jakby dwa tematy: 
kwestia oczywiście dzielnicowości, a w naszym 
mieście ta dzielnicowość jest bardzo silna i oprócz 
tego, że każdy się czuje się mieszkańcem Rudy 
Śląskiej, to się każdy czuje mieszkańcem swojej 
dzielnicy i dla niego ważne jest, aby tam był jego 
przedstawiciel. Jest to jakoś odzwierciedlone 
i teraz kwestia, aby to byli przedstawiciele 
zarówno mieszkańców bezpośrednio, jak i też 
właśnie organizacji pozarządowych.” 
(Ruda Śląska)
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W opinii przedstawicieli rad seniorów istotne jest 
kryterium wieku. Stąd też do wyjątków należy 
członkostwo w radach seniorów osób młodszych 
(Świętochłowice), pomimo ich zaangażowania  
w działania na rzecz seniorów (działalności  
w organizacjach pozarządowych, zatrudnienia  
w instytucjach publicznych czy w inny sposób).

„W radzie są reprezentowane wszystkie 
środowiska senioralne,  
które chciały wziąć w niej udział.” 
(Świętochłowice)

Przedstawiciele rad seniorów właściwie  
są przekonani, że ich skład jest reprezentatywny 
dla środowisk seniorów we własnych gminach. 
Dowodzą tego następujące wypowiedzi:

,,Można powiedzieć, że przekrój różnych 
organizacji, które działają na rzecz seniorów  
w Sosnowcu, jest w tej radzie reprezentowany.”

,,Wszystkie organizacje, nie tylko seniorskie, 
ale te, które zajmują się problemami seniorów, 
wchodzą do naszej rady.” 
(Gliwice)

Jednak mają świadomość tego, że są to przede 
wszystkim osoby i środowiska aktywne, członkowie 
różnych miejskich organizacji pozarządowych, 
które skupiają seniorów oraz służące ogółowi 
społeczeństwa. Spotkać w nich można m.in. 
emerytowanych nauczycieli, policjantów, 
osoby związane ze służbą zdrowia, czasem 
przedsiębiorców.

Natomiast poza radą seniorów i jej oddziaływaniem 
znajdują się osoby nie zrzeszone w lokalnych 
organizacjach i nieformalnych inicjatywach, przede 
wszystkim te, które nie wychodzą z domu.

„Najbiedniejsze osoby może nie są 
reprezentowane, osoby do których jest ciężko 
dotrzeć, mniej wykształcone, seniorzy, którzy 
sobie już nie radzą.” 
(Włodowice)

I co gorsza, funkcjonujące rady seniorów nie są  
w stanie w żaden sposób do nich dotrzeć  
ze swoimi działaniami.



12

4. Struktura
Wszystkie rady seniorów wyodrębniły prezydium, 
które tworzą przewodniczący i wiceprzewodniczący, 
rzadziej sekretarz, a czasem protokolant 
posiedzenia, wybierany ad hoc w trakcie posiedzeń.

W siedmiu radach seniorów utworzono od 3 do 5 
zespołów roboczych. Wśród spraw, którymi zajmują 
się zespoły są takie, które bezpośrednio dotyczą 
seniorów, jak:

 § mieszkalnictwo,
 § aktywizacja osób starszych,
 § pomoc społeczna,
 § profilaktyka i promocja zdrowia,
 § kultura,
 § edukacja,
 § sport, rekreacja i wypoczynek,
 § bezpieczeństwo, w tym „Koperta życia.”

A także takie, które dotyczą ich pośrednio, jak:

 § budżet i rozwój miasta,
 § kontakty z mieszkańcami i organizacjami 

pozarządowymi,
 § współpraca z radami dzielnic,
 § polityka społeczna.  

Natomiast w Dąbrowie Górniczej w radzie seniorów 
co prawda nie utworzono zespołów roboczych, 
jednak poszczególni jej członkowie delegowani 
są do udziału w spotkaniach konsultacyjnych 
dotyczących spraw ważnych dla seniorów.

5. Kadencja
Kadencja większości rad seniorów trwa 4 lata, 
krótsze (2 lub 3 lata) są rzadsze, a co więcej,  
w kolejnych kadencjach ulegają wydłużeniu.  
W kilku gminach kadencja rady seniorów 
powiązana jest z kadencją władz gminy.

„Czteroletnia kadencja daje możliwości realnego 
działania, ale obarczona jest także pewnym 
ryzykiem związanym chociażby z brakiem 
motywacji niektórych członków rady seniorów 
lub pogarszającym się stanem zdrowia, który 
w skrajnych przypadkach może uniemożliwić 
uczestnictwo w życiu rady.” 
(Tychy)
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6. Jawność działania
Statuty rad seniorów stosunkowo rzadko 
rozstrzygają kwestię jawności ich działania, 
najczęściej ograniczają się do stwierdzenia,  
że ich posiedzenia są jawne. Pomimo tego 
możemy stwierdzić, że w większości wypadków 
stosunkowo łatwo dotrzeć do informacji o gminnej 
radzie seniorów i jej działaniach. Podstawowym 
źródłem informacji są strony internetowe lub BIP-y 
samorządów terytorialnych, przy których działają. 

Innym dość powszechnie stosowanym kanałem 
informacji są media lokalne, w tym samorządowe 
(np. „Twoje Tychy”, „Kurier Miejski” w Sosnowcu), 
tematyczne strony internetowe (np. http://www.
senior60.sosnowiec.pl/), fanpage na portalach 
społecznościowych (np. https://www.facebook.
com/zymlasenior – Rady Seniorów Miasta 
Katowice), czy wreszcie tablica z informacjami  
o radzie (np. Mysłowice).

Mniej przyjazne potencjalnym zainteresowanym 
jest gromadzenie i udostępnianie informacji  
na temat rady seniorów przez wydziały urzędów 
gmin (np. Jaworzno).

Dobrą praktyką w zakresie informowania o radzie 
seniorów i jej działaniach jest zamieszczanie 
na stronie internetowej przede wszystkim 
podstawowych informacji, jak:

 § uchwała nadająca statut, zarządzenie 
powołujące skład rady seniorów,

 § skład rady i ewentualnie wyodrębnionych 
zespołów,

 § harmonogram pracy rady, w tym dyżurów jej 
przedstawicieli (o ile są prowadzone),

 § protokoły z posiedzeń, uchwały, sprawozdania 
z działalności rady,

 § dokumenty strategiczne dla jej 
funkcjonowania (plany działania rady),

 § kontakt mailowy i/lub telefoniczny z radą, 
przewodniczącym/ą i opiekunem/ką- 
koordynatorem/ką rady w urzędzie gminy.

http://www.senior60.sosnowiec.pl
http://www.senior60.sosnowiec.pl
http://www.facebook.com/zymlasenior
http://www.facebook.com/zymlasenior
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Ważne jest publikowanie informacji 
o podejmowanych inicjatywach: 
współorganizowanych przez radę seniorów 
imprezach, podejmowanych przez nią 
interwencjach i zajmowanych stanowiskach  
w sprawach ważnych dla seniorów  
(np. konsultacjach polityk publicznych, uchwał 
rady gminy). I wreszcie informacje ważne dla życia 
seniorów, jak np. oferta kulturalna, profilaktyka 
zdrowotna, przepisy prawa. 

Przykładami dobrych praktyk spełniających te 
warunki są strony:

 § Bytomskiej Rady Seniorów – http://www.
bytom.pl/bytomska-rada-seniorow

 § Czeladź dla Seniora – http://wsparcieczeladz.
pl/

 § Mysłowickiej Rady Seniorów – http://www.
myslowice.pl/page/4643,myslowicka-rada-se-
niorow.html

 § Sosnowiec dla Seniora – http://www.senior60.
sosnowiec.pl/

Minimalne wymogi w zakresie dostępu  
do informacji o działalności rady seniorów 
spełniają strony:

 § Cieszyńskiej Rady Seniorów – http://bip.
um.cieszyn.pl/artykuly/2005/kontakt 

 § Gminnej Rady Seniorów w 
Czechowicach-Dziedzicach – http://www.bip.
czechowice-dziedzice.pl/bipkod/14125081

 § Rady Seniorów Gminy Łazy –  http://bip.lazy.
pl/index.php?id=1836

 § Rady Seniorów Miasta Racibórz – http://www.
bipraciborz.pl/bip/wiadomosci-typ-106831

 § Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska – 
http://www.rudaslaska.bip.info.pl/index.
php?idmp=2393&r=o 

 § Gminnej Rady Seniorów w Siewierzu – https://
www.siewierz.pl/1/strona/117/

 § Tyskiej Rada Seniorów – https://bip.umtychy.
pl/tyska-rada-seniorow

 § Zawierciańskiej Rady Seniorów – http://www.
zawiercie.eu/kategorie/zawiercianska_rada_
seniorow

http://www.bytom.pl/bytomska-rada-seniorow
http://www.bytom.pl/bytomska-rada-seniorow
http://wsparcieczeladz.pl/
http://wsparcieczeladz.pl/
http://www.myslowice.pl/page/4643,myslowicka-rada-seniorow.html
http://www.myslowice.pl/page/4643,myslowicka-rada-seniorow.html
http://www.myslowice.pl/page/4643,myslowicka-rada-seniorow.html
http://www.senior60.sosnowiec.pl/
http://www.senior60.sosnowiec.pl/
http://bip.um.cieszyn.pl/artykuly/2005/kontakt
http://bip.um.cieszyn.pl/artykuly/2005/kontakt
http://www.bip.czechowice-dziedzice.pl/bipkod/14125081
http://www.bip.czechowice-dziedzice.pl/bipkod/14125081
http://www.bip.lazy.pl/index.php?id=1836
http://www.bip.lazy.pl/index.php?id=1836
http://www.bipraciborz.pl/bip/wiadomosci-typ-106831
http://www.bipraciborz.pl/bip/wiadomosci-typ-106831
http://www.rudaslaska.bip.info.pl/index.php?idmp=2393&r=o
http://www.rudaslaska.bip.info.pl/index.php?idmp=2393&r=o
https://www.siewierz.pl/1/strona/117/
https://www.siewierz.pl/1/strona/117/
https://bip.umtychy.pl/tyska-rada-seniorow
https://bip.umtychy.pl/tyska-rada-seniorow
http://www.zawiercie.eu/kategorie/zawiercianska_rada_seniorow
http://www.zawiercie.eu/kategorie/zawiercianska_rada_seniorow
http://www.zawiercie.eu/kategorie/zawiercianska_rada_seniorow
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7. Zasoby

„Nie chodzi o to, by rada miała swoje konto i miała swoje pieniądze. Chodzi o to,  
aby był jakiś sposób, tak jak w przypadku członka Rady Miasta lub przedstawiciela urzędu, 
była jakaś delegacja.”  (Tychy)

Dla sprawnego funkcjonowanie rady seniorów 
niezbędne są – poza ludźmi – także zasoby 
materialne. Przedstawiciele rad seniorów 
województwa śląskiego właściwie wymieniają dwa 
rodzaje niezbędnych do działania zasobów:  
lokale i środki pieniężne.

Z tym pierwszym jest w miarę dobrze i tylko 
nieliczne rady seniorów sygnalizują problemy  
z brakiem miejsc na spotkania, czy przede 
wszystkim na prowadzenie dyżurów  
i przechowywanie dokumentacji.  
Z reguły rady seniorów swoje posiedzenia 
odbywają w pomieszczeniach gminnych 
(najczęściej sala sesyjna). Jednak tylko nieliczne 
mają do dyspozycji pomieszczenia na swoje 
siedziby. Przykładowo w Gliwicach jest to 
Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, 
a w Dąbrowie Górniczej – Centrum Aktywności 
Obywatelskiej. 

Brak środków finansowych jako istotną barierę 
utrudniającą nie tyle funkcjonowanie samej rady 
(posiedzenia), co raczej pełnienie przez radnych 
swoich funkcji (np. uczestnictwo w wyjazdowych 
spotkaniach, imprezach) wymienia się za to 
powszechnie. Tylko kilka rad seniorów (Bytom, 
Rybnik, Świętochłowice) ma do dyspozycji środki  
z budżetu miasta (najczęściej są to kwoty rzędu 
kilku tysięcy złotych).
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II. Działalność
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„Pierwsze nasze kroki były dość trudne, bo tak do końca 
nikt nie zdawał sobie sprawy, na czym ma to polegać. 
Myślę, że nikt nie był w tym kierunku przygotowany. 
Więc oczywiście zaczęliśmy od intensywnego szkolenia 
członków. To były różne szkolenia, dotyczące m.in. tego, 
jak działać w radzie seniorów, jak działać w środowisku. 
Pierwsze pół roku działalności przeszło nam  
na szkoleniach.” (Tychy)

W ustawie zapisano jedynie, że „Gminna rada seniorów ma charakter 
konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.” To znaczy, że to jak działa, czym 
się zajmuje i jakie są tego efekty, jest wypadkową decyzji władz  
i administracji samorządowej, środowisk seniorskich i członków rady 
oraz otoczenia w każdym poszczególnym samorządzie.  
W tej części przyjrzymy się kompetencjom rad seniorów określonym 
w ich statutach, sposobowi działania rad seniorów i podejmowanym 
działaniom oraz sukcesom i porażkom.
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1. Kompetencje

„Główną rolą rady, która zaznaczona jest w statucie i zaleceniach władz zwierzchnich,  
jest rola doradcza, opiniotwórcza i inicjatywna. Powinniśmy doradzać Prezydentowi  
i Radzie Miasta. I jak na razie to jest teoria.” (Gliwice)

Zakłada się, że celem działania rad seniorów jest 
służenie społeczności seniorów oraz wspieranie 
i reprezentowanie ich zbiorowych interesów 
poprzez ścisłą współpracę z władzami gmin 
oraz organizacjami i instytucjami, które zajmują 
się problemami seniorów. Co w praktyce może 
oznaczać np., że:

,,Działalność rady polegać będzie na określaniu 
priorytetów, potrzeb i problemów seniorów
gminy Włodowice oraz przedstawianiu propozycji 
dotyczących działań na rzecz seniorów.” 

“Podejmowanie działań w celu integracji 
środowiska osób starszych i wzmacniania udziału 
seniorów w życiu społeczności lokalnej Rudy 
Śląskiej, służące ochronie praw i poszanowaniu 
godności osób starszych.”

Ten cel – zgodnie z postanowieniami statutów – 
może być realizowany m.in. poprzez:  

 § opiniowanie projektów uchwał i aktów 
prawa miejscowego dotyczących osób 
starszych oraz działań realizowanych na ich 
rzecz przez instytucje publiczne, organizacje 
pozarządowe lub uniwersytet trzeciego wieku;

 § opiniowanie programu współpracy miasta  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego w zakresie dotyczącym 
osób starszych lub działań realizowanych  
na ich rzecz i jego realizacji

 § diagnozowanie sytuacji osób starszych oraz 
rekomendowanie działań na rzecz poprawy 
jakości ich życia;
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 § inicjowanie debaty publicznej na temat 
sytuacji osób starszych, jakości ich życia 
i działań podejmowanych na ich rzecz 
przez instytucje publiczne, organizacje 
pozarządowe i uniwersytet trzeciego wieku;

 § realizację przedsięwzięć zmierzających  
do integracji społecznej seniorów, 
poprawienia jakości ich życia, wzmacniania 
ich aktywności obywatelskiej oraz służących 
ochronie praw i poszanowaniu godności osób 
w wieku senioralnym;

 § występowanie do rady gminy z wnioskami  
o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej;

 § inicjowanie działań mających na celu 
upowszechnienie współpracy samorządu  
ze środowiskiem seniorów;

 § współpracę z organizacjami pozarządowymi, 
klubami seniora, uniwersytetami trzeciego 
wieku i innymi podmiotami działającymi  
na rzecz osób starszych;

 § inicjowanie przedsięwzięć zmierzających  
do integracji społecznej seniorów oraz  
do zaspokajania potrzeb tej grupy społecznej; 

 § podejmowanie działań zmierzających  
do wykorzystania potencjału i czasu seniorów 
na rzecz inicjatyw środowiskowych, w tym  
w zakresie kultury, sportu, rekreacji, edukacji.
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2. Działalność

„W rzeczywistości raz w miesiącu jest posiedzenie całej rady seniorów; oprócz tego w każdy 
poniedziałek są spotkania zespołów tematycznych.”   (Sosnowiec)

2.1 Posiedzenia
Rady seniorów działające w województwie śląskim 
wykazują się sporą aktywnością. Przynajmniej jeśli 
chodzi o intensywność spotkań, które odbywają się 
częściej niż przewidują ich statuty.  
Z reguły zakłada się, że posiedzenia rad powinny 
się odbywać nie rzadziej niż raz na kwartał, jednak  
w praktyce odbywają się one co miesiąc. Ponadto 
odbywają się spotkania zespołów (tam, gdzie one 
istnieją), radni pełnią dyżury. Te jednak cieszą się 
różnym zainteresowaniem, a sytuacje niewielkiego 
lub wręcz braku zainteresowania nie należą  
do wyjątków. Remedium okazuje się zmiana taktyki  
– z oczekiwania na interesantów na docieranie  
do nich. 

,,Dyżury na dzień dzisiejszy się nie odbywają, 
zmieniliśmy trochę taktykę, nie to, że ludzie 
przychodzą do nas, tylko że my po prostu 
wychodzimy do ludzi.” 
(Mysłowice)

“Były dyżury co tydzień, ale nie było to 
najciekawiej. Mało osób przychodziło, małe 
zainteresowanie było i dlatego stwierdziliśmy,  
że lepiej jest, jak my chodzimy do ludzi.  
I my chodzimy do ludzi, i to jest bardzo istotne, 
i bardzo ważne. Idziemy na spotkanie jednego 
koła emeryckiego, do drugiego koła emeryckiego 
i głosimy tam wszystko to, co jest robione 
dla seniorów, wszystko to, co ludzie powinni 
wiedzieć. Są dni targowe. Na każdym dniu 
targowym, jeżeli mamy jakieś problemy, które 
trzeba rozgłosić po prostu tym ludziom, mamy 
wiadomości od burmistrza, że to będzie czy 
tamto będzie, to my jesteśmy na rynku. 
Docieramy do ludzi pocztą pantoflową, może 
to się wydawać śmieszne, ale to jest kontakt 
bezpośredni z tym danym człowiekiem i ten dany 
człowiek nam wtedy mówi więcej, bo widzi, że my 
do niego docieramy.”  
(Koniecpol)
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2.2 Działania

,,Rolą Rady jest działanie na rzecz seniorów, to jest podstawa i taki główny kierunek. 
Powinniśmy swoje działania ukierunkować na to, aby seniorom żyło się lepiej w mieście, 
żeby ich zaktywizować, co jest bardzo trudne. Poprzez swoje działania w stosunku  
do samorządu, do decyzji, które samorząd podejmuje, my mamy obowiązek opiniowania, 
doradzania i konsultowania.”   (Sosnowiec)

Na podstawie uzyskanych informacji wnioskujemy, 
że działalność rad seniorów w województwie 
śląskim polega przede wszystkim na inicjowaniu 
różnorodnych działań mających na celu 
podniesienie jakości życia seniorów mieszkających 
w gminie, na terenie której rada działa. Najczęściej 
te działania dotyczą m.in.: bezpieczeństwa, 
ochrony zdrowia, kultury, przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu, spędzania wolnego 
czasu, komunikacji, zagospodarowania terenu.

Poniżej wybrane przykłady działań inicjowanych 
przez rady seniorów:

 § rozpowszechnienie „Koperty życia”,

 § ustanowienie przez samorząd Bytomskiej Karty 
Seniora, Karty Seniora Rudy Śląskiej,

 § organizacja dni seniora, wigilii i spotkań 
seniorów,

 § organizacja Świętochłowickiej Uniwersjady 
Seniorów,

 § utworzenie informatora dla seniorów 
(Sosnowiec),

 § zainicjowanie kampanii „Oko na seniora” –  
Urząd Miasta Ruda Śląska pokrywa część  
kosztów operacji zaćmy (Ruda Śląska),

 § interwencje w sprawie dostosowania  
sygnalizacji świetlnej dla osób starszych 
(wydłużenie zielonego światła dla pieszych 
pozwalające przejść przez pasy w wolniejszym 
tempie) (Ruda Śląska),

 § zbiórka pieniędzy i odnowienie grobu 
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przedwojennego aktora (Sosnowiec),

 § doprowadzenie do ustawienia ławek i koszy  
w miejscach uczęszczanych przez seniorów,  
w tym na przystankach autobusowych 
(Czeladź),

 § zainicjowanie akcji „Kilometry w wodzie” – 
bezpłatny dostęp basenu dla seniorów (Bytom),

 § udział w działaniach na rzecz rewitalizacji 
wybranej przestrzeni miasta (Tychy),

 § organizacja szkoleń dla seniorów  
(np. komputerowych – Tychy),

 § zainicjowanie kampanii „Praca dla seniora”  
– umożliwienie osobom starszym dorabianie 
(we współpracy z PUP - Tychy),

 § opieka nad osobami samotnymi  
i potrzebującymi pomocy („Bank czasu”  
– Siemianowice Śląskie).

Interweniują także do władz miasta i innych  
instytucji w wielu podobnych sprawach  
(np. drobnych remontów, zmian tras autobusów, 
zapewnienia opieki medycznej), także za 
pośrednictwem radnych gminnych (np. interpelacja 
radnej na sesji RM na temat niskopodłogowych 

tramwajów i podwyższonych przystanków oraz 
o skrócenie czasu oczekiwania na świadczenia 
rehabilitacyjne – Świętochłowice). 

Rady seniorów starają się poznać potrzeby  
i problemy seniorów. W Świętochłowicach 
przeprowadzili badanie ankietowe i zorganizowali 
poświęcone temu spotkanie w Związku 
Nauczycielstwa Polskiego; w Siemianowicach Śląskich 
wspólnie z komisją ekspercką ds. polityki społecznej 
(ciało doradcze prezydenta miasta) przeprowadzono 
badanie ankietowe i spotkania dzielnicowe.

Współpracują z różnymi podmiotami  
o podobnym charakterze, czyli radami 
młodzieżowymi (np. Mysłowice, Siemianowice  
Śląskie, Sosnowiec), szkołami (np. Czeladź), 
organizacjami pozarządowymi, ośrodkami kultury 
(np. Piekary Śląskie).

Angażują się także w tworzenie różnorodnych 
instytucji, nie zawsze wprost skierowanych  
do seniorów. Przykładowo w Tychach w powołanie 
Centrum Usług Obywatelskich, miejsca, które ma 
służyć organizacjom i mieszkańcom,  
a w Mysłowicach w Miejskie Forum Seniorów.
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Działalność rad seniorów nie jest pasmem 
sukcesów. Niektóre z podejmowanych inicjatyw 
kończą się niepowodzeniem. Ale ich lista jest 
zdecydowanie krótsza niż sukcesów. Poniżej kilka 
przykładów   

 § Wniosek o budowę mieszkań czynszowych  
dla seniorów. Chodzi o mieszkania 
dostosowane i otoczenie dostosowane do 
potrzeb osób starszych. Gmina Tychy jednak 
nie odniosła się w pełni do tego pomysłu 
argumentując, że w powstającym Centrum 
Usług Obywatelskim przewidziane jest 
powstanie kilku mieszkań chronionych  
– choć, jak wspominają sami radni, nie o to  
im chodziło w tym pomyśle. (Tychy)

„Próbujemy i jeśli nam się coś nie uda, nie traktujemy tego jako porażki.  
Uważam, że zawsze robimy ten pierwszy krok, staramy się, jeśli nie drzwiami, to oknem.  
Jeśli się nie uda, to może następnym razem.” (Ruda Śląska)

 § Inicjatywa utworzenia dziennego domu opieki 
medycznej. (Sosnowiec)

 § Małe zainteresowanie społeczności 
obchodami Dnia Seniora. (Koniecpol)

 § Brak możliwości wyegzekwowania 
prawomocnych wyroków wobec spółdzielni 
mieszkaniowej. (Koniecpol)

 § Inicjatywa wprowadzenia darmowych 
szczepionek przeciw grypie dla seniorów. 
(Gliwice) 
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„Jednym słowe, nie spełniamy roli konsultacyjnej i opiniodawczej. Nie zauważa się nas.” 
(Świętochłowice)

Jednak te większe i mniejsze porażki bledną 
wobec głównej bolączki funkcjonowania rad 
seniorów, jaką jest fakt, iż nie pełnią one funkcji 
konsultacyjnej i opiniodawczej. Dzieje się tak, 
ponieważ, jak wynika z naszych badań, władze 
samorządowe ani tego nie oczekują, ani nie wydają 
się temu sprzyjać. Jednak zdarzają się wyjątki  
od tej reguły:

 § W Bytomiu, choć rada seniorów raczej  
nie dostaje do opiniowania projektów uchwał 
Rady Miasta, to członkowie Bytomskiej Rady 
Seniorów (BRS) biorą udział w posiedzeniach 
Komisji ds. polityki społecznej Rady Miasta; 
zorganizowano spotkanie BRS z radnymi 
miejskimi i naczelnikami wydziałów 

(w jego trakcie podnoszono sprawę 
opiniowania projektów uchwał i przepływu 
informacji o inicjatywach wydziałów dla 
seniorów); członkowie BRS brali udział 
w przygotowaniu strategii rewitalizacji 
Bytomia na lata 2016-2020, w której wiele 
spraw dotyczy seniorów, w tym m. in. 
dostosowywania mieszkań dla osób starszych 
i niepełnosprawnych.

 § W Chorzowie członkowie Rady Seniorów  
są zapraszani na spotkania strategiczne,  
np. w sprawie budżetu obywatelskiego. 
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„Przewodniczący Rady Miasta powoli się do nas przekonał. Już widzi, że my mu nic złego 
nie robimy. Już przychodzi na nasze spotkania, ale na sesje Rady Miasta nas nie prosi.”    
(Ruda Śląska)

To dość powszechna opinia wśród przedstawicieli 
rad. Jako najważniejsze przyczyny wymieniają: 
niezrozumienie, niechęć i obawę przed włączaniem 
mieszkańców w podejmowanie decyzji 
dotyczących ich samych, ich potrzeb i problemów. 
Do wyjątków nie należą więc sytuacje, gdy:

 § rady seniorów nie dostają projektów uchwał 
do opiniowania, ani nie ma zainteresowania 
ich opinią, zaś w ich posiedzeniach  
nie uczestniczy przedstawiciel urzędu  
czy rady gminy (np. Czechowice-Dziedzice, 
Świętochłowice),

 § gmina rezygnuje z opracowania programu 
polityki senioralnej (np. Sosnowiec),

 § nie otrzymują projektów uchwał rad gminy  
i chcąc się na ich temat wypowiedzieć, muszą 
samodzielnie śledzić BIP (np. Tychy). 

Nawet w tych samorządach, w których rada 
seniorów uczestniczy w podejmowaniu decyzji  
w ważnych dla seniorów sprawach, nie obywa się 
to bez problemów.

„Są, nie ukrywam, problemy, jeśli chodzi o nasze 
obecności na komisjach stałych Rady Miejskiej. 
Nie zawsze nas traktują tak, jakbyśmy widzieli. 
Wszyscy gramy w jednej orkiestrze, więc oni 
powinni nas traktować jak kolegów i koleżanki,  
a nie jak intruzów. Tutaj musimy sobie 
wypracować jakieś rozwiązania.”
(Czeladź)
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III. Szanse i Wyzwania
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1. Czynniki sprzyjające
Czynniki sprzyjające działalności rad seniorów, 
które wskazali ich przedstawiciele, można podzielić 
na wewnętrzne i zewnętrzne. Te pierwsze to 
kompetencje, zaangażowanie i nastawienie 
członków rad seniorów. 

„Tym co sprzyja działalności rady jest chęć  
do działania poszczególnych radnych 
wchodzących w skład rady seniorów oraz 
umiejętność samoorganizacji. Dość dużym 
atutem jest to, że idą z otwartymi rękami 
do urzędu i są otwarci na dialog co ułatwia 
załatwiania różnego rodzaju spraw. 
Dodatkowym atutem jest też, że większość 
działań Tyskiej Rady Seniorów odbywa się 
zgodnie z zasadą mierz siły na zamiary.“
(Tychy)

Te drugie to nastawienie i relacje z władzami 
(wójtem, burmistrzem, prezydentem, 
przewodniczącym rady gminy i radnymi)  
i administracją samorządową.

„Pełnomocnik do spraw organizacji 
samorządowych jest naszym, że tak powiem, 
opiekunem, pełnomocnikiem z ramienia 
Prezydenta do spraw Rady Seniorów i dzięki 
temu mamy, jak gdyby bezpośredni przenośnik 
od dyrektora Gliwickiego Centrum Organizacji 
Pozarządowych do Prezydenta Miasta.” 
(Gliwice)
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2. Blokady działalności

,,Dużo się robi dla seniorów w mieście, natomiast te działania są rozproszone w różnych 
organizacjach, różnych wydziałach. My o wielu rzeczach nie wiemy, bo nie jesteśmy 
informowani. I musi być taka inicjatywa, która będzie to wszytko spinać.’’   (Sosnowiec)

Przedstawiciele rad seniorów zdecydowanie 
częściej niż to, co sprzyja wskazują to,  
co przeszkadza im działaniu. Także i te czynniki  
można podzielić na wewnętrzne i zewnętrze.  
Choć te pierwsze – jak brak lub słabe 
zaangażowanie radnych – wymienia się rzadziej  
i wydaje się, że choć potrafią być uciążliwe,  
to jednak w mniejszym stopniu blokują sprawne 
działanie rady seniorów.

Natomiast tym, co w opinii przedstawicieli rad 
seniorów przede wszystkim blokuje ich działania, 
są wszystkie te uwarunkowania, które związane  
są z faktycznie pełnioną rolą w lokalnym 
samorządzie, relacjami z instytucjami władzy 
i administracji samorządowej oraz innymi 
działającymi lokalnie podmiotami,  
czy posiadanymi przez rady seniorów zasobami. 

Jest to zatem brak „umocowania prawnego”, 
„osobowości prawnej”, czego najważniejszą 

konsekwencją jest brak środków na realizację 
działań na rzecz seniorów czy zwrot kosztów 
podróży odbywanych przez radnych w ramach 
sprawowanego mandatu. Zaś brak osobowości 
prawnej uniemożliwia samodzielne pozyskiwanie 
dotacji z innych źródeł.

„Wszystkie inicjatywy radni seniorzy muszą 
pokrywać z własnej kieszeni.” 
(Koniecpol) 

Jest to również ograniczenie funkcji rad seniorów 
głównie do inicjatywnej i skierowanie ich działań 
na samych seniorów, nie zaś na lokalne władze.

,,Rada seniorów jest po to, żeby przede 
wszystkim aktywizować środowisko osób 
starszych, pomagać też tym osobom, które tego 
potrzebują.”
(urzędnik gminny)



29

Są to także niedobre relacje z władzami  
i administracją samorządową – niedostrzeganie, 
niezrozumienie ich roli, obawa przed ich 
aktywnością. Niekorzystnie na skuteczność 
działania rad seniorów oddziałują wszelkiego 
rodzaju napięcia w lokalnym układzie władzy  
(na linii zarząd – rada gminy, wewnątrz rady 
gminy). Brak merytorycznego wsparcia działań 
rady seniorów (brak stałego „opiekuna” rady  
w urzędzie gminy). Brak zainteresowania radnych 
gminnych ich działalnością – nieobecność radnych 
gminnych, w tym członków komisji rady gminy 
ds. społecznych, na posiedzeniach rady seniorów, 
niezapraszanie na posiedzenia rady gminy i jej 
komisji, a także nieinformowanie rady seniorów  
o projektowanych uchwałach czy innych 
inicjatywach.

Oprócz tych powszechnie występujących 
blokad, przedstawiciele rad wskazali także takie 
specyficzne utrudnienia ich działalności, jak np.

 § bariery przestrzenne – odległość między 
sołectwami, ,,brak komunikacji z sołectw  

do gminy”, co zmusza członków rady seniorów 
do korzystania z prywatnych środków 
lokomocji (Włodowice);

 § słaba rozpoznawalność rady seniorów, także 
we własnym środowisku.

„Problemem, z którym spotyka się rada  
na zewnątrz, jest brak wiedzy na temat 
możliwości i obszarów jej działalności. Sami 
członkowie spotykają się też czasami z niechęcią 
środowisk senioralnych. Wynika to z niewiedzy, 
gdyż niektóre osoby starsze sądzą, że pełnienie 
tej funkcji wiąże się z pobieraniem przez radnych 
pieniędzy z tego tytułu, co rodzi wrogą postawę 
wobec nich. Barierą jest też problem trafiania 
do osób, które nie są aktywne, ale mają 
oczekiwania, że ich problem zostanie 
rozwiązany.” 
(Tychy)

 § niskie kompetencje radnych seniorów, 
nieznajomość statutu rady seniorów, co rodzi 
przekonanie, że „rada nic nie może, niewiele 
robi” i jest źródłem frustracji.
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3. Relacje z otoczeniem

„W praktyce było ciężko na początku. Radni Rady Miasta poczuli się zagrożeni, że seniorzy 
chcą rządzić.”   (Ruda Śląska)

Niezwykle istotną rolę w funkcjonowaniu rady 
seniorów odgrywają relacje z otoczeniem: przede 
wszystkim z organami władzy samorządowej 
i administracją, ale w nie mniejszym stopniu 
również z organizacjami, instytucjami  
czy przedsiębiorstwami działającymi zarówno w 
ich bezpośrednim sąsiedztwie, jak i w szerszej skali. 
Co więcej, jakość tych relacji wpływa na działanie 
rady seniorów na każdym etapie, nierzadko jest 
czynnikiem stymulującym ich tworzenie.  
Taka sytuacja miała miejsce m.in. w Sosnowcu, 
gdzie powołanie rady seniorów było jednym  
z efektów realizacji projektu przez Stowarzyszenie 
Aktywne Kobiety.

Najważniejszym partnerem rad seniorów  
są władze samorządu. Jak już o tym była mowa,  
te relacje są mocno zróżnicowane. Przykładem 
dużej otwartości, według przedstawicieli rady 
seniorów, jest postawa władz Piekar Śląskich:

„Nie mamy  żadnego problemu z dojściem  
do władzy. Jeżeli potrzeba, to zapraszamy  
na posiedzenie Panią Prezydent  
lub Wiceprezydenta. Jeżeli zajdzie potrzeba, 
to podejmujemy wniosek z zaproszeniem 
odpowiedniej osoby. Sądzę, że jeśli chodzi 
o naszą piekarską Radę, to jesteśmy absolutnie 
zadowoleni. Jesteśmy zapraszani na sesję Rady 
Miasta lub posiedzenia różnych komisji. Mamy 
możliwość wypowiedzenia się w trakcie przerw 
komisji, o ile nie zostaliśmy ujęci w jej porządku. 
Dostajemy też program sesji i jeśli jest coś,  
co my byśmy chcieli zgłosić, to zazwyczaj jest  
to ujmowane w porządku.”
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Jednak do wyjątków nie należy obojętność, 
czego ilustracją jest sytuacja w jednej z rad. 
Sygnalizowana przez radnych seniorów 
przychylność prezydenta miasta nie wystarczy, 
aby działania rady seniorów były skuteczne. 
Członkowie rady zgłaszają wnioski, ale nie 
opiniują projektów uchwał. Można odnieść 
wrażenie, że rada seniorów działa obok władz 
miasta, starając się własnymi siłami wypracować 
ścieżki komunikacji z radą miejską i jednostkami 
miejskimi. Sprawia to jednak wrażenie, że rada 
seniorów tak naprawdę „niewiele może”.

Te relacje zmieniają się wraz z upływem czasu  
i działaniem rad seniorów. Część przedstawicieli 
rad seniorów sygnalizuje, że na lepsze. 

„Może początki były trudne, ale teraz coraz 
częściej ktoś z nami rozmawia, ktoś nas 
wysłuchuje, nabieramy rozpędu.” 
(Sosnowiec)

Choć nie zawsze w pożądanym kierunku, czego 
dowodzi sytuacja w Świętochłowicach, gdzie na 
początku kadencji Miejskiej Rady Seniorów (MRS) 
odbyło się jej posiedzenie z udziałem wszystkich  
jednostek miejskich, gdzie poinformowano  
o istnieniu Rady i powiadomiono o tym,  
aby konsultować z MRS działania dla seniorów. 
Niestety, członkowie Rady Seniorów  
nie są zapraszani na posiedzenia Rady Miejskiej, 
przewodnicząca Rady Seniorów chciała wystąpić 
na sesji Rady Miejskiej, ale na razie nie było  
to możliwe. Przedstawiciel urzędu nie uczestniczy 
w posiedzeniach Rady. W marcu 2017 r. skierowano 
pisma do prezydenta i przewodniczącego rady 
miasta o zapoznanie Rady Seniorów z działaniami 
miasta na rzecz seniorów. 
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Partnerem rad seniorów bywają także inne ciała 
dialogu społecznego funkcjonujące w samorządzie. 
Najczęściej wskazuje się na rady młodzieżowe, 
stosunkowo rzadko na rady działalności pożytku 
publicznego.  

Relacje rad seniorów z organizacjami 
pozarządowymi bywają skomplikowane. 
Członkowie rad seniorów w dużej mierze  
są członkami lokalnych organizacji pozarządowych 
skupiających seniorów lub działających na ich 
rzecz lub środowisk seniorskich. Choćby z tego 
powodu łączą je z tym środowiskiem pewne 
więzy. Czasem sygnalizuje się, że generalnie sektor 
pozarządowy jest słabo zaangażowany w działania 
seniorów (Sosnowiec). Jednak współpraca rad 
seniorów z organizacjami pozarządowymi często 
oznacza istotne wsparcie rozwoju i działalności 
tych pierwszych.  
 

Przykładu dostarcza Tyska Rada Seniorów. 
Kiedy jej członkowie zaczęli pracować nad 
swoim programem, zbiegło się to z możliwością 
przystąpienia do koordynowanego przez 
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych Ę z Warszawy 
projektu „Zoom na Rady Seniorów”.  
W trakcie uczestnictwa w tym projekcie podjęto 
decyzję o zajęciu się przestrzenią przyjazną 
seniorom, co dziś jest istotnym obszarem 
działania Rady. Rada korzystała także ze wsparcia 
Stowarzyszenia MOST z Katowic. Efektem 
uczestnictwa w szkoleniach realizowanych przez 
tę organizację było utworzenie w Radzie Seniorów 
grup roboczych.
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4. Silne i słabe strony rad seniorów

„Siłą rady jest to, że jesteśmy chętni do działania, to jest siła rady.”   (Koniecpol)

Za najważniejsze silne strony rad seniorów ich 
przedstawiciele uznali m.in.:

 § umiejętność podejmowania wspólnych decyzji,

 § integrację rady, 

 § rozpoznawalność rady w społeczności 
lokalnej3.

„Są raczej rozpoznawalni przez środowisko 
lokalne i organizacje pozarządowe.” 
(Sosnowiec)

 § aktywność członków rady, 

 § zdobyte doświadczenie, 

 § chęć działania,

 § pomysły na działania i sukcesy w ich realizacji.

Natomiast do słabych stron, poza już 
wymienionymi brakami (umocowanie prawne,  
brak finansów czy lokali) i dysfunkcjami (relacje  
z władzami samorządowymi), zaliczyli: 

 § nierówne zaangażowanie wszystkich 
członków rady,

 § brak porozumienia w samej radzie.

3 W przypadku małych społeczności rozpoznawalność rady seniorów może wynikać z rozpoznawalności jej członków przez dane środowisko    
  (np. w gminie Włodowice przez mieszkańców tworzących ją wsi).



34

5. Wyzwania

,,Oczywiście, że rada seniorów potrzebuje wsparcia, przede wszystkim finansowego.  
A poza tym wsparcia konkretnie, że tak powiem, psychofizycznego, ażeby ten nasz głos 
bezpośrednio do tych urzędników dotarł.”   Gliwice)

Pytani o potrzebę dokonania zmian  
w funkcjonowaniu rady seniorów ich 
przedstawiciele częściej wskazują na zmiany 
warunków jej funkcjonowania niż działanie samej 
rady. Katalog tych zmian został tu już wielokrotnie 
zaprezentowany. W jednostkowych przypadkach 
konieczność wprowadzenia zmian  
w funkcjonowaniu rady wynika z faktu zmiany 
formy działania, jak ma to miejsce w Gliwicach.

„Zmieniamy nie tyle działanie rady seniorów, 
ile jej formę. Z zespołu branżowego 
przebranżawiamy się na Radę Seniorów – 
zobaczymy, jak władze zadecydują – przy 
Prezydencie czy też przy Miejskiej Radzie.” 
(Gliwice)

Na konieczność zmian funkcjonowania samych 
rad seniorów wskazują „opiekujący się” radami 
urzędnicy miejscy. Oprócz wsparcia finansowego 
za niezbędne uznają udzielenie im wsparcia  
w zakresie udziału w tworzeniu polityki senioralnej 
i projektów oraz kontaktów z mediami  
(np. udzielanie wywiadów etc.). 

Natomiast przedstawiciele rad sygnalizują,  
że także urzędnicy, szczególnie ci odpowiedzialni 
za współpracę z radami seniorów, powinni 
podnosić swoje kompetencje tak, aby zwiększyć 
ich świadomość tego, z kim mogą współpracować 
i w jakich tematach. Lepsze wyedukowanie 
przedstawicieli władz mogłoby przyczynić się  
do bardziej wydajnej pracy obu stron. 

„Dobrze by było, żeby ten pracownik wiedział, 
po co jesteśmy powołani i jaka jest nasza rola. 
My nie jesteśmy ludźmi, którzy chcą się o coś 
awanturować, lecz chcemy współpracować.” 
(Tychy)

Temu celowi mogłyby służyć specjalne szkolenia 
adresowane do urzędników.  
Ponadto przedstawiciele rad seniorów wskazują, 
że chcieliby poprawić współpracę z innymi 
podmiotami, np. radą młodzieżową, zacieśnić więzy 
z radnymi miejskimi, docierać do emerytów spoza 
zrzeszonych organizacji skupiających seniorów i 
przede wszystkim chcieliby mieć większy wpływ  
na działania podejmowane w gminie.
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6. Sieciowanie 

„Rada najbliżej współpracuje z Radą z Bytomia i Gliwic. Współpraca polega na zapraszaniu się  
na różnego rodzaju wydarzenia lub też informowaniu siebie nawzajem o szkoleniach 
przeznaczonych dla radnych. Dużym sukcesem jest fakt, że czterech przedstawicieli Rady jest 
zaangażowanych w Obywatelski Parlament Seniorów, w ramach którego m.in. lobbują na rzecz 
wprowadzenia przepisów umożliwiających finansowanie działalności rad seniorów.”   (Piekary Śląskie)

Rady seniorów działające w województwie 
śląskim często deklarują kontakty z innymi radami 
seniorów, zarówno z sąsiednich gmin, ale także 
spoza województwa, uczestnictwo w różnego  
rodzaju przedsięwzięciach (projektach, 
spotkaniach, forach, szkoleniach) służących 
wymianie doświadczeń, czy wreszcie uczestnictwo 
w sieciach rad wzmacniających głos tych ciał 
przede wszystkim w skali kraju, wobec instytucji 
centralnych (parlament, rząd), a w mniejszym 
stopniu lokalnie, wobec samorządów, przy których 
działają. Ilustrują to poniższe przykłady:

„Podjęli uchwałę o przystąpieniu 
do Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy 
Rad Seniorów. Kontakty z innymi radami są przez 
szkolenia i konferencje czy fora.” 
(Świętochłowice)

„Współpracują z Radami w: Czeladzi, Bytomiu, 
Tychach, Mysłowicach, Legionowie, Wrocławiu, 
Poznaniu, Krakowie, nawiązują kontakt z Katowicami. 
Oprócz tego są członkiem Ogólnopolskiego 
Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów.” 
(Sosnowiec)

„Rada Seniorów  jest w kontakcie z innymi radami 
działającymi na terenie województwa. Współpraca 
polega na współuczestniczeniu w szkoleniach  
lub też zapraszaniu się na wydarzenia organizowane 
przez poszczególne rady. Dużą wartość stanowi 
wymiana doświadczeń pomiędzy miastami, w zakresie 
standardów funkcjonowania rad seniorów”. 
(Dąbrowa Górnicza)
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Do czynników sprzyjających nawiązywaniu 
kontaktów i współpracy pomiędzy radami 
seniorów należą projekty realizowane dzięki 
wsparciu ze środków Rządowego Programu  
na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 
2014-2020 (ASOS), w których część działających  
w województwie śląskim rad seniorów brała udział.
Przykładem jest Chorzowska Rada Seniorów, 
która uczestniczy w Ogólnopolskim Porozumieniu 
o Współpracy Rad Seniorów, jej członkowie 
byli delegatami Obywatelskiego Parlamentu 
Seniorów, utrzymuje kontakty z ościennymi radami 
seniorów, uczestnicząc w imprezach przez nie 
organizowanych, a także w szkoleniach w ramach 
projektów ASOS.

Jednak nawet mocno zaangażowani w działania 
sieciujące nie odżegnują się od związków z lokalną 
społecznością. 

„Rada kontaktuje się z innymi tego typu 
podmiotami. Współpraca polega na 
współuczestniczeniu w różnego rodzaju 
wydarzeniach organizowanych dla rad  
seniorów na terenie województwa.  

Rada posiada także silne zakorzenienie lokalne, 
gdyż w jej skład wchodzą przedstawiciele 
różnych organizacji, które są zaangażowane 
w przygotowanie różnego rodzaju wydarzeń 
skierowanych do seniorów.” 
(Tychy)

Pomimo pozytywnego nastawienia większości 
rad seniorów wobec inicjatyw sieciujących, 
powoływania różnych form zrzeszania się tych 
ciał dialogu obywatelskiego, nie jest to zjawisko 
powszechne. Są i takie rady, które na razie 
dystansują się od tego.

„Poznali członków innych rad seniorów m. in. 
na II Forum Seniora w Katowicach. Spotykali 
się również z innymi radami na Kongresie 
Obywatel-Senior i w Stowarzyszeniu MOST. 
Przedstawiciele Siemianowickiej Rady Seniorów 
uczestniczyli w Krakowie w 2016 r. na kongresie 
Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy 
Rad Seniorów, ale na razie nie planują 
uczestnictwa w tym Porozumieniu.” 
(Siemianowice Śląskie)
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IV. Podsumowanie
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„Jeżeli nasze inicjatywy są w granicach rozsądku, to zazwyczaj są realizowane przez gminę.”   
(Tychy)

W zaprezentowanej analizie uchwyciliśmy wczesny 
okres funkcjonowania rad seniorów  
w województwie śląskim, co zresztą podkreślają 
ich przedstawiciele, którzy byli naszymi 
rozmówcami. Spora część z nich to podmioty, 
które ukonstytuowały się rok lub dwa lata przed 
badaniem, działające nie dłużej niż jedną kadencję, 
a zatem dopiero próbujące wypracować zasady 
funkcjonowania (jak działać?), wyznaczyć zakres 
kompetencji (co i dla kogo mogą?), zakreślić 
relacje z otoczeniem (z kim mogą?), zidentyfikować 
posiadane zasoby (czym dysponują?). Odnoszą 
pierwsze sukcesy i doznają pierwszych porażek.

„To temat dość nowy i te rady seniorów zdobywają 
doświadczenie i zobaczymy za kilka lat, jakie są 
doświadczenia, przemyślenia.” 
(Ruda Śląska)

W większości rad seniorów, zgodnie z nazwą (choć, 
jak się okazuje, niezgodnie z ustawowym zapisem) 
zasiadają wyłącznie seniorzy. Przedstawiciele 
badanych rad przedstawiają mocne, chociaż nieco 
dyskryminujące, argumenty za takim rozwiązaniem. 

„Młody człowiek nie jest w stanie wejść w głowę 
60-latka. Myśmy młodzi byli, a wy nie. Nie można 
wymagać od młodego człowieka, by myślał jak 
senior. Dlatego uważam, że ustawa nie powinna 
otwierać tej furtki. Współpraca jak najbardziej 
tak, ale nie jako członek rady seniorów.” 
(Czeladź)

Tym samym rady seniorów stają się przede 
wszystkim reprezentacją środowisk seniorskich, 
choć powinny być ciałem działającym na ich 
rzecz. Jednak przedstawiciele niektórych z nich 
zdają sobie sprawę, że to przekonanie może być 
wykluczające: rady raczej zrzeszają osoby  
i środowiska aktywne społecznie w danej gminie, 
natomiast nie docierają do nieaktywnych.  
O tym decyduje forma wyboru, jaką często jest 
głosowanie na kandydatów zgłaszanych bądź to 
przez organizacje pozarządowe i inne podmioty 
seniorskie, bądź też grupy mieszkańców.  
Wskazując środowiska, których nie reprezentują 
lub do których nie docierają, przedstawiciele rad 
seniorów mówią przede wszystkim o osobach 
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„nie wychodzących z domu”, natomiast nie mówią 
o środowiskach nie włączających się w aktywność 
społeczną z innych powodów (np. osobach 
uzależnionych, bezrobotnych, bezdomnych, 
mniejszościach etnicznych i rasowych).  
Pytanie, czy dopuszczenie do rady seniorów osób 
nie spełniających kryterium wieku, daje szansę  
na przełamanie tych barier, pozostaje otwarte.

Najczęściej rada seniorów liczy kilkunastu 
członków. Taka wielkość wydaje się w miarę 
funkcjonalna, pozwala sprawnie działać i zajmować 
się ważnymi dla środowiska sprawami. Sprzyja 
także tworzeniu stałych lub doraźnych zespołów 
roboczych z grona swoich członków. Jednak z tego 
rozwiązania skorzystało tylko kilka rad działających 
w województwie śląskim. Najczęściej powołano 
zespoły do zajmowania się takimi kwestiami, jak 
ochrona zdrowia, bezpieczeństwo, kultura, pomoc 
społeczna. Członkami zespołów roboczych  
są członkowie samej rady. Wydaje się,  
że poszerzenie ich składu o osoby spoza tego 
grona, także młodszych wiekiem, umożliwiłoby 
tworzenie zespołów w mniej licznych radach  
i włączenie w ich działalność oraz oddziaływanie 
także na tych, którzy nie są w niej obecni.

Kadencje większości rad seniorów trwają 4 lata.  
Co więcej, te których pierwsze kadencje były 
krótsze i wynosiły 2 lata czy nawet rok, kolejne 
wydłużają. Cztery lata, to w opinii przedstawicieli 
rad wystarczający okres czasu na to, żeby ich 
działania przyniosły spodziewany efekt.  
W niektórych przypadkach kadencja rady seniorów 
jest powiązana z kadencją władz samorządu 
(burmistrza, rady gminy), co ma sprzyjać 
integracji działań rad seniorów z poczynaniami 
władz samorządu. Zgłoszono nawet pomysł 
wprowadzenia dwukadencyjności rad seniorów.

„Gdyby rady pracowałyby chociaż dwie kadencje, 
to byłaby szansa na jakąś ciągłość działań.” 
(Dąbrowa Górnicza)

Pomysł wydaje się nietrafiony. Skuteczniejszym 
rozwiązaniem – z punktu widzenia zachowania 
ciągłości działania rady seniorów – jest 
wymiana części jej składu w połowie kadencji. 
To jednak oznacza zwiększenie częstotliwości 
przeprowadzania naboru członków.
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Działające w województwie śląskim rady 
seniorów w większości mają do swojej dyspozycji 
lokale, natomiast nie mają żadnych środków 
finansowych. Te pierwsze, to przede wszystkim 
sale na posiedzenia plenarne i zebrania 
zespołów roboczych, pomieszczenia na doraźne 
spotkania, dyżury i trzymanie archiwum. Z reguły 
korzystają z zasobów gmin (sale sesyjne, pokoje 
w urzędzie gminy lub – tam, gdzie funkcjonują 
– pomieszczenia w inkubatorach organizacji 
pozarządowych, centrach wspierania aktywności 
lokalnej). Wyjątkowo korzystają z lokali innych 
podmiotów, przede wszystkim organizacji 
pozarządowych czy partyjnych. Natomiast brak 
pieniędzy, które właściwie nie są potrzebne  
do realizacji zadań statutowych rad seniorów, 
utrudnia sprawowanie mandatu radnego  
w zakresie nawiązywania i utrzymywania 
kontaktów z innymi radami seniorów, wymiany 
doświadczeń, reprezentacji rady seniorów 
w sieciach i związkach tych ciał dialogu 
obywatelskiego, a tym samym osłabia ich głos 
rzeczniczy. Przedstawiciele rad seniorów przede 
wszystkim skarżą się na niemożliwość pokrycia 
kosztów delegacji z budżetu gminy na ważne dla 
nich spotkania środowiskowe czy szkolenia.

Sporadycznie rady seniorów dysponują środkami 
na realizację własnych przedsięwzięć.  
Takim wyjątkiem jest Bytomska Rada Seniorów, 
której budżet na ten cel zapewnia Wydział ds. 
Strategii Urzędu Miasta. W jednej z miejscowości  
przedstawiciele Rady Seniorów dostają delegację 
(zwroty kosztów dojazdu na różnego rodzaju 
wydarzenia), niemniej jest to realizowane w sposób 
ukryty. Pieniądze te są zwracane na podstawie 
umów wolontariackich, gdzie radni figurują jako 
przedstawiciele miejscowej jednostki kultury. 

Rady seniorów w województwie śląskim prowadzą 
różnorodną działalność, choć właściwie większość 
ich działań polega na organizacji imprez  
o charakterze rozrywkowo-integracyjnym (festyny, 
obchody dnia seniora), podejmowaniu interwencji 
mających na celu zaspokajać wybrane potrzeby 
seniorów (np. w zakresie bezpieczeństwa – 
„Koperta życia”). 
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„Seniorzy czują się pomijani w decydowaniu o ważnych sprawach dla całego społeczeństwa. 
Kierunek ich inicjatyw i ewentualne doradztwo ogranicza się jedynie do starszej części 
społeczeństwa, osób po 50-60 roku życia.” (Ruda Śląska)

Z trzech ustawowo przypisanych radom seniorów 
kompetencji, w największym stopniu realizują 
funkcję inicjatywną, a tylko w minimalnym stopniu 
opiniodawczo-doradczą. Wyraźnie to sygnalizują, 
podobnie jak brak środków finansowych.

„Rada w większym stopniu działa jako inicjator, 
bo jeżeli chodzi o opiniowanie i doradzanie  
to nie bardzo. Radni Miasta raczej nie zasięgają 
opinii seniorów. Z reguły działamy z własnej 
inicjatywy.” 
(Sosnowiec)

Główne zarzuty stawiane pod adresem władz  
i administracji samorządowej przez przedstawicieli 
rad seniorów to:

 § brak zainteresowania działaniem rad  
ze strony organów władzy – np. nieobecność 
na posiedzeniach rad seniorów radnych 
gminnych, niezapraszanie radnych seniorów 
na posiedzenia komisji rady gminy.

„Mógłby dać sygnał, że zespół spraw społecznych 
będzie obradował: Kto zainteresowany? Dobrze 
by tam było pójść i posłuchać. Może o seniorach 
będzie mowa.” 
(Ruda Śląska)

 § nieinformowanie rady seniorów o ważnych 
dla nich inicjatywach podejmowanych 
przez władze (także o posiedzeniach komisji 
problemowych);

 § nieprzekazywanie do konsultacji projektów 
uchwał i to nie tylko o znaczeniu  
dla całej gminy, ale także tych dotyczących 
bezpośrednio seniorów – przedstawiciele 
Rady Seniorów Miasta Katowice sygnalizowali, 
że dość późno otrzymali do konsultacji 
dokument „Aktywny Senior” i ich uwagi nie 
zostały uwzględnione. Choć przedstawiciel 
Urzędu Miasta Katowice twierdzi, że kilku 
członków Rady Seniorów brało udział  
w pracach nad projektem „Senior w mieście”,  
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a ponadto konsultują także sprawozdania  
z realizacji programów senioralnych.

Przedstawiciele rad seniorów sygnalizują w tym 
kontekście słabe umocowanie prawne tych ciał. 
Oczywiście w pierwszej mierze ich działalność 
wymaga dysponowania jakimiś finansami. 
Jednak za równie ważne uznają wzmocnienie 
przypisanej im na mocy ustawy kompetencji 
ciała opiniotwórczego, realizowanej w formie 
konsultowania projektów uchwał. Wskazują tu 
na innego typu ciała dialogu obywatelskiego 
funkcjonujące w formie rady, jak np. gminne 
komisje rozwiązywania problemów alkoholowych 
czy rady działalności pożytku publicznego, które  
w ich opinii mają ustawowe zapisy co do 
opiniowania projektów uchwał. Rady seniorów  
są pozbawione tego uprawnienia.

„Dlatego generalnie urzędnicy nie przejmują 
się przedstawianiem projektów uchwał radom 
seniorów. Zadania rad seniorów powinny być 
zapisane ustawowo, powinny być regulacje 
dotyczące obowiązków urzędników. Program 
polityki senioralnej powinien w randze ustawy 
zapisać działania rad seniorów i urzędów, łącznie 
ze zwrotem kosztów dojazdów dla członków rad.” 
(Katowice)

Co ważne, nie we wszystkich samorządach te 
relacje wyglądają tak samo. Niektóre rady są 
przekonane, że faktycznie pełnią swoje funkcje 
opiniodawczo-doradcze.

„Naszym zadaniem jest zbieranie opinii oraz 
informacji i przekazywanie ich władzom. Jest to 
realizowane różnymi kanałami. Na posiedzeniach 
rady pojawiają się także przedstawiciele 
wydziału polityki społecznej, którzy obserwują 
pracę rady i przekazują ewentualne uwagi dalej.” 
(Czeladź)

„Rolą naszą to jest doradztwo i pomoc  
dla pana burmistrza. On nas ukierunkowuje,  
co ewentualnie chciałby od nas, jaką pomoc sobie 
wyobraża i my staramy się w tym mu pomóc.” 
(Koniecpol)

,,Zadaniem rady seniorów jest doradztwo 
wójtowi i przewodniczącemu rady gminy. Rada 
seniorów przekazuje wszystkie sprawy związane 
z osobami starszymi z poszczególnych wsi.“ 
(Włodowice)
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Po drugie, z czasem relacja na linii rada seniorów 
– władze i administracja samorządowa ulegają 
zmianie, choć oczywiście nie zawsze w pożądanym 
przez rady seniorów kierunku. Pojawia się 
wzajemne zainteresowanie, wzrasta wzajemne 
zaufanie. 

Jednak podsumowując trzeba stwierdzić, że rady 
seniorów pełnią przede wszystkim rolę inicjatywną, 
zaś w mniejszym czy nawet minimalnym stopniu 
konsultacyjną i doradczą. 

„Nic nie opiniujemy na razie. Sami wychodzimy  
z inicjatywami.” 
(Ruda Śląska)

W praktyce radni seniorzy nie mają wpływu  
na podejmowane przez władze gmin sprawy,  
nie mają okazji wypowiadać się na temat 
dotyczących ich polityk publicznych, opiniować 
inwestycji samorządowych (publicznych) pod 
kątem przystosowania (oddziaływania) na 
seniorów, gdyż nie biorą udziału w posiedzeniach 
rad gmin i ich komisji, a pomiędzy radami gmin 
i radami seniorów przepływ informacji jest dość 
słaby. Choć w wielu przypadkach członkowie rad 

seniorów mają świadomość tego, że między innymi 
po to zostali powołani. Dlatego w zdecydowanej 
większości przypadków ciężar konsultacyjny/
opiniotwórczy jest przesunięty na działania 
animacyjne/wspierające seniorów. Pomimo tego,  
że rady seniorów – jako takie – nie otrzymują  
do opiniowania różnego rodzaju uchwał, to jednak 
podejmują działania animacyjne wnioskując  
lub też współorganizując różnego rodzaju 
wydarzenia dla seniorów. I właśnie poprzez 
działania animacyjne starają się obejść brak środków 
finansowych wychodząc z założenia, że rolą rad 
seniorów jest inicjowanie pewnych pomysłów. 
Starają się obarczyć ich realizacją administrację 
samorządową lub organizacje pozarządowe,  
które tymi funduszami dysponują lub mogą (także  
na gruncie prawnym) zdobyć środki finansowe.

Na marginesie warto zauważyć, że tego typu relacja 
nie dotyczy wyłącznie rad seniorów, ale wydaje się 
poważną słabością różnego rodzaju ciał dialogu 
obywatelskiego funkcjonujących tak w polskich 
samorządach, jak i na szczeblu rządowym. 
Pomimo tych ograniczeń kompetencyjnych rady 
seniorów mogą pochwalić się większymi i mniejszymi 
sukcesami oraz (jak na razie nieliczne) porażkami. 
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Radni seniorzy mają poczucie, że zmieniają świat 
lokalnie za pomocą inicjatyw, które doprowadzają 
do skutku. Wsłuchują się w głos mieszkańców  
i tym się kierują podejmując działania. Powodzenie 
inicjatyw podejmowanych przez rady seniorów 
uzależnione jest od splotu wielu różnorodnych 
czynników tak zewnętrznych, o których mowa 
była powyżej, jak i wewnętrznych, o których kilka 
słów poniżej. Wśród czynników wewnętrznych na 
uwagę zasługują kompetencje, doświadczenie i 
zaangażowanie radnych seniorów.

„Ja uważam, że silną stroną rady seniorów są 
silne osobowości. Osoby, które tam są w tej 
radzie, to są naprawdę osoby o dużym 
doświadczeniu, np. przewodniczący i jego 
zastępca to są byli wiceprezydenci tego miasta, 
także o czym tu mówić. Wśród członków 
rady seniorów też jest jeszcze jeden były 
wiceprezydent, czyli to już trzeci wiceprezydent. 
Są osoby, które kiedyś no wiadomo jakieś duże 
funkcje pełniły społeczne, jakieś stanowiska 
oczywiście piastowały. Tak więc to są na pewno 
osoby bardzo aktywne, o szerokich horyzontach, 
takie zaangażowane.” 
(Ruda Śląska)

„Rola rady seniorów jest uzależniona od 
kompetencji osób zasiadających w radzie. Z tym 
nie jest najlepiej, bo tylko kilka osób ma takie 
kompetencje i trudno się z całą Radą pracuje.” 
(Świętochłowice)

Sygnalizuje się umiejętność wśród radnych 
seniorów pracy w grupie i dochodzenia  
do wspólnych rozwiązań.

„Mocną stroną naszej rady jest to, że mimo 
silnych osobowości zawsze uzyskujemy 
konsensus. Każdy wniosek i każdą inicjatywę 
poddajemy pod głosowanie, nawet jeśli 
nie mamy zgodności, to decydujemy o tym 
demokratycznie.” 
(Czeladź)

Silną stroną w przekonaniu radnych seniorów są 
pomysły na działania i zdolność do realizacji części 
z nich.

Natomiast co do słabych stron, to przede 
wszystkim wymieniają uwarunkowania 
funkcjonowania samych rad seniorów tak formalne, 
jak i praktyczne. 



46

Co do wewnętrznych, to najczęściej pojawia 
się nierówne zaangażowanie poszczególnych 
członków rad. Warto zwrócić uwagę, że choć wiele 
z nich posiada strony internetowe (najczęściej  
w formie zakładek na stronach lub w BIP 
samorządów gminnych), informują o nich lokalne 
media, to pewną słabością jest komunikacja rad 
seniorów z otoczeniem. Nie zawsze rozpoznawane 
są w środowisku na rzecz którego działają. 
Zasadniczo trzeba jednak stwierdzić,  
że identyfikacja silnych i słabych stron rad 
seniorów jest nieco utrudniona z uwagi na dosyć 
krótki istnienia większości z nich.

Istotną rolę w działaniu rad seniorów odgrywa 
współpraca z innymi podmiotami: publicznymi  
(np. ośrodkami kultury), niepublicznymi  
(np. organizacjami pozarządowymi). 

„Jasne, że chcemy, chcemy jak najbardziej 
współpracować z wszystkimi podmiotami 
zajmującymi się, interesującymi się,  
działającymi na rzecz seniorów.” 
(Gliwice)

Rady seniorów w województwie śląskim  
w miarę chętnie nawiązują kontakty z radami 
seniorów działającymi w innych samorządach 
(nie tylko po sąsiedzku, ale także w relacjach 
międzywojewódzkich czy krajowych), wchodzą w 

sieci i porozumienia rad seniorów  
(np. Ogólnopolskie Porozumienie o Współpracy 
Rad Seniorów), uczestniczą w wymianie 
doświadczeń, podnoszeniu kwalifikacji, korzystają 
z oferowanych im szkoleń. Skoro znaczna część 
członków rad seniorów to przedstawiciele 
organizacji lub środowisk seniorskich, współpraca 
z tymi podmiotami wydaje się naturalna. Jednak 
zauważają oni brak zainteresowania nie tylko radą 
seniorów jako taką, ale problematyką seniorów 
ze strony organizacji pozarządowych, których 
statutowa działalność nie jest na ten problem 
zorientowana.

Jaka zatem przyszłość czeka rady seniorów?  
Czy staną się faktycznymi ciałami dialogu 
społecznego? Czy wzmocnione zostaną ich 
kompetencje opiniodawczo-doradcze?  
Czy będą potrafiły sobie to wywalczyć? Czy wręcz 
przeciwnie, ich aktywność zostanie ograniczona do 
roli inicjatora działań na rzecz seniorów i animatora 
aktywności seniorów? Gdyby tak się stało, 
oznaczałoby to zaprzepaszczenie pewnej szansy. 
Wydaje się, że dla inicjowania wydarzeń  
rozrywkowo-integracyjnych dla seniorów  
i zachęcanie ich do aktywności społecznej nie 
potrzeba uruchamiać machiny administracyjnej. 
Z tymi zadaniami radzą sobie organizacje 
pozarządowe i środowiska seniorskie.  
Wystarczy je wesprzeć i ułatwić im działalność. 
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LP. NAZWA
DATA UTWORZENIA  
(NADANIA STATUTU)

LICZBA 
CZŁONKÓW

DŁUGOŚĆ  
KADENCJI

SKŁAD
ZESPOŁY 
ROBOCZE

OSOBY NGO UTW KS INNE

1 Będzińska Rada Seniorów 21.12.2016 r. 7 3 lata mieszkańcy tak tak

2 Rada Seniorów w Bielsku-Białej 26.05.2015 r. 15 4 lata starsze tak tak

3 Bytomska Rada Seniorów 27.07.2015 r. 10 4 lata w wieku 60+ tak tak tak

4 Chorzowska Rada Seniorów 25.06.2015 r. 25 2 lata8 tak
publiczne, niezrzeszeni 
specjaliści14

5 Cieszyńska Rada Seniorów 29.10.2015 r. 9 2 lata starsze tak tak

6 Gminna Rada Seniorów w Czechowicach-Dziedzicach 23.02.2016 r. 15 4 lata w wieku 60+ środowiska senioralne15

7 Rada Seniorów Miasta Czeladź 26.11.2015 r. 9 kadencja RM starsze tak tak

8 Miejska Rada Seniorów w Częstochowie 16.01.2014 r. 12 kadencja RM tak tak prezydent, rada

9 Rada Seniorów Miasta Dąbrowa Górnicza 14.05.2014 r. 15 3 lata w wieku 60+ tak tak prezydent, rada

10
Zespół branżowy ds. seniorów „Rada Seniorów”  
w Gliwicach1 2010 r 12 2 lata tak

11 Rada Seniorów Miasta Jastrzębie-Zdrój 28.01.2016 r. 9 4 lata mieszkańcy tak

12 Rada Seniorów Miasta Jaworzna 29.11.2016 r. 10 4 lata tak tak tak publiczne tak

13 Rada Seniorów Miasta Katowice 26.10.2016 r 13 4 lata w wieku 60+ tak tak tak inne podmioty

14 Koniecpolska Rada Seniorów2 24.02.2015 r. 7 4 lata starsze tak

15 Lubliniecka Rada Seniorów 26.02.2015 r. 7
kadencja 

burmistrza
starsze tak11

16 Rada Seniorów Gminy Łazy 27.02.2015 r.6 67 4 lata w wieku 60+ tak tak tak

17 Mikołowska Rada Seniorów 23.05.2017 r. 1118 4 lata tak tak

V. Załącznik
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LP. NAZWA
DATA UTWORZENIA  
(NADANIA STATUTU)

LICZBA 
CZŁONKÓW

DŁUGOŚĆ  
KADENCJI

SKŁAD
ZESPOŁY 
ROBOCZE

OSOBY NGO UTW KS INNE

18 Mysłowicka Rada Seniorów 29.01.2015 r. 23 4 lata starsze środowiska senioralne

19 Gminna Rada Seniorów w Gminie Nędza 28.04.2014 r. 10 kadencja RM tak wójt, rada13

20 Rada Seniorów w Piekarach Śląskich 28.08.2014 r. 15 4 lata starsze tak tak

21 Rada Seniorów Miasta Racibórz 29.10.2014 r. 13 4 lata9 tak wójt, rada tak

22 Rada Seniorów Miasta Ruda Śląska 30.10.2014 r. 20 4 lata seniorzy tak inne podmioty16

23 Rybnicka Rada Seniorów 18.12.2013 r. 15 4 lata tak prezydent, rada

24 Siemianowicka Rada Seniorów 29.10.2015 r. 137 4 lata starsze tak tak

25 Gminna Rada Seniorów w Siewierzu 26.11.2015 r. 12 kadencja RM tak

26 Rada Seniorów Miasta Sosnowca 25.06.2015 r. 20 2 lata seniorzy tak tak tak inne podmioty

27 Miejska Rada Seniorów w Świętochłowicach 4.03.2015 r. 11 4 lata mieszkańcy10 podmioty działające na 
rzecz seniorów17 tak

28 Tyska Rada Seniorów 30.10.2014 r. 15 4 lata starsze tak tak tak inne podmioty

29 Rada Seniorów Gminy Włodowice 30.11.2015 r. 9 4 lata
podmioty działające na 
rzecz seniorów

tak

30 Wojkowicka Rada Seniorek i Seniorów3 26.01.2016 r. 10 4 lata w wieku 60+

31 Zawierciańska Rada Seniorów 27.05.2015 r. 7 4 lata w wieku 60+ tak inne podmioty

32 Powiatowa Rada Seniorów w Zawierciu4 12.03.2013 r. 9 2 lata tak12 starosta, rada

33 Żorska Rada Seniorów 29.05.2014 r. 117 kadencja RM tak13 tak publiczne

34 Rada Senioralna przy Staroście Żywieckim5 25.04.2016 r. 67 4 lata tak rada
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Skróty

KS – Klub Seniora

NGO – organizacje pozarządowe

UTW – Uniwersytet Trzeciego Wieku

Objaśnienia

1  regulamin

2  zarządzenie burmistrza

3  jedyna „genderowa” w nazwie

4  uchwała zarządu powiatu

5  zarządzenie starosty

6  początkowo funkcjonowała w oparciu o rozporządzenie  
 burmistrza z 2013 r., była to pierwsza rada seniorów  
 w województwie śląskim

7  faktyczna liczba członków rady seniorów w momencie badania,  
 w statucie liczba członków rady seniorów określona  
 przedziałowo

8  planowana zmiana na 4 lata

9  pierwsza trwała rok

10  bez ograniczenia wieku, ale „posiadający poparcie  
 osób starszych”

11  nie mogą być członkami osoby będące członkami innych  
 ciał dialogu obywatelskiego w gminie, jak Lublinieckiej Rady  
 Gospodarczej, Kultury i Sportu

12  seniorzy

13  wyłącznie osoby w wieku 60+

14  mieszkańcy Miasta Chorzów będący specjalistami w zakresie:  
 polityki społecznej i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa  
 publicznego, edukacji i kształcenia ustawicznego, kultury,  
 sportu, turystyki i rekreacji

15  zakwestionowane rozstrzygnięciem nadzorczym  
 Wojewody Śląskiego

16  minimum 2/3 osoby w wieku 60+

17   wyboru dokonują osoby starsze (tj. osób które ukończyły  
 60 rok życia)

18   na dzień prowadzenia tej diagnozy wyznaczone było  
 posiedzenie wyborcze na październik 2017 r. – liczba członków  
 jest liczbą określoną w statucie






