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Wprowadzenie

Ustawa o samorządzie gminnym w art. 5c ust. 3 stanowi,  
że  „Gminna rada seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy 
i inicjatywny.” W praktyce oznacza to, że to jak działa określona 
rada seniorów, czym się zajmuje i jakie są tego efekty, jest 
wypadkową postawy władz i administracji samorządowej; wiedzy, 
doświadczenia i zaangażowania samych członków rady oraz 
otoczenia, w którym ona funkcjonuje. 
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Zrozumiałe jest więc, że zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi 
radami seniorów jest bardzo duże. W niektórych samorządach 
wypracowały one sobie silną pozycję i udaje im krok po kroku 
realizować cele, które przed sobą postawiły. W innych członkowie 
rady czują się często sfrustrowani, nikomu niepotrzebni i nie za 
bardzo mają pojęcie, jaka właściwie jest ich rola i w jaki sposób 
mają działać, żeby mieć jakikolwiek wpływ na otaczającą ich 
rzeczywistość.  
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Większość działających w Polsce rad 
znajduje się gdzieś pomiędzy tymi dwoma 
skrajnościami. Udaje im się co prawda 
osiągać mniejsze lub większe sukcesy,  
ale ich członkowie czują, że to dalej  
nie jest to, co by chcieli, że ich potencjał  
nie jest w pełni wykorzystywany.

Celem niniejszej publikacji jest wsparcie 
funkcjonujących rad seniorów, zarówno 
tych, które dopiero stawiają pierwsze kroki, 
jak i tych, które mają już za sobą kilkuletnie 
doświadczenia. Jej adresatem nie są 
jednak jedynie członkowie rad, ale także 
przedstawiciele władz samorządowych  
oraz urzędnicy, gdyż bez ich zaangażowania  
i chęci współpracy większość  
z proponowanych standardów nigdy nie 
będzie mogła zostać wprowadzona w życie.
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W pracę nad Standardami Rad Seniorów, 
zaangażowanych było 23 przedstawicieli  
13 rad seniorów działających na terenie  
woj. śląskiego, a także urzędniczka 
odpowiadająca za wsparcie rady seniorów 
w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej. 
Największą grupę stanowili członkowie 
rad z dużych miast na prawach powiatu 
(Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, 
Gliwice, Katowice, Mysłowice, Ruda Śląska, 
Sosnowiec, Tychy), co wynika ze specyfiki 
województwa. W pracę nad dokumentem 
zaangażowani byli jednak także seniorzy  
z gmin miejskich (Cieszyn, Czeladź)  
i miejsko – wiejskich (Czechowice-Dziedzice, 
Koniecpol).
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Osoby pracujące nad stworzeniem standardów 
podzielone zostały na trzy grupy. Pierwsza 
zajmowała się opracowaniem standardów 
dotyczących zasad funkcjonowania rady seniorów 
oraz komunikacji wewnętrznej. Druga pracowała 
nad standardami współpracy z władzą wykonawczą 
i uchwałodawczą, a trzecia - odnoszącymi się  
do komunikacji z podmiotami zewnętrznymi oraz 
promocji. W każdej z grup odbyły się po cztery 
spotkania w okresie od końca września do połowy 
listopada 2017 r. Następnie projekt standardów 
skonsultowany został z przedstawicielami ponad 
20 rad seniorów z terenu woj. śląskiego podczas 
sześciu warsztatów przeprowadzonych w ramach 
Forum Rad Seniorów Województwa Śląskiego,  
które odbyło się 22 listopada w Chorzowie.

Prace nad publikacją oraz wspomniane wcześniej 
konsultacje prowadzone były w ramach 
projektu Modelowe rady seniorów w woj. śląskim, 
realizowanego 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.
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Zasady 
funkcjonowania  
rady seniorów

Opracowanie planu 
pracy rady seniorów 
na całą kadencję

Dzięki opracowaniu planu pracy 
rada seniorów będzie miała 
wyznaczone konkretne cele do 
wykonania podczas swojej kadencji, 
co pozwoli jej działać w sposób 
bardziej systematycznyi skuteczny. 
Po jego stworzeniu należy pamiętać 
o przedstawieniu go władzom gminy 
(wykonawczym i uchwałodawczym).  
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Plan pracy powinien być także łatwo dostępny  
na stronie urzędu w Internecie, w zakładce  
dotyczącej rady seniorów, a także przesłany  
do wiadomości grupom i organizacjom  
senioralnym działającym na danym terenie.
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Dobra praktyka: Rada Seniorów Miasta Czeladź 
powstała w czerwcu 2016 r., a już w lipcu przyjęła 
„Plan pracy Rady Seniorów Miasta Czeladź na lata 
2016- 2018”. Wyżej wymieniony dokument określa 
cele, jakie postawiła przed sobą Rada na całą 
trzyletnią kadencję.

Prowadzenie okresowej oceny 
wykonania planu pracy
Żeby plan pracy rzeczywiście spełnił 
swoje cele ważna jest jego ocena, 
która powinna być prowadzona co 
najmniej raz w roku. Systematyczna 
analiza wykonania planu pracy 
pozwoli odpowiedzieć na pytania, 
czy działania realizowane przez radę 
seniorów przyczyniają się do wykonania 
wcześniej wyznaczonych celów  
i co jest powodem ewentualnych 
sukcesów i niepowodzeń. Okresowa 
ocena powinna być publikowana  
w Internecie, zaraz obok pliku  
z planem pracy.
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Tworzenie rocznych planów pracy 
rady seniorów

Roczne plany pracy powinny być 
opracowywane na podstawie przyjętego 
wcześniej kilkuletniego planu pracy  
oraz jego okresowych ocen. Ważne jest,  
żeby były one łatwo dostępne na stronie 
urzędu w Internecie, w zakładce dotyczącej 
rady seniorów, a także przesłane  
do wiadomości grupom i organizacjom 
senioralnym działającym na danym terenie.

Podział rady seniorów na zespoły 
tematyczne

W radach seniorów, szczególnie w tych,  
w których zasiada większa liczba członków, 
warto stworzyć zespoły tematyczne, które 
zajmować się będą najbardziej istotnymi 
dla seniorów obszarami funkcjonowania 
samorządu. Możliwość ich powołania 
powinna zostać zapisana w statucie lub 
regulaminie rady. Celami wyżej wymienionych 
zespołów powinno być reprezentowanie rady 
seniorów na posiedzeniach odpowiednich 
komisji rady gminy, a także wypracowywanie 
projektów opinii i rekomendacji dotyczących 
tematów, którymi się zajmują, a następnie 
prezentowanie ich na posiedzeniach 
plenarnych rady seniorów. 
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Dobra praktyka: W ramach Sosnowieckiej Rady 
Seniorów wyodrębniono: 1) zespół ds. profilaktyki 
i promocji zdrowia, 2) zespół ds. strategii, rozwoju 
oraz budżetu Sosnowca, 3) zespół ds. edukacji, 
kultury i wypoczynku, 4) zespół ds. kontaktów  
z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi.

W Radzie Seniorów Miasta Ruda Śląska powołano 
następujące zespoły tematyczne: 1) zespół do spraw 
profilaktyki i promocji zdrowia, 2) zespół do spraw 
edukacji, kultury, sportu i rekreacji, 3) zespół do 
spraw aktywizacji osób starszych i współpracy 
z podmiotami działającymi na rzecz seniorów.

Powoływanie ekspertów wspierających 
pracę rady seniorów

Aby lepiej realizować cele wyznaczone radzie, 
warto korzystać z bezpłatnego wsparcia 
ekspertów reprezentujących różne dziedziny życia 
istotne dla seniorów. Osoby chętne do pełnienia 
takiej roli można m.in. znaleźć w środowisku 
organizacji pozarządowych działających na 
rzecz seniorów czy na uczelniach. Rolą wyżej 
wymienionych osób byłoby eksperckie wsparcie 
członków rady podczas omawiania różnych, 
bardziej specjalistycznych tematów.
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Członkostwo w radzie seniorów

Zgodnie z art. 5c ustawy o samorządzie 
gminnym „rada seniorów 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.” W związku z wyżej 
wymienionym przepisem w skład rady mogą 
wchodzić także osoby nie będące w wieku 
senioralnym1. 

1  Przykładowe wyroki sądów administracyjnych,  
gdzie mowa jest o tym, że nie można wprowadzać 
ograniczeń wiekowych dla kandydatów na członków rad 
seniorów: IV SA/Gl 893/14, IV SA/Gl 979/14, IV SA/Gl 14/15, 
IV SA/Gl 973/15, II OSK 349/16
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Członkowie rady seniorów powinni 
być wybierani w bezpośrednich, tajnych 
wyborach, w których mogliby wziąć 
udział wszyscy pełnoletni mieszkańcy 
gminy. W radzie seniorów nie powinno 
być miejsc dla osób wskazanych przez 
burmistrza czy radę gminy2. Możliwość 
zgłaszania kandydatów do rady 
seniorów powinny mieć organizacje 
pozarządowe, podmioty prowadzące 
uniwersytety trzeciego wieku, ale także 
grupy mieszkańców (np. 15 osób).

Dobra praktyka: Członkowie obecnej 
Mysłowickiej Rady Seniorów zostali 
wybrani w bezpośrednich i tajnych 
wyborach, które odbyły się 20 kwietnia 
2015 r. Bierny i czynny udział  
w wyborach mogli wziąć wszyscy 
pełnoletni mieszkańcy Mysłowic.

2  Przykładowe wyroki sądów administracyjnych, 
gdzie mowa jest o tym, że wójt oraz rada gminy nie 
są podmiotami, które mogą wskazywać kandydatów 
do rad seniorów: IV SA/Gl 893/14, IV SA/Gl 979/14, IV 
SA/Gl 14/15, IV SA/Gl 973/15, II OSK 349/16
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Posiedzenia rady seniorów

W większych miejscowościach zaleca się, 
żeby posiedzenia rady seniorów odbywały  
się raz w miesiącu (z przerwą wakacyjną).  
W mniejszych miejscowościach mogą się  
one odbywać z mniejszą częstotliwością,  
ale nie rzadziej niż raz na kwartał. Ważne jest, 
aby posiedzenia rady seniorów miały miejsce 
się w stałych terminach i godzinach  
(np. każdy pierwszy wtorek miesiąca  
o godz. 15.00). Informacje o posiedzeniu 
rady seniorów wraz z materiałami sesyjnymi 
powinny być wysyłane wszystkim członkom 
rady seniorów co najmniej na tydzień przed 
posiedzeniem. Zaproszenia na posiedzenia 
rady seniorów powinny być przekazywane 
władzom wykonawczym i uchwałodawczym, 
a także przedstawicielom klubów seniorów, 
organizacji pozarządowych działających 
na rzecz seniorów oraz podmiotów 
prowadzących uniwersytety trzeciego wieku. 
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Zasady dyskusji na spotkaniach

Posiedzenia rady seniorów powinny być 
otwarte dla publiczności. Ważne jest, 
aby informacje o terminach posiedzeń 
oraz poruszanych tematach były łatwo 
dostępne w Internecie, na stronie 
urzędu gminy, w zakładce dotyczącej 
rady seniorów. Porządek obrad powinien 
zawierać możliwość zabierania głosu 
przez publiczność.

Dyżury rady seniorów

Warto, aby członkowie rady seniorów 
co najmniej raz w miesiącu w centrum 
gminy prowadzili otwarte dyżury dla 
mieszkańców. Informacje na ten temat 
powinny być dostępne w miejscu 
pełnienia dyżuru, w materiałach 
drukowanych dotyczących rady, 
a także w Internecie, na stronie 
urzędu, w zakładce dotyczącej rady 
seniorów. Zaleca się, żeby w większych 
miejscowościach co najmniej raz na 
kwartał przedstawiciele rady seniorów 
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prowadzili dyżury w różnych dzielnicach 
/ osiedlach lub uczestniczyli  
w dzielnicowych spotkaniach seniorów 
organizowanych np. przez kluby seniora 
czy ośrodki kultury.

Odwołanie członka rady

Do statutu rady seniorów warto 
wprowadzić przepis umożliwiający 
odwołanie jej członka ze względu  
na długotrwałą, nieusprawiedliwioną 
nieobecność w trakcie posiedzeń. 
Dzięki temu osoba, która straciła 
zainteresowanie czynnym 
udziałem w życiu rady, nie będzie 
blokowała miejsca, które może 
zostać zajęte przez nową, aktywną 
osobę. W miejscowościach, gdzie 
przeprowadzane są bezpośrednie 
wybory do rady, w miejsce odwołanego 
członka powinna wejść kolejna osoba, 
która w wyborach uzyskała największą 
liczbę głosów.



26

Dobra praktyka: Statut Mysłowickiej Rady Seniorów (uchwała nr 
V/43/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 stycznia 2015 r.)
§ 39.1.2
Odwołanie członka Rady Seniorów przed upływem kadencji następuje 
wskutek pozytywnej uchwały odwołującej członka Rady, podjętej 
na wniosek 2/3 członków Rady w przypadku nieusprawiedliwionego 
nie uczestniczenia w pracach Rady przez jej członka przez okres 3 
miesięcy.
§ 39.3
(…) w miejsce odwołanego lub zmarłego członka Rady Seniorów 
wchodzi kolejna osoba, która w wyborach uzyskała największą liczbę 
głosów. Jeżeli taką samą liczbę uzyskały co najmniej dwie osoby 
decyduje losowanie, które zarządza i przeprowadza Przewodniczący 
Rady. Jeżeli w protokole z wyborów nie ma już kolejnych osób Rada 
działa w mniejszym składzie. 

Sprawozdanie z działalności rady seniorów

Raz do roku rada seniorów powinna przygotowywać 
sprawozdanie ze swojej działalności. Wyżej wymieniony 
dokument należy przedstawić władzom wykonawczym  
i uchwałodawczym, a także udostępnić w Internecie,  
na stronie urzędu, w zakładce dotyczącej rady seniorów.
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Opiniowanie projektów uchwał rady gminy 
drogę elektroniczną

Zgodnie z art. 5c ust. 3 ustawy  
o samorządzie gminnym jedną  
z funkcji rady seniorów jest 
funkcja konsultacyjna. Ważne 
jest więc, żeby z radą seniorów 
konsultowano wybrane projekty 
uchwał rady gminy, istotne  
z punktu widzenia seniorów.  
Co do zasady uchwały rady 
seniorów opiniujące projekty 
uchwał rady gminy powinny 
być przyjmowane podczas 
posiedzeń.  

Może się jednak zdarzyć 
sytuacja, że projekt uchwały  
rady gminy trafi do 
rady seniorów już po jej 
posiedzeniu. Stąd w statucie 
lub regulaminie pracy rady 
seniorów warto dopisać,  
w sytuacjach wyjątkowych, 
możliwość wyrażania opinii 
i przyjmowania uchwał 
za pośrednictwem poczty 
elektronicznej w sposób 
obiegowy.
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Dobra praktyka Statut Miejskiej Rady Seniorów w 
Legnicy (uchwała nr XLIII/450/14 Rady Miejskiej 
Legnicy z dnia 31 marca 2014 r.)
§ 8
1. Rada Seniorów pracuje na posiedzeniach lub w 
trybie obiegowym.

5. W trybie obiegowym członkowie Rady Seniorów 
przedstawiają Przewodniczącemu Rady Seniorów 
swoje stanowiska w formie elektronicznej lub innej 
pisemnej w wyznaczonym przez niego terminie.
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Wymiana części składu rady 
seniorów w połowie kadencji 

Częstym problemem występującym  
w radach seniorów jest duża wymiana 
członków w kolejnych kadencjach. 
Prowadzi to do tego, że wiedza 
i doświadczenia nabyte przez 
członków rady jednej kadencji nie są 
wykorzystywane przez przedstawicieli 
kolejnej, którzy niejako od nowa uczą 
się swojej roli. Ten problem, związany 
z brakiem ciągłości, można rozwiązać 
za pomocą wymiany części składu rady 
seniorów w połowie kadencji.  
W praktyce wyglądałoby to tak,  
że przykładowo w 14-osobowej radzie, 
gdzie kadencja trwa cztery lata,  
co dwa lata odbywałyby się wybory  
na 7 członków rady.
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Komunikacja 
wewnętrzna
Sposób informowania członków rady 
seniorów o jej pracy

Zaleca się, żeby główna komunikacja 
wewnątrz rady seniorów przebiegała drogą 
elektroniczną. Członkowie, którzy nie posiadają 
konta e-mail, powinni otrzymywać informacje 
telefonicznie. Ważne jest, żeby wyznaczyć osobę 
odpowiedzialną za przekazywanie informacji 
członkom rady. Proponuje się, żeby był to 
oddelegowany pracownik urzędu lub ewentualnie 
członek prezydium rady seniorów.
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W przypadku informacji dotyczących 
posiedzeń rady seniorów lub jej 
zespołów, należy pamiętać także  
o terminach. Członkowie rady 
powinni otrzymywać elektronicznie 
przypomnienie o dacie i godzinie 
spotkania co najmniej z tygodniowym 
wyprzedzeniem. W załączniku do 
e-maila powinien się znaleźć porządek 
posiedzenia, projekt protokołu  
z poprzedniego posiedzenia oraz 
proponowane projekty uchwał. 
Członkowie rady, którzy przypomnienie  
o posiedzeniu otrzymują telefonicznie, 
powinni mieć możliwość wglądu do 
wyżej wymienionych dokumentów  
w wyznaczonym miejscu.



33

Kontakt z członkami,  
którzy nie uczestniczą w życiu  
rady seniorów

W przypadku, gdy członek rady  
nie uczestniczy w jej życiu i dodatkowo  
nie ma z nim kontaktu elektronicznego  
i telefonicznego, warto jest wysłać  
do takiej osoby pismo pocztą tradycyjną, 
szczególnie jeśli konsekwencją jej 
nieobecności może być pozbawienie  
jej członkostwa w radzie.

Organizacja spotkań  
integracyjnych

Na początku każdej kadencji rady seniorów 
warto zorganizować nieoficjalne spotkanie 
integracyjne dla jej członków. Potem tego 
typu wydarzenie powinno się odbywać  
co najmniej raz w roku, np. z okazji świąt.  
Ważne jest, żeby spotkania odbywały się  
poza siedzibą urzędu albo przynajmniej  
w uroczystej atmosferze.
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Czas na wymianę informacji 
podczas posiedzeń rady  
seniorów

Proponuje się, żeby jednym  
z żelaznych punktów posiedzeń rady 
seniorów była wymiana informacji 
na temat wydarzeń organizowanych 
przez grupy i organizacje, których 
przedstawiciele zasiadają w radzie. 
Będzie to sprzyjać współpracy nie tylko 
pomiędzy reprezentowanymi przez nich 
organizacjami, ale także między samymi 
członkami.

Dyżury rady seniorów

Proponuje się, żeby na każdym 
dyżurze rady seniorów znajdowało 
się co najmniej dwóch członków rady. 
Wspólne pełnienie dyżuru zwiększa 
komfort radych, a dodatkowo sprzyja 
ich integracji. 



35

Wspólna lista teleadresowa

Warto, żeby członkowie rady seniorów 
wymienili się wzajemnie kontaktami 
telefonicznymi i elektronicznymi.  
W przypadku braku takiej chęci  
u wszystkich osób ważne jest  
posiadanie bezpośrednich 
kontaktów przynajmniej do każdego 
przedstawiciela prezydium rady.

Uczestnictwo w szkoleniach,  
konferencjach i innych 
wydarzeniach

Rady seniorów otrzymują wiele 
zaproszeń na szkolenia, konferencje  
czy inne wydarzenia. Informacje na  
ich temat powinny być rozsyłane  
do wszystkich członków, a decyzje  
o tym czy należy brać udział w danym 
wydarzeniu, czy nie, a także kto będzie 
reprezentował radę, powinny być 
podejmowane w miarę możliwości 
podczas posiedzenia rady. 
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Współpraca rady 
seniorów z władzą 
uchwałodawczą 
i wykonawczą
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Współtworzenie dokumentów  
strategicznych dotyczących  
funkcjonowania seniorów

Projekty dokumentów strategicznych 
(np. strategii, programów) dotyczących 
funkcjonowania seniorów w gminie 
powinny być tworzone we współpracy  
z radami seniorów. Dzięki temu bardziej 
będą odpowiadały na rzeczywiste 
potrzeby samych zainteresowanych.
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Dobra praktyka: W ramach współtworzenia dokumentów strategicznych 
Miasta Dąbrowa Górnicza, Rada Seniorów została zaproszona do prac 
nad strategią rozwiązywania problemów społecznych w zespole ds. 
osób starszych i niepełnosprawnych. Zespół spotykał się kilkukrotnie, 
dzięki czemu cała Rada miała okazję wnieść swoje wnioski i uwagi. 
Podobnie członkowie Rady Seniorów otrzymali zaproszenia do pracy 
nad nowym modelem budżetu partycypacyjnego, tzw. „DBP 2.0”.

Praca nad projektami uchwał,  
których inicjatorem była  
rada seniorów

Przy przygotowaniu uchwał rady gminy,  
które powstają na podstawie wniosku rady 
seniorów, przedstawiciele rady seniorów powinni 
być włączeni w przygotowanie dokumentu  
na najważniejszych etapach (przygotowywanie  
w urzędzie, praca w komisjach rady gminy).
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Dobra praktyka: W październiku 2016 r. Gminna Rada Seniorów 
w Czechowicach – Dziedzicach podjęła uchwałę rekomendującą 
wdrożenie w gminie programu „Koperta życia”. Następnie 
przewodniczący Rady Seniorów przekazał Burmistrzowi szczegółowy 
plan realizacji tego pomysłu. Na tej podstawie został przygotowany 
projekt uchwały, która pod koniec listopada 2016 r. została przyjęta 
przez Radę Miejską w Czechowicach – Dziedzicach.
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Określenie trybu prowadzenia  
konsultacji z radą seniorów

Władza wykonawcza powinna określić 
w swoich dokumentach  
(np. regulamin organizacyjny urzędu) 
tryb konsultowania projektów uchwał  
i zarządzeń z radą seniorów. W innym 
przypadku nigdy nie stanie się to 
codzienną praktyką.

Tego typu regulacje są powszechną 
praktyką w samorządach w przypadku 
konsultowania projektów aktów 
prawa miejscowego z organizacjami 
pozarządowymi. Wyżej wymieniony 
standard powinien zostać przełożony 
także na prowadzenie konsultacji  
z radami seniorów. 

Udostępnianie członkom rady 
seniorów projektów uchwał  
rady gminy 

Rada seniorów opiniuje projekty 
uchwał rady gminy, które dotyczą 
spraw istotnych dla seniorów. Żeby 
tak się stało, projekty uchwał powinny 
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być udostępniane przedstawicielom 
rady seniorów przed posiedzeniami 
komisji rady gminy, na których będą 
one omawiane. W innym przypadku 
możliwość opiniowania projektów 
uchwał będzie jedynie teoretyczna.

Wysyłanie zaproszeń dla 
przedstawicieli rady seniorów  
na sesje i posiedzenia komisji  
rady gminy

W wielu samorządach praktyką jest 
wysyłanie zaproszeń na sesje rady 
gminy osobom, które pełnią ważne 
funkcje publiczne w gminie. Tam, 
gdzie takie działania są realizowane, 
na liście osób, do których wysyłane są 
zaproszenia, powinien znajdować się 
także przewodniczący rady seniorów. 
Do przewodniczącego powinny trafiać 
także zaproszenia na posiedzenia 
komisji rady gminy, w przypadku, gdy 
planuje się poruszanie na nich tematów 
istotnych dla seniorów. Tego typu 
praktyka jest świadectwem docenienia 
roli rady seniorów i sprzyja współpracy 
pomiędzy tym ciałem a radą gminy.
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Dobra praktyka: Członkowie Mysłowickiej Rady 
Seniorów otrzymują e-mailem na początku 
każdego miesiąca harmonogram planowanych 
posiedzeń komisji i sesji Rady Miasta wraz 
z zaproszeniem.  
W przypadku zmiany któregoś z podanych 
wcześniej terminów, informacja na ten 
temat także podawana jest do wiadomości 
przedstawicielom rady seniorów. 

Zabieranie głosu podczas komisji 
rady gminy 

Przedstawiciele rady seniorów powinni 
mieć możliwość zabierania głosu  
podczas posiedzeń komisji rady gminy  
w tematach istotnych dla seniorów.  
Dzięki temu będą mieli większy wpływ  
na proces stanowienia prawa w gminie.
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Dobra praktyka: Przedstawiciele 
Sosnowieckiej Rady Seniorów nigdy  
nie mają problemów z wzięciem udziału 
w dyskusji podczas posiedzeń komisji 
Rady Gminy. Jedynym warunkiem 
jest wcześniejsza informacja do 
przewodniczącego komisji o chęci 
zabrania głosu. 

Szkolenie dla członków rady 
seniorów z podstaw samorządu

Urząd gminy powinien organizować  
cykliczne szkolenia dla członków rad 
seniorów, podczas których poruszane  
były by m.in. takie tematy, jak kompetencje 
gminy, rola i kompetencje władzy 
wykonawczej i uchwałodawczej czy  
sposób stanowienia prawa w urzędzie.  
Dzięki temu wzrosną kompetencje 
przedstawicieli rady i będą oni mogli 
skuteczniej pełnić swoją funkcję.



44

Stanowisko koordynatora  
rady seniorów

W urzędzie powinna zostać wyznaczona 
osoba pełniąca funkcję koordynatora 
/ pełnomocnika rady seniorów. Osoba 
ta powinna być łącznikiem pomiędzy 
radą seniorów a władzami. Do jej zadań 
powinno należeć m.in. opiniowanie dla 
władz samorządowych programów, ofert 
kierowanych do urzędu, dotyczących 
spraw senioralnych, merytoryczne 
wsparcie w działalności rady seniorów, 
w tym w tworzeniu projektów uchwał 
rady seniorów.

Komórka odpowiedzialna za 
obsługę administracyjną rady 
seniorów

W urzędzie należy wyznaczyć 
komórkę odpowiedzialną za obsługę 
administracyjną rady seniorów.  
Do jej zadań należeć powinno m.in. 
umieszczanie informacji na stronie 
internetowej, rezerwacja sal, obsługa 
korespondencji.
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Dostęp do podstawowych 
sprzętów

Rada seniorów powinna mieć 
dostęp do podstawowych sprzętów 
umożliwiających jej codzienne 
funkcjonowanie, w tym m.in.  
do kserokopiarki, telefonu, poczty, 
drukarki i komputera z Internetem.

Pomieszczenie dla rady 
seniorów

Rada seniorów powinna mieć 
udostępnione pomieszczenie  
w siedzibie urzędu lub jego jednostki 
organizacyjnej, z którego może 
korzystać do realizacji celów, dla 
jakich została powołana (przykładowo: 
spotkania zespołów, spotkania 
prezydium rady seniorów, dyżury, 
przechowywanie dokumentów, 
spotkania z partnerami zewnętrznymi).
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Dobra praktyka: Urząd Miasta w Tychach na biuro 
Rady Seniorów udostępnia pomieszczenie, które 
dzielone jest z prawnikami nieodpłatnej pomocy 
prawnej. Biuro zaopatrzone jest w telefon, komputer 
z dostępem do Internetu, skaner, drukarkę  
oraz niezbędne materiały biurowe. Przy biurze 
do dyspozycji rady seniorów znajduje się salka 
konferencyjna mieszcząca około 30 osób. 
Dzięki temu Rada Seniorów nie ma problemów  
z organizowaniem posiedzeń, dyżurów czy spotkań 
z przedstawicielami organizacjami pozarządowymi, 
urzędnikami itp.
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Obecność przedstawicieli władzy  
wykonawczej i uchwałodawczej  
podczas posiedzeń rady seniorów

Wskazanym jest, żeby osoby pełniące  
w urzędzie funkcje kierownicze brały udział  
w tych posiedzeniach rady seniorów, na których 
poruszane są tematy dotyczące obszarów , 
którymi się zajmują. W wyżej wymienionych 
posiedzeniach powinni brać udział także 
przedstawiciele rady gminy, w tym przede 
wszystkim przewodniczący komisji zajmującej 
się tematami zdrowia i polityki społecznej.



48

Promocja 
rady seniorów 
Strona internetowa rady seniorów

Każda rada seniorów powinna mieć swoją stronę 
internetową. Najlepiej, żeby była ona częścią 
portalu prowadzonego przez urząd gminy w całości 
dedykowanego seniorom. W wersji minimum, 
szczególnie w mniejszych miejscowościach, strona 
internetowa rady seniorów może być częścią 
oficjalnej witryny urzędu.
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NA STRONIE RADY SENIORÓW POWINNY BYĆ 
PUBLIKOWANE NASTĘPUJĄCE INFORMACJE:

 §   akty prawne (uchwała w sprawie      
  utworzenia rady seniorów, statut),

 §   skład rady seniorów,

 §   uchwały rady seniorów,

 §   protokoły z posiedzeń rady seniorów,

 §   kontakt do rady seniorów  
  (nr telefonu, e-mail),

 §   osiągnięcia rady seniorów.

 § Dobra praktyka: Urząd Miejski w Sosnowcu prowadzi 
portal http://www.senior60.sosnowiec.pl, który  
w całości skierowany jest do starszych mieszkańców 
miasta. Można na nim znaleźć m.in. informacje 
dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia, uniwersytetów 
trzeciego wieku, klubów seniora czy imprez, kursów 
i szkoleń dla seniorów. W zakładce dotyczącej Rady 
Seniorów publikowane są m.in. dotyczące jej akty 
prawne, przyjęte uchwały czy protokoły z posiedzeń.

http://www.bonafides.pl/


51

Fanpage rady seniorów 
na Facebooku

Warto, aby rady seniorów posiadały 
własny fanpage na Facebooku, który 
miałby służyć przede wszystkim 
do informowania o codziennym 
funkcjonowaniu rady i jej przedstawicieli 
(uczestnictwo w różnych wydarzeniach, 
podejmowane tematy, terminy i miejsca 
dyżurów itp.). 

Posiedzenia rady seniorów

Na posiedzenia rady seniorów 
należy zapraszać przedstawicieli 
organizacji pozarządowych i środowisk 
działających na rzecz osób starszych 
w gminie. Poza tym warto wysyłać 
informacje prasowe do mediów 
lokalnych dotyczące planowanych 
posiedzeń rady seniorów (wraz  
z załączonym porządkiem obrad).
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Dobra praktyka: Zaproszenia na posiedzenia 
Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska wraz 
z planowanym porządkiem obrad zawsze 
wysyłane są do mediów działających  
w mieście. W efekcie obradom regularnie 
przysłuchują się dziennikarze lokalnej 
prasy i telewizji, a po zakończeniu 
posiedzenia przewodniący Rady Seniorów 
często dodatkowo udziela wywiadów. 
W zależności od poruszonych tematów na 
posiedzenia zazwyczaj zapraszani są także 
przedstawiciele organizacji pozarządowych 
działających na rzecz seniorów. 

Wykorzystywanie wydarzeń organizowanych  
w gminie do promowania rady seniorów 

W każdej gminie w ciągu roku organizowanych jest 
wiele różnych imprez i festynów dla mieszkańców. 
Warto wybrać kilka najważniejszych, na których można 
się spodziewać uczestnictwa największej ilości osób 
starszych, do promowania rady seniorów.  
W tym celu należy przygotować stoisko rady seniorów, 
na którym będzie można otrzymać materiały 
drukowane i porozmawiać  na temat jej działalności  
z jej przedstawicielami.
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Dobra praktyka: Przedstawiciele 
Chorzowskiej Rady Seniorów oraz 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku zawsze 
wystawiają wspólny namiot podczas 
najważniejszych imprez plenerowych 
organizowanych przez Urząd Miasta, 
w tym m.in. Dni Chorzowa czy Dni 
Seniora. Osoby pełniące dyżur podczas 
tych wydarzeń rozdają zainteresowanym 
mieszkańcom miasta ulotki oraz informują  
o podejmowanych przez siebie działaniach.

Organizowanie konkursu  
Senior Roku 

Warto, żeby rady seniorów 
współorganizowały z urzędem konkurs  
na Seniora Roku. Tego typu inicjatywa jest 
nie tylko dobrą okazją do promowania 
aktywnych i zaangażowanych osób 
starszych, ale także do promocji wśród 
mieszkańców samej rady seniorów.
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Dobra praktyka: Bytomska Rada Seniorów zainicjowała plebiscyt  
na „Seniora Roku” w 2016 r. Jak dotąd odbyły się dwie edycje 
konkursu, który cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. 
Zgodnie z przyjętym regulaminem, tytuł „Seniora Roku” może 
otrzymać osoba w wieku 60+, która działa w Bytomiu oraz: jest liderem 
społeczności lokalnej; aktywnie działa w organizacji pozarządowej, 
klubie seniora, uniwersytecie trzeciego wieku, grupie nieformalnej itp.; 
bezinteresownie angażuje się w pomoc innym; udowodniła, że warto 
działać z pasją; angażuje się w inne działania m.in. promuje kulturę 
i sztukę oraz historię regionu.

Rubryka bądź stały czas antenowy 
w mediach wydawanych przez 
gminę

W wielu gminach urzędy wydają swoje 
czasopisma (tygodniki bądź miesięczniki) 
lub posiadają własne radio czy telewizję. 
Tam gdzie taka sytuacja ma miejsce media 
urzędowe powinny być ważnym elementem 
promocji rady seniorów i udostępniać stałą 
rubrykę lub czas antenowy na informacje  
na jej temat.
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Rzecznik prasowy

Szczególnie w przypadku dużych gmin warto 
utworzyć w radzie seniorów stanowisko 
rzecznika prasowego odpowiedzialnego za 
przygotowywanie informacji na temat rady  
i kontakt z mediami. Innym rozwiązaniem 
może być utworzenie w radzie zespołu ds. 
promocji.
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Ulotki promujące radę seniorów 

Rada seniorów powinna dysponować 
ulotkami, w których znajdować się będą 
najważniejsze informacje na temat 
jej działalności, informacje na temat 
terminów i miejsc dyżurów, a także  
dane kontaktowe (nr telefonu, e-mail). 
Ulotki powinny być dostępne  
w różnych miejscach odwiedzanych 
przez seniorów (kluby seniora, 
przychodnie, szpitale, domy kultury, 
biblioteki, domy pomocy społecznej, 
ośrodki pomocy społecznej, parafie 
itp.), dzięki temu informacja o istnieniu 
rady będzie mogła trafić do osób nie 
korzystających z Internetu.
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Plakaty promujące  
radę seniorów

W miejscach, gdzie spotykają się kluby 
seniorów, koła Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów i inne formalne 
i nieformalne organizacje senioralne, 
a także w szpitalach, przychodniach, 
domach kultury, bibliotekach, ośrodkach 
pomocy społecznej i w innych 
miejscach, do których uczęszczają 
seniorzy warto powiesić plakaty  
z najważniejszymi informacjami na 
temat rady seniorów, w tym o terminach 
i miejscach posiedzeń i dyżurów.

Wizytówki

Każdy członek rady seniorów jest jej 
żywą promocją. Powinien więc posiadać 
oficjalne wizytówki, podobne do tych, 
jakie otrzymują radni rady gminy.  
Ważne jest, żeby były one opłacone 
ze środków urzędu gminy, a nie 
z prywatnych pieniędzy samych 
przedstawicieli rady.
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Prezentacja na temat  
rady seniorów

Przedstawiciele rady seniorów często 
zapraszani są na różne spotkania czy 
uroczystości. Ważne jest, żeby powstała 
prezentacja promująca radę i jej 
działania, którą można włączyć podczas 
tego typu wydarzeń.

Delegacja rady seniorów  
podczas uroczystości i świąt 
państwowych

Warto, żeby delegacja rady seniorów 
brała udział w różnych oficjalnych 
uroczystościach czy obchodach świąt 
państwowych, które  odbywają się na 
terenie gminy. Rozmowa na ten temat 
oraz wybór członków reprezentujących 
radę powinny mieć miejsce podczas jej 
posiedzeń.
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Tablica informacyjna dotycząca  
rady seniorów

Warto, żeby w pobliżu miejsca, gdzie 
odbywają się posiedzenia rady seniorów 
lub na zewnątrz pomieszczenia,  
z którego rada korzysta, znajdowała 
się tablica, na której wywieszane będą 
najważniejsze informacje z jej życia,  
w tym m.in. terminy i miejsca dyżurów  
i posiedzeń, skład, kontakt elektroniczny 
i telefoniczny itp.  
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Komunikacja  
z podmiotami  
zewnętrznymi
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Spotkania z formalnymi i nieformalnymi 
organizacjami skupiającymi seniorów podczas  
organizowanych przez nie spotkań

Przedstawiciele rad seniorów powinni systematycznie (np. 
raz na kwartał) brać udział w spotkaniach organizowanych 
przez formalne i nieformalne grupy seniorów. Tego typu 
spotkania są dobrą okazję do przedstawiania pracy rady 
seniorów, zapraszania na jej posiedzenia i dyżury, a także 
zbierania opinii i uwag od osób starszych. 
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Dobra praktyka: W Rudzie Śląskiej w każdej  
z dziewięciu dzielnic istnieje koło Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. 
Wszystkie koła raz w miesiącu organizują większe 
spotkanie członków. Przedstawiciele rady seniorów 
regularnie w nich uczestniczą, wykorzystując je 
do przedstawiania bieżących spraw dotyczących 
rady oraz zbierania informacji i opinii 
od uczestników spotkań.

Prezentacja organizacji 
działających na rzecz seniorów 
podczas posiedzeń rady seniorów

Jako stały punkt każdego posiedzenia 
rady seniorów, szczególnie w przypadku 
większych gmin, warto wprowadzić krótką 
(ok. 5-10 min.) prezentację organizacji 
formalnych i nieformalnych działających 
na rzecz seniorów (na każdym 
posiedzeniu jedna organizacja). 
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Organizowanie dni seniora

W gminach, gdzie jeszcze nie są 
obchodzone  dni seniora, rada 
powinna być  inicjatorem  tego typu 
wydarzenia. Tam, gdzie się one 
odbywają , rada powinna włączać 
się w ich organizację, co najmniej 
na etapie ustalania ich programu 
oraz promocji. Przedstawiciele rady 
powinni uczestniczyć także w samym 
wydarzeniu i promować ją wśród jego 
uczestników.

Konsultacje planu pracy rady 
seniorów ze środowiskami 
senioralnymi 

Pracując nad stworzeniem planu pracy 
rada seniorów powinna zasięgnąć opinii 
formalnych i nieformalnych organizacji 
senioralnych. Przyczyni się to do  
wzmocnienia współpracy pomiędzy 
radą a pozostałymi reprezentantami 
środowiska senioralnego. Także 
wspólnie przyjęty dokument będzie 
w większym stopniu odpowiadał na 
rzeczywiste problemy osób starszych  
w gminie. 



64

Dobra praktyka: Przy opracowywaniu „Planu pracy 
Rady Seniorów Miasta Czeladź na lata 2016 - 2018” 
rada zaprosiła do współpracy lokalne organizacje 
pozarządowe działające na rzecz seniorów, które 
na zorganizowanym w tym celu spotkaniu mogły 
proponować działania, jakie ich zdaniem powinny 
się znaleźć w dokumencie.

Współpraca z lokalnym szpitalem  
i odziałem NFZ

Warto, aby rady seniorów nawiązały 
współpracę z rzecznikiem lokalnego 
szpitala oraz oddziałem NFZ (w tych 
miejscowościach, w których wyżej 
wymienione podmioty znajdują się).  
Dzięki temu można poprawić jakość  
działań skierowanych do seniorów 
oraz podnieść skuteczność profilaktyki 
zdrowotnej.



65

Dobra praktyka: Rada Seniorów Miasta Ruda Śląska 
jest w stałym kontakcie z rzecznikiem szpitala 
miejskiego, który na bieżąco przekazuje informacje 
o działaniach podejmowanych przez tę placówkę.  
Przykładem współpracy była akcja „Oko dla 
seniora”, w ramach której starsi mieszkańcy 
miasta mogli poddać się operacji oka i usunięcia 
zaćmy korzystając z ok. 50% rabatu. Rada 
seniorów pomagała szpitalowi w promocji tego 
przedsięwzięcia.
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Współpraca z domami 
pomocy społecznej

Często podczas otwartych dyżurów 
członkowie rady spotykają się  
z pytaniami dotyczącymi warunków 
panujących w domach pomocy 
społecznej czy wymogów, jakie należy 
spełnić, żeby otrzymać skierowanie  
do DPS-u. Współpraca z pracownikami 
wyżej wymienionej placówki ułatwia 
przedstawicielom rady niesienie 
pomocy potrzebującym osobom 
starszym lub ich rodzinom.
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Współpraca z ośrodkiem  
pomocy społecznej

Ośrodki pomocy społecznej mają duże 
rozeznanie na temat problemów osób 
starszych w gminie. Współpraca  
i wymiana kontaktów z ich 
pracownikami zwiększa wiedzę 
członków rady na temat sytuacji 
seniorów w gminie, szczególnie osób 
potrzebujących wsparcia.  
Dzięki temu mogą oni skuteczniej 
doradzać władzom uchwałodawczym  
i wykonawczym w tworzeniu  
i prowadzeniu polityki społecznej  
i senioralnej.
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