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 Możliwość tworzenia gminnych Rad Seniorów 
w Polsce została wprowadzona wraz z 
nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym 
– Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (Dz. U 20016, 
poz.446).

 Nowelizacja przyjęta została przez Sejm w 
2013 r. 

 Źródło: http://www.sejm.gov.pl/



 Rada Seniorów jest kolegialnym 
organem konsultacyjno-doradczym w 
gminie, którego zadaniem jest 
wspieranie rady gminy w 
przygotowaniu i powadzeniu polityki 
senioralnej w gminie.



 Polityka senioralna jest to ogół celowych 
działań organów administracji publicznej 
wszystkich szczebli oraz innych organizacji i 
instytucji, które realizują zadania i inicjatywy 
kształtujące warunki godnego i zdrowego 
starzenia się.

Źródło: Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020, 
https://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/zalozenia-dlugofalowej-polityki-senioralnej-w-

polsce-na-lata-20142020/



 To ogół działań, w okresie całego życia 
człowieka, prowadzących do zapewnienia 
warunków wydłużenia aktywności, zarówno 
zawodowej, jak i społecznej, oraz 
samodzielnego, zdrowego, bezpiecznego i 
niezależnego życia osób starszych.

Źródło: Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020, 
https://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/zalozenia-dlugofalowej-polityki-

senioralnej-w-polsce-na-lata-20142020/



 Gminna rada seniorów składa się z:

◦ przedstawicieli osób starszych,

◦ przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób 
starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów prowadzących 
uniwersytety trzeciego wieku. 

◦ Do organizacji pozarządowych mogących wchodzić w skład 
Rady Seniorów można zaliczyć m.in.: Polski Związek 
Emerytów Rencistów i Inwalidów, Związek Sybiraków, 
Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych 
Więźniów Politycznych.

 Źródło: Art. 5c ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U 
20016, poz.446).



 Skład i liczebność Rady Seniorów zależy od 
wielu czynników - m.in. miejsca jej 
funkcjonowania, historii powstania rady, 
liczby osób starszych w gminie, osobowości 
członków rady, itp. 

 Liczebność Rad Seniorów w Polsce waha się 
od kilku osób do nawet kilkudziesięciu osób.



 Radę Seniorów może w gminie utworzyć:

◦ Rada gminy, z własnej inicjatywy,

◦ Rada gminy na wniosek zainteresowanych 
środowisk.

 Źródło:  Art. 5c ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U 20016, poz.446).



 Gmina sprzyja 
solidarności 
międzypokoleniowej 
oraz tworzy warunki 
do pobudzania 
aktywności 
obywatelskiej osób 
starszych w 
społeczności 
lokalnej.

Źródło: Rady Seniorów. Dobre praktyki tworzenia i rozwijania Rad Seniorów w Polsce. Numer Specjalny pisma 
Polityka Senioralna  http://polityka.zaczyn.org/polityka-senioralna-dodatek-o-radach-seniorow/ [dostęp online]
Art. 5c ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U 20016, poz.446).



 Rada gminy, powołując gminną radę 
seniorów, nadaje jej statut określający tryb 
wyboru jej członków i zasady działania, dążąc 
do wykorzystania potencjału działających 
organizacji osób starszych oraz podmiotów 
działających na rzecz osób starszych, a także 
zapewnienia sprawnego sposobu wyboru 
członków gminnej rady seniorów.

 Źródło:  Art. 5c ust 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U 20016, poz.446)



 Gminna rada seniorów ma charakter 
konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.

 Działania podejmowane przez Radę Seniorów 
doprecyzowane są w statucie danej Rady. 

 Każda Rada Seniorów ma możliwość 
dostosowania zakresu swojej działalności do 
indywidualnych preferencji i sytuacji w danej 
gminie.



 Rada Seniorów jako organ, wspomagający 
kształtowanie polityki senioralnej w gminie 
powinna opiniować dokumenty, które 
wpływają na sytuacje seniorów.

 Do dokumentów tych zaliczamy m.in.:
◦ Uchwały rady gminy,
◦ Strategie rozwoju gminy,
◦ Projekty dedykowane wyłącznie seniorom np. karta 

seniora, 
◦ Programy współpracy gminy z organizacjami 

pozarządowymi.



 Pełniąc funkcję doradczą Rada Seniorów 
może:

◦ tworzyć własne, autorskie propozycje rozwiązań w 
sprawach dotyczących seniorów,

◦ Proponować inne, niż zaprezentowane przez organy 
gminy, rozwiązania problemów dotykających osoby 
starsze w gminie,

◦ Reagować na zgłoszone przez seniorów sprawy 
nadając im bardziej oficjalny bieg.



 Realizując funkcję inicjatywną Rada Seniorów 
może inicjować nowe pomysły i rozwiązania, 
które mają na celu poprawę sytuacji osób 
starszych w gminie.

 Może zachęcać gminę do podjęcia działań na 
rzecz osób starszych.

 Może również we współpracy z organami 
gminy przeprowadzać własne projekty. 



Źródło:„ Zoom na rady seniorów” - Ogólnopolskie badanie Rad Seniorów z całej Polski oraz projekt współpracy z partnerstwami rad seniorów 
i samorządów gminnych realizowane przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” we współpracy z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych 
„Stocznia” oraz Fundacją na rzecz wspólnot lokalnych „Na miejscu”, http://zoomnaradyseniorow.pl [dostęp online]



Źródło:„ Zoom na rady seniorów” - Ogólnopolskie badanie Rad Seniorów z całej Polski oraz projekt współpracy z partnerstwami rad seniorów i samorządów 
gminnych realizowane przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” we współpracy z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Fundacją na 
rzecz wspólnot lokalnych „Na miejscu”, http://zoomnaradyseniorow.pl [dostęp online]



 Zgodnie z raportem przygotowanym przez 
GUS społeczeństwo Polskie starzeje się:

◦ Do roku 2050 udział osób starszych przekroczy 
30% na obszarach wiejskich i zbliży się do 35 % na 
terenach miejskich. W skali kraju liczebność tej 
zbiorowości zwiększy się o 5,4 mln. 

◦ W 2050 roku liczba osób w wieku 65 lat i więcej 
będzie stanowiła w miastach 179,3% stanu z 2013 
r. i odpowiednio 224,9% na terenach wiejskich.

Źródło: Raport Głównego Urzędu Statystycznego, Prognoza ludności na lata 2014-2050, Warszawa 
2014.



Źródło: Raport Głównego Urzędu Statystycznego, Prognoza ludności 
na lata 2014-2050, Warszawa 2014.



 Rady Seniorów są źródłem wiedzy o sytuacji i 
problemach seniorów w gminie,

 Pomagają organom gminy tworzyć lokalne 
prawo dostosowane do potrzeb osób 
starszych,

 Posiadają wiedzę i doświadczenie życiowe, 
którym mogą dzielić się z innymi 
podmiotami.



 Są rzecznikami osób starszych, które 
zmagają się z różnorodnymi problemami,

 Są instytucją aktywizującą seniorów,

 Dbają o godny wizerunek osób starszych,

 Działają na rzecz współpracy 
międzypokoleniowej.



 Odpowiedniki polskich Rad Seniorów 
funkcjonują w wielu krajach. 

 Różnią się nazwą, składem, sposobem 
powoływania i działania. 

 Zrzeszają ludzi w różnym wieku. 

 Łączy je fakt, że działają na rzecz dobra 
seniorów.



 Występują m.in. w: 

◦ Niemczech,

◦ USA, 

◦ Włoszech,

◦ Danii,

◦ Wielkiej Brytanii - Fora seniorów w Wielkiej Brytanii 
– Program AGE UK Speaking Up For Our Age



 Rady Seniorów. Dobre praktyki tworzenia i rozwijania Rad Seniorów w Polsce. Numer Specjalny pisma 
Polityka Senioralna  http://polityka.zaczyn.org/polityka-senioralna-dodatek-o-radach-seniorow/ 
[dostęp online] 

 Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, zespół Laboratorium Partycypacji 
Obywatelskiej, Jak usłyszeć głos seniora? Praktyczny przewodnik po partycypacji obywatelskiej osób 
starszych, Warszawa 2014 [dostęp online]

 „ Zoom na rady seniorów” - Ogólnopolskie badanie Rad Seniorów z całej Polski oraz projekt 
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Inicjatyw Twórczych „ę” we współpracy z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz 
Fundacją na rzecz wspólnot lokalnych „Na miejscu”, http://zoomnaradyseniorow.pl [dostęp online]

 Borczyk W., Jachimowicz D., Nalepa W., Gminne Rady Seniorów w praktyce – wybrane zagadnienia,
Nowy Sącz 2014, https://www.federacjautw.pl/images/gminne_rady.pdf [dostęp online]
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