
            
 
 

 
 

  

Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania  

„Dolina Stobrawy” 

ul. Rynek 1, 46-200 Kluczbork 
tel.: 77 413 11 38, tel. kom.: 530 111 
550 
e-mail: biuro@dolinastobrawy.pl  

www.dolinastobrawy.pl 

 

Opolskie Centrum Wspierania  

Inicjatyw Pozarządowych 

ul. Damrota 4/ pok.35-36, 45-064 
Opole 
tel.: 77 441 50 25, faks 77 441 50 25  
e-mail: biuro@ocwip.pl   
www.ocwip.pl 

 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

oraz ze środków Samorządu Województwa Opolskiego 

 

 

 

 

 

Bądźmy profesjonalistami 

Spotkanie rad seniorów 

województwa opolskiego 
 

Opole, 8-9 lipca 2016 r. 

  

 

 

  

Opracowanie: 

Iwona Niedojadło 

 

 

 

  



            
 
 

 
 

  

Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania  

„Dolina Stobrawy” 

ul. Rynek 1, 46-200 Kluczbork 
tel.: 77 413 11 38, tel. kom.: 530 111 
550 
e-mail: biuro@dolinastobrawy.pl  

www.dolinastobrawy.pl 

 

Opolskie Centrum Wspierania  

Inicjatyw Pozarządowych 

ul. Damrota 4/ pok.35-36, 45-064 
Opole 
tel.: 77 441 50 25, faks 77 441 50 25  
e-mail: biuro@ocwip.pl   
www.ocwip.pl 

 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

oraz ze środków Samorządu Województwa Opolskiego 

 

 

Wstęp 

 

Rady seniorów, których zadaniem jest m.in. aktywizowanie osób starszych i proponowanie 

korzystnych dla nich inicjatyw, zyskały umocowanie prawne w 2013 r. wraz z nowelizacją 

ustawy o samorządzie gminnym, która zachęca do ich powoływania, promowania solidarności 

międzypokoleniowej oraz tworzenia warunków do aktywności obywatelskiej osób starszych.  

W woj. opolskim działa 16 rad gmin (stan: sierpień 2016 r.). Analizując dotychczasową 

działalność rad seniorów nasuwa się refleksja, że najwięcej zainteresowania władze 

samorządowe wykazują w momencie powołania, a później wsparcie najczęściej ogranicza się 

do obsługi organizacyjnej posiedzeń rady seniorów. Pomimo, że rady składają się głównie z 

liderów lokalnych środowisk senioralnych, to jednak zauważyć można marginalne znaczenie 

rad w lokalnych środowiskach. Większość rad ogranicza się do posiedzeń raz w miesiącu, nie 

ma długofalowych planów działania, członkowie w małym stopniu angażują się w prace rad 

pomiędzy posiedzeniami. Rzadko podejmowane są własne inicjatywy. Ponadto brak jest w 

woj. opolskim platformy nawiązania kontaktów rad seniorów - władze samorządowe szczebla 

wojewódzkiego nie podjęły dotychczas działań w tym zakresie.  

Stąd inicjatywa przedstawicielek Rady Seniorów Miasta Opola p. Leokadii Kubalańcy 

(przewodnicząca Rady Seniorów) i p. Teresy Sokołowskiej (sekretarz Rady Seniorów) oraz 

koordynatorki ds. polityki senioralnej Miasta Opola p. Iwony Niedojadło zorganizowania 

spotkania z udziałem przedstawicieli dotychczas powstałych rad seniorów w województwie 

opolskim. Za cel postawiono sobie wzmocnienie rad w działaniu,  wskazując instrumenty, jakie 

mogą wykorzystać podczas swojej pracy oraz dostarczając wiedzy nt. sposobu efektywnego 

działania rad seniorów. A także, by zainicjować platformę nawiązania kontaktów rad, które w 

przyszłości będą owocowały podejmowaniem wspólnych przedsięwzięć. 

Organizacja spotkania, które odbyło się w dniach 8-9.07.2016 r. w Opolu, możliwa było dzięki 

pozyskaniu dotacji w ramach konkursu „Kierunek FIO”, ogłoszonego przez Opolskie Centrum 

Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Opolu i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

„Dolina Stobrawy”. Projekt dofinansowany został ze środków Programu Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich oraz ze środków Samorządu Województwa Opolskiego w wys. 5.000,00 zł, 

które w całości zostały przeznaczone na noclegi osób spoza Opola i wyżywienie. Natomiast 

całość działań o charakterze organizacyjnym oraz merytorycznym zostało przeprowadzonych 

z udziałem wolontariuszek o wolontariuszy, a także przy wsparciu Centrum Informacyjno-

Edukacyjnego „Senior w Opolu”. 
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Niniejsza broszura ma charakter upowszechniający wiedzę nt. działalności rad seniorów w woj. 

opolskim. Zamieściliśmy w niej teksty referatów, prezentacje multimedialne, wyniki prac 

warsztatowych na tematy, które były poruszane podczas spotkania, a zostały zgłoszone przez 

rady seniorów zgłaszające się do udziału w spotkaniu, jako istotne z ich punktu widzenia. 

Dodatkowo podane są dane teleadresowe rad seniorów z jednoczesnym zaznaczeniem, że – 

jak wskazuje nasze doświadczenie – dane te ulegają częstym zmianom. 

 

Grupa nieformalna „Optymistki z Opola”: 

Leokadia Kubalańca 

Iwona Niedojadło 

Teresa Sokołowska 
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Dziękujemy wolontariuszkom i wolontariuszom, bez których nasze spotkanie nie byłoby 

możliwe: 

Pani Joannie Jeleniewskiej - za poprowadzony warsztat 

Pani Joannie Kucharskiej - za przeprowadzony wykład 

Pani Elżbiecie Zborowskiej - za przeprowadzony wykład 

Pani Annie Czarneckiej - za serwis fotograficzny 

Panu Jakubowi Królickiemu - za wsparcie organizacyjne 

Panu Rafałowi Sieradzanowi - za wsparcie techniczne. 

 

 

Dziękujemy Opolskiemu Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Opolu w 

osobach: Pani Alicji Gawinek i Pani Katarzynie Golik, a Pani Karolinie Bajak, opiekunce 

naszego projektu,  za wsparcie przy realizacji projektu i okazaną cierpliwość. 
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Informacje o projekcie 

 

1. Tytuł projektu  

Bądźmy profesjonalistami – Spotkanie rad seniorów województwa opolskiego 

 

2. Czas trwania projektu 

10.06.2016 – 31.08.2016 

 

3. Cel projektu 

Zwiększenie umiejętności efektywnego działania rad seniorów w województwie opolskim. 

 

4. Odbiorcy projektu 

40 przedstawicieli i przedstawicielek rad seniorów w woj. opolskiego 

 

5. Finansowanie projektu 

Projekt dofinansowany został ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz ze 

środków Samorządu Województwa Opolskiego w wys. 5.000,00 zł.  

Umowa o realizację projektu nr 7/2016/FIO. 
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PROGRAM 

Spotkania rad seniorów województwa opolskiego 

Opole, 8 – 9.07.2016 r. 

 

Miejsce:  Studenckie Centrum Kultury w Opolu, ul. Katowicka 95, s. 8 

 

8 lipca 2016 r. (piątek) 

 
 
9.30-10.00 Rejestracja uczestników i uczestniczek 
 
10.00-11.00 Wprowadzenie do tematyki spotkania, przedstawienie uczestniczek i 

uczestników 

Leokadia Kubalańca, Przewodnicząca Rady Seniorów Miasta Opola 

Teresa Sokołowska, Sekretarz Rady Seniorów Miasta Opola 

Iwona Niedojadło, Koordynatorka ds. polityki senioralnej Miasta Opola 

 
11.00-11.45 Polityka senioralna państwa 

Elżbieta Zborowska, Przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów w 

Głuchołazach 

 

11.45-12.00 przerwa 
 
12.00-13.00 Aspekty prawne działalności rad seniorów 

Leokadia Kubalańca, Przewodnicząca Rady Seniorów Miasta Opola 

 
13.00-14.00 obiad 
 
14.00-15.00 Wolontariat senioralny – co to jest 

Joanna Kucharska, Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej 

 

15.00-15.15 ASOS w praktyce – zaproszenie do udziału w projekcie 

 Wojciech Witoń, Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych 

 

15.15-15.45 przerwa  
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15.45-16.00 Akademia Każdego Wieku  
Joanna Wawrzyniak, Wyższa Szkoła Bankowa 

 
16.00-18.00 Jak zaplanować pracę rady seniorów / Standardy pracy rady seniorów 

Iwona Niedojadło 

 
18.00  kolacja 
 
 

9 lipca 2016 r. (sobota) 

 
8.30  śniadanie (dla osób nocujących) 
  
9.00-11.00 Finansowanie działalności rad seniorów 

Iwona Niedojadło 

 
11.00-11.30 przerwa  
 
11.30-14.00 Jak przekonać władze samorządowe do pomysłów rady seniorów 

poprawiających jakość życia seniorów 
Joanna Jeleniewska, Fundacja Flexi Mind 

 

14.00 Podsumowanie i zakończenie spotkania 

Optymistki z Opola 

 

14.30 obiad 
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Moje spotkanie z optymistkami 
Bronisława Czarny z Głuchołaz 

 
Rady seniorów spotkały się w Opolu 
Aby porozmawiać już na szerszym polu 
O problemach seniorów i ich działalności 
O potrzebach,  powstaniu i kreatywności 
 
Zaczęło się od kawy, miłego powitania 
Przedstawienia się radnych 
Pierwszego wejrzenia na 60 + 
By się dobrze poznać 
Poczuć w sobie luz 
 
Referaty leciały wartko jak z kałasza 
Rozpoczęła prelekcję głuchołazianka Ela nasza 
O Radzie Seniorów mówiła też P. Kubalańca 
Jak widać seniorka do różańca i tańca 
 
Dyskusja toczyła się burzliwie i wartko 
Niektórzy z pamięci, co niektórzy z kartką 
Małymi kroczkami, to z rozmachem wielkim 
Byle dotrzeć do sedna petycją, prawem wszelkim 
 
Przerwa obiadowa dyskusję przerwała 
Bo brać seniorska mocno wygłodniała 
Ruszyła wprost w objęcia cateringowe 
Gdzie serwują rybkę, naleśnik i ziemniaki młode 
 
Po przerwie prym wiedzie wolontariat senioralny 
Który ciągnie za sobą dylemat moralny 
Stąd promowanie zalet i zaufanie społeczne 
Jest tu bardzo ważne, tak jak życie wieczne 
 
Seniorzy wolą wolontariuszy młodszych 
Gładkich, nie zgorzkniałych, no i znacznie słodszych 
Ale akcja ogólnokrajowa  „Pora na seniora” 
Zatrudni wcześniej urodzonego, byle nie potwora 
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Inicjatywy społeczne w każdej grupie są konieczne 
Ważna jest tu pełna pula rozwojowa 

Kasa, pieniądz, krótka mowa 
Ale też senioralne zasoby wiedzy 
Przydatne choćby dla sąsiada zza miedzy 
 
I znów przerwa na kawę, herbatkę z cytrynką 
Ciacho mówi „zjedz mnie” z uśmiechniętą minką 
Rozmowy przy stolikach najczęściej grupowo 
Żeby nie umknęło żadne ważne słowo 
 
Akademia Każdego Wieku wiele propozycji dała 
Najbardziej gerontologia nam by się przydała 
Nauka o starzeniu się, no i o starości 
Jak żyć, by na starość nie bolały kości 
 
Noc z Kmicicem to gratka niemała 
W 312 zebrała się seniorów armia cała 
Którzy mieli się integrować ze studentami 
Wichry wyły, a studenci imprezowali sami 
 
Sobota stołem szwedzkim zaowocowała 
Rada Seniorów znów w komplecie cała 
O finansowaniu Rad tym razem mówimy 
Skąd finanse i na co je przeznaczymy 
 
Najlepsza była gra galopująca 
Wszystkie mięśnie w mig rozluźniająca 
I praca w grupach na koniec zadana 
Żeby żadna seniorka nie została sama 
 
Spotkanie nasze już zaowocowało 
Bo bardzo wiele w tym czasie się działo 
Myślę, że znacznie poprawią się losy Rad Seniorów 
Zwłaszcza gdy pozyskamy bogatych sponsorów 
 
                       
                                  

Autorka wiersza była uczestniczką „Spotkania rad seniorów województwa opolskiego” 
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MATERIAŁY 
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Iwona Niedojadło 

 

Polityka senioralna - definicje 

− polityka dotycząca osób starszych oraz dla osób starszych; 

− 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. 

Celem polityki senioralnej w Polsce jest wspieranie i zapewnienie możliwości aktywnego 

starzenia się w zdrowiu oraz możliwości prowadzenia w dalszym ciągu samodzielnego, 

niezależnego i satysfakcjonującego życia, nawet przy pewnych ograniczeniach funkcjonalnych.  

 

Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020  

(przyjęte 24 grudnia 2013 r. uchwałą nr 238 Rady Ministrów i opublikowane w Monitorze 

Polskim 4 lutego 2014 r. (Poz. 118)). 

Polityka senioralna rozumiana jest szeroko jako 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. 

Odpowiednio zaprojektowana i opracowana polityka senioralna jest istotnym elementem 

modelu polityki społecznej. Powinna reagować na aktualne wyzwania. Wyznaczone cele oraz 

kierunki działań będą mogły być realizowane dzięki zaangażowaniu różnych podmiotów. 

Polityka senioralna powinna być zaprojektowana horyzontalnie, tzn. powinna być spójna z 

polityką państwa w obszarze zabezpieczenia społecznego, rynku pracy, zdrowia, edukacji 

(uczenia się przez całe życie), infrastruktury, mieszkalnictwa i innych. 

Założenia długofalowej polityki senioralnej choć mają charakter ramowy, to jednocześnie 

stanowią konkretny zestaw koniecznych działań w obszarze polityki senioralnej w Polsce, który 

jest kierowany do szerokiego grona odbiorców. Po pierwsze do społeczeństwa, które ze 

względu na swoje kompetencje i potencjał stanowi kluczowy element w procesie budowania 

i rozwoju polityki aktywnego i zdrowego starzenia się. Po drugie do władz publicznych 

wszystkich szczebli, sektora prywatnego oraz pozarządowego i partnerów społecznych, 

których działania pozwolą na odpowiednie zagospodarowanie aktywów wynikających z 

wydłużania życia. 
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W pracach nad założeniami polityki senioralnej wykorzystano koncepcję aktywnego starzenia 

się, które jest definiowane jako proces umożliwiający zarówno jednostkom, jak i grupom 

społecznym zagospodarowanie ich potencjału z perspektywy całego życia, zachowania 

zarówno dobrostanu psychicznego i fizycznego, jak i aktywności zawodowej, społecznej oraz 

niezależności i samodzielności. 

Główne zidentyfikowane wyzwania dla polityki senioralnej, wokół których wypracowano 

kierunki interwencji, to: 

− zwiększający się udział osób starszych w populacji i przygotowanie się na wiele 

społecznych i ekonomicznych konsekwencji tego zjawiska, 

− wydłużenie okresu aktywności zawodowej, 

− włączenie potencjału osób starszych w obszar aktywności społecznej i obywatelskiej, 

− zapotrzebowanie na rozwiązania pozwalające osobom pracującym w wieku 50+ na 

godzenie życia zawodowego z rodzinnym (konieczność sprawowania opieki nad 

rodzicami lub innymi osobami zależnymi). 

 

Obszary interwencji polityki senioralnej w Polsce 

1. ZDROWIE i SAMODZIELNOŚĆ 

Celem głównym polityki senioralnej w obszarze zdrowie i samodzielność jest tworzenie 

warunków dla jak najdłuższego utrzymywania dobrego stanu zdrowia i autonomii. 

1.1. UWARUNKOWANIA ROZWIĄZAŃ MEDYCZNO-OPIEUŃCZYCH DLA OSÓB STARSZYCH 

1.1.1. Stan zdrowia 

1.1.2. Kadra medyczna 

1.1.3. Infrastruktura ochrony zdrowia 

1.1.4. Organizacja systemu świadczeń dla osób starszych 

1.1.5. Aktywność fizyczna 

1.1.6. Opieka nad osobą starszą i rola opiekunów nieformalnych 

1.1.7. Nowe technologie w opiece nad osobami starszymi 

1.2. BEZPIECZEŃSTWO 

1.3. PRZESTRZEŃ I MIEJSCE ZAMIESZKANIA 
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2. AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA OSÓB 50+ 

Celem głównym polityki senioralnej w obszarze aktywizacji zawodowej jest zaplanowanie i 

podjęcie działań, które pozwolą na jak najlepsze wykorzystanie potencjału osób starszych na 

rynku pracy i tym samym pozwolą na zwiększenie i przedłużenie aktywności zawodowej osób 

50+ oraz 60+. 

2.1. Przygotowanie do pracy - system edukacji i szkoleń 

2.2. Zarządzanie wiekiem i ergonomia 

2.3. Instytucje rynku pracy 

 

3. AKTYWNOŚĆ EDUKACYJNA, SPOŁECZNA I KULTURALNA OSÓB STARSZYCH 

Celem ogólnym polityki senioralnej w obszarze aktywności edukacyjnej, społecznej i 

kulturalnej jest wspieranie idei uczenia się wśród osób starszych i aktywizowanie do działań 

obywatelskich i społecznych, w tym: 

− rozwój oferty edukacyjnej dla osób starszych 

− rozwój i wspieranie aktywności społecznej osób  starszych (w tym zaangażowania 

obywatelskiego  i wolontariatu) 

− zwiększenie uczestnictwa osób starszych w kulturze zarówno jako jej odbiorców, jak i 

twórców. 

3.1. AKTYWNOŚĆ EDUKACYJNA 

3.1.1. Rozwój oferty edukacyjnej dla osób starszych w obszarach zgodnych z 

potrzebami 

3.1.2. Wspieranie rozwoju systemowych rozwiązań dla organizacji różnych form 

uczenia się osób  starszych, w tym ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku 

3.2. AKTYWNOŚĆ W OBSZARZE KULTURY 

3.3. AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA 

3.3.1. Rozwój aktywności obywatelskiej osób starszych 

3.3.2. Rozwój wolontariatu osób starszych 
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4. SREBRNA GOSPODARKA 

Celem głównym polityki senioralnej w obszarze srebrnej gospodarki jest wspieranie rozwoju 

efektywnych rozwiązań dostosowanych do potrzeb i oczekiwań osób starszych. 

 

5. RELACJE MIĘDZYPOKOLENIOWE 

Cel główny polityki senioralnej w obszarze relacji międzypokoleniowych to solidarność 

pokoleń jako norma kierunkowa w społeczeństwie, polityce społecznej, kulturze oraz na rynku 

pracy. 



„Spotkanie rad seniorów województwa opolskiego”
Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Samorządu Województwa Opolskiego

Opole, 8-9.07.2016 r.

Polityka Senioralna Państwa
Elżbieta Zborowska

Przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów w Głuchołazach 

„Nie ma co się pocieszać, że to jeszcze nie zaraz. 
Do starości bowiem musimy się przygotować, póki 

jeszcze jesteśmy względnie młodzi”. 

ks. Adam Boniecki

Polityka senioralna jest to ogół  celowych 

działań organów administracji publicznej

wszystkich szczebli oraz innych organizacji 

i instytucji, które realizują zadania i inicjatywy 

kształtujące warunki dla godnego i zdrowego 

starzenia się. 



Polityka państwa na rzecz seniorów

• Departament Polityki Senioralnej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 
(2012 r.); 

• Rada ds. Polityki Senioralnej (2013 r.)

• Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 
2014–2020; tzw. ASOS

• Długofalowa Polityka Senioralna w Polsce na lata 2014–2020,  przyjęta 24 
grudnia 2013 r. 

• Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (art. 5 c ust. 2, ust. 
5, art. 40, art. 41 ust. 1, art. 42);

• Program Solidarność Pokoleń (zwiększenie aktywności zawodowej osób w 
wieku 50+)

• Ustawa o osobach starszych z 11 września 2015 r. 

• Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej dla seniorów 
powyżej 65 r. ż.  z 5.08.2015 r.

Departament Polityki Senioralnej

Departament Polityki Senioralnej odpowiada za
tworzenie i rozwój kierunków działań skierowanych
do seniorów, warunków dla poprawy systemu
wsparcia seniorów, realizację zadań w obszarze
aktywnego starzenia się i innych form współpracy
wewnątrz- i międzypokoleniowej z udziałem seniorów
oraz monitorowanie wdrażanych rozwiązań. Prowadzi
również współpracę z organizacjami i instytucjami,
które kierują swoje działania do seniorów, w tym
współpracę międzynarodową w obszarze aktywnego
starzenia się.



Rada ds. Polityki Senioralnej

Rada ds. Polityki Senioralnej została powołana
w lutym 2013 r., w ramach komponentu
systemowego Rządowego Programu ASOS. Jest to
organ pomocniczy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej. Do stałego udziału w jej pracach zostali
zaproszeni przedstawiciele ministerstw oraz
centralnych organów administracji publicznej, jak
również przedstawiciele organizacji jednostek
samorządu terytorialnego, organizacji trzeciego
sektora i eksperci, wydelegowani do prac w Radzie.

Zadania Rady ds. Polityki Senioralnej

1) opracowywanie kierunków działań adresowanych na rzecz 
osób starszych w Polsce;

2) inicjowanie, wspieranie i promowanie rozwiązań z zakresu 
polityki społecznej na rzecz osób starszych;

3)   przedstawianie Ministrowi propozycji rozwiązań na rzecz 
rozwoju systemu wsparcia osób starszych

Przewodniczącą Rady została prof. Józefa Hrynkiewicz.



Sejmowa Komisja Polityki Senioralnej (PSN)

Do zakresu działania Komisji należą sprawy
kształtowania polityki państwa dotyczącej osób
starszych.

W bieżącym roku odbyło się 14 posiedzeń
komisji.

Przewodniczą komisji jest   
poseł Małgorzata Zwiercan.

Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i 
Społecznej

Przedmiotem działania komisji są: 
• prawna ochrona rodziny oraz problemy ekonomiczne, 

mieszkaniowe i wychowawczo-kulturowe rodziny, 
• polityka socjalna państwa, 
• polityka w zakresie demografii, 
• polityka państwa dotycząca osób starszych, 
• prawo pracy, 
• polityka zatrudnienia i walka z bezrobociem, 
• system ubezpieczeń społecznych, 
• ochrona pracowników, w tym bezpieczeństwo i higiena pracy, 
• problemy osób niepełnosprawnych.

Przewodniczący Komisji- senator Jarosław Duda



Długofalowa Polityka Senioralna 
w Polsce 

Obszary działań:

• Zdrowie i samodzielność;

• Aktywność zawodowa;

• Aktywność edukacyjna, społeczna i kulturalna;

• Srebrna gospodarka;

• Relacje międzypokoleniowe;

Senior-WIGOR

Program adresowany jest do osób niepracujących
w wieku 60+. W dziennym domu Senior-WIGOR
będą mogli spędzić co najmniej 8 godzin dziennie
od poniedziałku do piątku. Znajdzie się w nim
pomieszczenia do wspólnych spotkań, gotowania,
ćwiczeń i relaksu (z biblioteką, sprzętem RTV oraz
komputerem z dostępem do internetu).
Zapewniony będzie także ciepły posiłek.

O dofinansowanie utworzenia domów Senior-
WIGOR starać się mogą samorządy. Do 2020 roku
przeznaczono na ten cel 370 mln zł.



ASOS

ASOS, czyli Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób
Starszych, to dofinansowanie dla projektów realizowanych
dla seniorów. Celem Programu jest poprawa jakości
i poziomu życia osób starszych oraz zagospodarowanie ich
potencjału poprzez umożliwienie im aktywności społecznej.
Obecnie osoby starsze, w porównaniu do innych grup wieku,
w ograniczonym stopniu angażują się w takie formy
działalności. Przyczyny tego często wynikają z braku oferty,
która umożliwiałaby aktywne spędzanie wolnego czasu.
Projekty, realizowane w ramach ASOS, powinny skutecznie
wypełnić tę lukę. Na ich realizację przeznaczono 280 mln zł
do 2020 roku. W roku 2015 wsparcie otrzymało prawie 500
projektów.

Uniwersytety Trzeciego Wieku

W 1989 roku w Polsce było 9 UTW, obecnie jest ich 520
i ponad 150 tysięcy słuchaczy. Profesor Halina Szwarc
tworząc w 1975 roku na warszawskim Marymoncie
pierwszy Uniwersytet Trzeciego Wieku, założyła, że jego
celem ma być aktywizacja intelektualna i fizyczna osób
starszych. Najwięcej UTW jest w województwie
mazowieckim, małopolskim i dolnośląskim.
W 2013 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
przekazało prawie 2 mln zł dotacji 53 Uniwersytetom
Trzeciego Wieku w całej Polsce. Średnia kwota wyniosła ok.
36 tys. zł na jedną organizację. W 2014 roku dotacje
wzrosły do 2,5 mln zł. 31 organizacji otrzymało średnio po
80 tys. zł. W 2015 roku przekazano ponad 1,6 mln zł dla 25
placówek.



Solidarność Pokoleń

Celem Programu „Solidarność pokoleń” jest osiągnięcie do
2020 r. wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 55–64 lata na
poziomie 50%.
Głównymi odbiorcami programu są osoby powyżej 50. roku
życia. Działania kierowane są także do osób w wieku 60+, jak
i do osób, które będą w wiek przedemerytalny (szczególnie
do grupy 45+). Adresatami Programu są określone grupy
i podmioty, takie jak przedsiębiorcy, związki zawodowe,
organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej,
publiczne i niepubliczne instytucje rynku pracy, samorządy
terytorialne i instytucje administracji rządowej.
Dzięki programowi „Solidarność pokoleń” coraz więcej osób
starszych znajduje zatrudnienie: w 2011 roku było ich
35,5%, a w 2014 już 41,5 %.

Ustawa o osobach starszych 

1 stycznia br. weszła w życie ustawa, która
zobowiązuje Radę Ministrów do corocznego
przedstawiania (do 31 października) Sejmowi
i Senatowi informacji o sytuacji osób starszych
w Polsce.
W nawiązaniu do tej ustawy podejmowane są
działania mające na celu poprawę dostępu do
farmakoterapii poprzez wprowadzenie listy
bezpłatnych leków dla osób po 75. roku życia.
Ustawa definiuje osoby starsze jako osoby powyżej

60. roku życia.



Prezydium OPS

Krystyna LEWKOWICZ

Przewodnicząca

Ewa KOZDROŃ
Wiceprzewodnicząca

zastępstwo przez 

Elżbietę WIŚNIEWSKĄ 
od dnia 14 marca 2016 r.

Elżbieta OSTROWSKA
Wiceprzewodnicząca

Janusz CZYŻ
Wiceprzewodniczący

Janusz SZYMBORSKI
Wiceprzewodniczący

Patronat honorowy nad Obywatelskim Parlamentem Seniorów objął Pełnomocnik Rządu ds. 
Społeczeństwa Obywatelskiego Minister Wojciech Kaczmarczyk.



WSPÓŁPRACA, DIALOG, TROSKA O GODNE ŻYCIE SENIORÓW
I SZACUNEK DLA PARTNERÓW

to słowa klucze towarzyszące celom i działalności
Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

Aktywność OPS

Zaproponowano procentowy udział (parytet) organizacji senioralnych w 
przyszłym OPS. 

UTW – 30%,
PZER i I – - 30%, 
Rady Seniorów – 10%, 
Inne organizacje – 20%, 
10% – rezerwa. 

Propozycja do dalszych konsultacji.



Ogólnopolskie Porozumienie o Współpracy Rad 
Seniorów

21.08.2015 roku, w Sali Portretowej Urzędu Miasta
Krakowa, z inicjatywy Rady Krakowskich Seniorów
odbyło się spotkanie 28 przedstawicieli Rad Seniorów
z Krakowa, Warszawy, Opola, Łodzi, Poznania,
Oświęcimia. Owocem tego spotkania było powołanie do
życia Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad
Seniorów.

Cele

• upowszechnianie demokratycznego wyłaniania Rad Seniorów, 

• wpływ na ustawodawstwo parlamentarne 
w sprawach seniorów,

• podniesienie rangi Rad Seniorów,

• wpływ na poziomie każdej JST na zakres obowiązków i 
uprawnień Rad Seniorów,

• likwidacja barier i utrudnień w pracy Rad Seniorów (brak 
budżetu i warunków lokalowych).



Działania

Działania Porozumienia podzielono na pięć komisji: 
- aktywizacji osób starszych i więzi międzypokoleniowej, 
- ochrony zdrowia, sportu i infrastruktury, 
- edukacji i bezpieczeństwa,
- ekonomicznych warunków życia,
- zapobiegania wykluczeniu społecznemu seniorów.

I Kongres Ogólnopolskiego Porozumienia 
o Współpracy Rad Seniorów,

25 kwietnia 2016 roku w Krakowie odbył się
I Kongres Ogólnopolskiego Porozumienia
o Współpracy Rad Seniorów, na którym dokonano wyboru
władz Porozumienia.



Władze OPoWRS

Przewodnicząca - Barbara Szafraniec - Kraków
Wiceprzewodnicząca - Grażyna Butmankiewicz - Opole

Wiceprzewodniczący - Antoni Wiatr – Kraków

Sekretarz - Ewa -Hildegarda Tyburczyk - Bytom 

Rzecznik prasowy - Marian Krzewiński - Kraków

Członek Zarządu - Zdzisław Czerwiński - Warszawa 

Członek Zarządu - Janusz Marszałek  - Oświęcim /Polska Unia Seniorów/

Członek Zarządu - Janina Tropisz – Łódź

Członek Zarządu - Zdzisław Swoboda - Chorzów

Do Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów przystąpiły Rady

Seniorów z  30 miast i gmin.

Kadencja trwa 2 lata.

Przewodniczący Rad wchodzą w skład Konwentu Porozumienia.

Ogólnopolska Karta Seniora

Każdy senior, który skończył 60 lat może bezpłatnie wyrobić kartę 
seniora. Wystarczy, że przystąpi do programu Ogólnopolska Karta 
Seniora wypełniając formularz zgłoszeniowy. Karty wystawiane są 
imiennie. W poszczególnych miastach karty wydawane są na 
Uniwersytetach Trzeciego Wieku, w Klubach Seniora oraz targach 
i wydarzeniach dla seniorów.



Opolskie: wsparcie niesamodzielnych i seniorów w 
wojewódzkiej strategii

Działania na rzecz wspierania aktywności

i samodzielności niepełnosprawnych czy

wsparcie seniorów - zakłada przyjęta
26 stycznia 2016 r. przez Opolski Sejmik
Wojewódzka Strategia w Zakresie Polityki
Społecznej.

Opolskie: wsparcie niesamodzielnych i seniorów w 
wojewódzkiej strategii

• aktywizacja i wsparcie wzrastającej liczby seniorów
w regionie.

• wzmacnianie dostępności usług opiekuńczych -
tych, które będą realizowane w środowisku, a nie
w formie instytucjonalnej.

• wzmacnianie profilaktyki i aktywizacji, poprzez
takie funkcje jak asystentura - asystent rodziny,
seniora, osoby niesamodzielnej.

• wzmacnianie i rozwijanie instytucji takich jak
placówki wsparcia dziennego, dzienne domy
pomocy, kluby seniora.



Opolskie: wsparcie niesamodzielnych i seniorów w 
wojewódzkiej strategii

W Regionalnym Programie Operacyjnym
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 z puli
wynoszącej łącznie ok. 75 mln euro będzie można
pozyskiwać dofinansowanie np. na rozwój usług dla
osób niesamodzielnych - w tym np. opiekę
środowiskową w miejscu zamieszkania; wsparcie
inwestycyjne np. na przebudowę, rozbudowę
i modernizację obiektów służących opiece nad
osobami niesamodzielnymi, w tym starszymi
i niepełnosprawnymi (m.in. mieszkania wspierane,
dzienne domy pomocy); czy np. na kompleksowe
programy aktywizacji społecznej i zawodowej.

Czy Polska to kraj dobry dla seniorów?

• 8,8 mln Polaków (22,7 proc.) skończyło 60 lat.

• 96,5 proc. Polaków po 65. roku życia otrzymuje 
emeryturę, ale jednocześnie 8,6 proc. osób w wieku 
60+ żyje poniżej progu ubóstwa.

Ranking ONZ Global Age Watch (GAW) 2015 r.

• Według danych GUS już teraz osoby powyżej 65. roku 
życia stanowią ok. 15 proc. ludności kraj.

• Spośród wszystkich zadłużonych Polaków aż 13 proc. 
stanowią osoby, które ukończyły 60. rok życia –
wynika z Raportu Windykacja, przygotowanego przez 
firmę Kruk w 2013 roku.



Czy Polska to kraj dobry dla seniorów?

W badaniach nad sytuacją seniorów na podstawie 
następujących czynników: :

• przychody (emerytura, renta, ale także PKB na osobę); 
• stan zdrowia (m.in. prognozowana długość życia, 

samopoczucie fizyczne i psychiczne); 
• możliwości (dostęp do pracy i edukacji); 
• środowisko (postrzeganie osób starszych, więzi społeczne, 

bezpieczeństwo, dostęp do transportu publicznego). 
Polska zajmuje 32 miejsce
Opracowanie obejmuje 96 krajów. Plasujemy się dokładnie 
pomiędzy Argentyną i Meksykiem, a lepiej od Polski 
wypadają m.in. Izrael, Czechy, Słowenia, 
a nawet Urugwaj i Gruzja...

Dziękuję za uwagę !

Opracowanie: Elżbieta Zborowska
Przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów

w Głuchołazach  



CZYM  JEST  RADA  SENIORÓW ?

Leokadia Kubalańca

Przewodnicząca Rady Seniorów Miasta Opola

Prezentacja opracowana z wykorzystaniem materiałów Iwony Niedojadło „Spotkanie Rady Seniorów Miasta 
Opola II kadencji”

„Spotkanie rad seniorów województwa opolskiego”

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Samorządu Województwa Opolskiego

Opole, 8-9.07.2016 r.

Podstawy prawne 

tworzenia 

rad seniorów



• Do 2013 roku brak było wyraźnej podstawy prawnej do 
tworzenia rad seniorów co i samorządy gminne 
interpretowały często jako okoliczność uniemożliwiającą 
tworzenia takich rad (ale w kilkudziesięciu gminach 
powołano rady). 

• W związku ze zmieniającą się sytuacją demograficzną istotne 
było wprowadzenie czytelnych przepisów prawnych 
umożliwiających powoływanie podmiotów reprezentujących 
osoby starsze.

• Z dniem 30 listopada 2013 r. weszła w życie ustawa z 
dnia 11.10.2013 r. o zmianie ustawy o samorządzie 
gminnym (Dz. U. poz. 1318).

• W wyniku nowelizacji ustawy z dnia 8.03.1990r. O 
samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013r.poz.594 i 645)

dodany został art. 5c. 

Celem nowelizacji jest czytelne określenie podstawy 
prawne umożliwiającej radzie gminy powołanie 
gminnej rady seniorów.



Treść artykułu 5 c

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

2. Rada gminy, z własnej inicjatywy lub na wniosek 
zainteresowanych środowisk, może utworzyć gminną radę 
seniorów.



3. Gminna rada seniorów ma charakter konsultacyjny, 
doradczy i inicjatywny.

4. Gminna 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.

5. 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.

6. Rada gminy może w statucie jednostki pomocniczej 
upoważnić ją do utworzenia rady seniorów jednostki 
pomocniczej. Przepisy ust. 3–5 stosuje się odpowiednio.



Uwzględniając ustawodawczy charakter rady seniorów, 
Rada Miasta Opola uchwałą LV/820/14 z dnia 14 
lutego 2014r. uchwaliła 

STATUT 

RADY  SENIORÓW  

MIASTA  OPOLA

Statut składa się z 4 rozdziałów:

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 2 Zakres działania Rady

Rozdział 3 Skład, organy, tryb wyboru i pracy Rady,

Rozdział 4 Postanowienia końcowe



Rozdział 1 §1 określa Radę Seniorów jako 

„…społeczny organ doradczy Rady Miasta Opola oraz 
Prezydenta Miasta Opola w zakresie polityki społecznej, 
demograficznej i senioralnej miasta.”

Rozdział 2 § 2 mówi, że:

„ celem działania Rady jest integracja, wspieranie i 

reprezentowanie środowiska osób starszych poprzez:

- ścisłą współpracę z władzami miasta przy rozstrzyganiu 
istotnych spraw seniorów,

- integrację i wspieranie środowiska osób starszych,

- przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetów i 
działań na rzecz seniorów……



Na podstawie statutu Rada Seniorów opracowała:

• Regulamin organizacyjny Rady Seniorów Miasta Opola,

• Plan działania,

• Strategię działania.

Rada Seniorów Miasta Opola II kadencji po blisko roku od 
powołania uznała za konieczne podjęcie dyskusji nt. swoich 
planów rozwojowych. 

Bazą dyskusji były następujące pytania:

- Jaka jest rola Rady Seniorów Miasta Opola?

- Jaka ma nastąpić zmiana na lepsze w wyniku pracy Rady 
Seniorów Miasta Opola?

- Jak tę zmianę osiągnąć?



Rada Seniorów Miasta Opola jest ciałem doradczym władz 
samorządowych Miasta Opola.

Swoją rolę widzi jako:

− inspiratorkę środowisk senioralnych do podejmowania 
inicjatyw polepszających

jakość życia starszych mieszkańców Miasta,

− współorganizatorkę istotnych działań na rzecz seniorek i 
seniorów w Opolu,

− integrującą środowisko senioralne Miasta.

Potrzeby seniorów i seniorek w Opolu

− możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej w trudnych 
sytuacjach,

− działalność wielopokoleniowych klubów spotkań,

− umacnianie więzi międzypokoleniowych,

− potrzeba uczestniczenia w życiu kulturalnym,

− więcej punktów rehabilitacyjnych, łatwiejszy dostęp do nich bez opłat,

− znaczne zniżki na bilety wstępu kultura/sport/rekreacja,

− więcej domów seniora i domów dziennego pobytu,

− punkty spotkań seniorów blisko miejsca zamieszkania,

− w każdej dzielnicy np. osiedlowy klub seniora,

− miejsca rozrywki, zabawy dla seniorów.

Z dyskusji wyłonił się problem kluczowy:

Niskie poczucie bezpieczeństwa starszych mieszkańców Opola.



Zostały określone: 

misja, 

wizja 

oraz cele działania Rady Seniorów Miasta Opola:

WIZJA

Opole jest miastem przyjaznym do życia wszystkim 
mieszkańcom, gdzie uwzględniane są zróżnicowane potrzeby 

mieszkańców ze względu na wiek. 

MISJA

Rady Seniorów Miasta Opola:

Reprezentowanie interesów seniorów 
wobec władz samorz ądowych 

jako ciało doradcze 
Prezydenta Miasta Opola



CEL GŁÓWNY

Rady Seniorów Miasta Opola

Poprawa jakości życia 

starszych mieszkańców Opola

Cele działalności Rady Seniorów Miasta Opola (obszary 
tematyczne) w ułożeniu hierarchicznym:

1. Zaistnienie w powszechnej świadomości społeczności Miasta 
Opola Rady Seniorów Miasta Opola, jej roli i zakresu działalności.

2. Zwiększenie ilości seniorek i seniorów korzystających z rozwiązań 
podnoszących bezpieczeństwo w sytuacjach zagrożenia życia.

3. Zintegrowanie działań organizacji i instytucji na rzecz środowiska 
senioralnego w Opolu.

4. Ograniczenie barier utrudniających seniorom życie w mieście.

5. Zwiększenie możliwości korzystania przez seniorki i seniorów z 
obiektów sportowych, rekreacyjnych, instytucji kultury itp. 

6. Poprawa opieki zdrowotnej dla seniorów i seniorów w Opolu.



Zostały również określone 

cele szczegółowe 

i środki do ich osiągnięcia

oraz

monitoring strategii

W odstępach półrocznych Prezydium Rady Seniorów Miasta 
Opola sporządzi raport pisemny z oceną oraz rekomendacjami 
zmian.

Raport będzie przyjęty uchwałą RSMO.

Co 12 miesięcy będzie przeprowadzony przegląd i 
uzupełnienie strategii w postaci warsztatów, na których 
dyskutowane będą aktualne problemy i wyznaczane zadania 
dla usprawnienia działania RSMO.



Dziękuję za uwagę

Leokadia Kubalańca

przewodnicząca Rady Seniorów Miasta Opola
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WOLONTARIAT SENIORALNY 

CO TO JEST?

Joanna Kucharska

Miejskie Centrum Wolontariatu w Opolu

Opole, 8.07.2016 r.

I. DEFINICJE, PODSTAWA PRAWNA WOLONTARIATU

Przepisy regulujące wolontariat:

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 29 maja 2003 r nr 96, poz.
873),
Nowelizacja ustawy (Dziennik Ustaw z dnia 25 lutego 2010 r., nr 28 pozycja 146)
Przepisy wprowadzające ustawę - Dz.U. z 29 maja 2003 r. nr 96 poz. 874.).

Voluntas – dobrowolność / dobra wola

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

Wolontariuszem jest osoba fizyczna, która dobrowolnie i bez wynagrodzenia wykonuje
świadczenia na zasadach określonych w ustawie angażując się w pracę na rzecz m.in. organizacji
pozarządowych, organizacji kościelnych czy administracji publicznej.
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Wolontariat to świadoma, dobrowolna działalność podejmowana na rzecz innych,

wykraczająca poza więzy rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Nowelizacja ustawy ze stycznia 2010 r. określiła wprost, że również członek

stowarzyszenia może wykonywać zadania w ramach wolontariatu na rzecz

stowarzyszenia, którego jest członkiem.

Jeśli członek stowarzyszenia chce zaangażować się w działania na zasadzie

wolontariatu to organizacja powinna zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy

zawrzeć z nim umowę (porozumienie).

Czy wolontariusz to  pracownik ?

Wolontariusz nie jest pracownikiem, bo za swoją pomoc nie pobiera wynagrodzenia.

Wykonuje on swoje świadczenia na podstawie porozumienia, a nie umowy o pracę.

Zgodnie z prawem świadczenie wykonywane przez wolontariusza nie jest "świadczeniem pracy", ale

"świadczeniem odpowiadającym świadczeniu pracy".

Stosunek prawny łączący korzystającego z wolontariuszem nie jest stosunkiem pracy, tylko stosunkiem

cywilnoprawnym.

Do spraw nieuregulowanych w porozumieniu wolontariackim oraz ustawie o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, a nie Kodeksu pracy.

Okres wykonywania świadczeń wolontarystycznych nie wpływa na uprawnienia pracownicze - urlop

wypoczynkowy, świadczenia emerytalne, nie zalicza się do stażu pracy.
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Kto może korzystać ze wsparcia wolontariuszy?

• organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje);
• osoby prawne i jednostki organizacyjne Kościoła katolickiego i innych kościołów lub związków
wyznaniowych, np. parafie, zakony, bractwa religijne;
• stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, np. związki gmin, powiatów;
• administracja publiczna, np. ministerstwa, urzędy wojewódzkie, urzędy miejskie;
• jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub nadzorowane przez te organy,
np. teatry;
• galerie sztuki, domy kultury, ośrodki pomocy społecznej, biblioteki, szkoły itp.
• spółdzielnie socjalne,
• spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami,
które: nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów
statutowych, nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy
i pracowników.

Kto NIE może korzystać ze świadczeń wolontariuszy?

• Podmioty uprawnione, jeżeli chcą zaangażować wolontariusza przy pracach związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej,

• Podmioty komercyjne – nastawione na zysk (np. przedsiębiorstwa).

Koszty związane z wolontariuszami:

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacja może pokrywać następujące koszty 

wolontariuszy:

• koszty podróży służbowych i diet;

• koszty szkoleń wolontariuszy;

• inne niezbędne koszty związane z wykonaniem świadczeń na rzecz organizacji; 

• koszty ubezpieczeń (NNW i leczenia za granicą).
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II. POROZUMIENIE WOLONTARIACKIE

Obowiązkiem wynikającym z ustawy jest zawarcie umowy (porozumienia) pomiędzy

korzystającym i wolontariuszem. Jest to kontrakt, który reguluje zobowiązania

obydwu stron. Porozumienie może być pisemne lub ustne, w zależności od czasu

współpracy:

• Jeśli okres współpracy wynosi do 30 dni – umowa może mieć formę ustną.

• Przy okresie współpracy powyżej 30 dni – umowa obligatoryjnie musi mieć

charakter pisemny.

POROZUMIENIE WOLONTARIACKIE cd.

Porozumienie bez względu na to, czy jest pisemne, czy ustne, musi regulować następujące kwestie:

czas i przedmiot porozumienia, sposób jego rozwiązania.

Sporządzana jest w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

W wypadku zawarcia umowy z wolontariuszem na czas nieokreślony organizacja musi opłacać mu 

ubezpieczenie z tytułu NW przez pierwszych 30 dni. 

Od początku drugiego miesiąca wykonywania świadczeń przez wolontariusza zostaje on objęty

ubezpieczeniem z Ustawy.

/wzory umów - w materiałach/



5

III. WOLONTARIAT SENIORALNY 

„Zagospodarowanie cennego potencjału osób starszych - wiedzy, umiejętności, 

doświadczenia zawodowego i życiowego oraz chęci pracy na rzecz innych, jest 

jednym z kluczowych wyzwań polityki senioralnej.”

/Długofalowa Polityka Senioralna w Polsce na lata 2014 – 2020 w zarysie/

WOLONTARIAT SENIORALNY cd.

Kierunki interwencji - rekomendacje:

• tworzenie warunków do systematycznego rozwoju wolontariatu osób starszych w Polsce,
• budowanie społecznego zaufania do starszych wolontariuszy i promowanie zalet wolontariatu
seniorów oraz rozwój współpracy międzynarodowej w tym zakresie,
• rozwój kadry przygotowującej do specyfiki współpracy z osobami starszymi,
• rozwój instytucjonalny wolontariatu,
• zachęcanie instytucji publicznych do inicjowania działań wolontarystycznych osób starszych
w ramach swojej działalności,
• wzmocnienie współpracy i komunikacji pomiędzy organizatorami wolontariatu osób starszych
z organizatorami wolontariatu młodzieżowego,
• promowanie wolontariatu jako elementu uczenia się przez całe życie, szczególnie w obszarze uczenia
się nieformalnego.
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IV. KILKA FAKTÓW O AKTYWNOŚCI WOLONTARIACKIEJ SENIORÓW

W 2010 roku zaangażowanie w wolontariat na rzecz organizacji lub grup zadeklarowało 10% Polaków 

powyżej 55 roku życia, podczas gdy wśród osób młodych poniżej 25 lat odsetek ten wyniósł 22% - był 

ponad dwukrotnie wyższy.

trwałość tendencji -> utrzymuje się ona od pierwszej edycji badań przeprowadzonych w 2001 roku. W 

latach 2001-2007 wolontariuszami zostawało średnio około 13% osób powyżej 55 roku życia, podczas 

gdy w wieku poniżej 25 lat oraz w wieku 46-55 lat było to 18%. Wskazuje to na trwałość postaw i 

opinii, ale też barier zniechęcających Polaków w dojrzałym wieku do podejmowania aktywności 

społecznej. 

(Badanie Klon/Jawor)

POLSKA A EUROPA

W całej Unii Europejskiej odsetek osób 55 + zaangażowanych w nieodpłatne i dobrowolne 

działania na rzecz organizacji charytatywnych i zajmujących się wolontariatem  wynosi 27%. 

Wolontariat osób dojrzałych jest najbardziej rozpowszechniony w krajach skandynawskich

(przede wszystkim w Szwecji) oraz w Holandii, gdzie zaangażowanie w aktywność

wolontariacką deklaruje 56% osób powyżej 55 roku życia.

Natomiast najmniej wolontariuszy jest w krajach Europy południowej, w tym przede wszystkim

wśród Greków i Portugalczyków, gdzie wolontariat deklaruje zaledwie 4% osób

w wieku 55 +. Odrębną grupę stanowią kraje postkomunistyczne (Bułgaria, Węgry, Litwa,

Łotwa, Estonia, Rumunia), w których odsetek wolontariuszy wśród osób 55+ zbliżony jest do

poziomu Polski.

Wyjątkiem na tym tle są Czechy, Słowacja i Słowenia, gdzie poziom zaangażowania osób

dojrzałych w wolontariat jest o 10 - 20 punktów procentowych wyższy.
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Jakie są według Państwa motywy podejmowania przez 

seniorów działań wolontariackich?

W jakim obszarze seniorzy chcą działać najczęściej? 

Komu chcą pomagać?

V. MOTYWACJA WOLONTARIUSZY - SENIORÓW

Zainteresowanie wolontariatem wśród seniorów nie jest motywowane zdobywaniem doświadczenia 

zawodowego czy nowych umiejętności, ale na przykład chęcią wspierania potrzebujących.

Najczęściej wspominane przez seniorów powody angażowania się w wolontariat:

• satysfakcja, że można komuś pomóc,

• radość, zadowolenie z niesienia pomocy,

• chęć pomocy innym,

• poczucie bycia potrzebnym,

• możliwość przebywania z innymi,

• możliwość poznawania innych ludzi,

• poczucie spełnienia,

• wymiana doświadczeń,

• wzbogacanie siebie,

• wypełnienie, organizacja wolnego czasu.
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VI. MODELE ZAANGAŻOWANIA OSÓB DOJRZAŁYCH W WOLONTARIAT:

1) Na rzecz grup rówieśniczych:

uniwersytety trzeciego wieku, kluby seniora, organizacje kombatantów

i osób represjonowanych, organizacje branżowe skupiające określone środowiska

zawodowe (np. nauczycieli), organizacje samopomocowe wspierające osoby dojrzałe.

Obszary działań: edukacja, rekreacja i zagospodarowywanie czasu wolnego, działania

samopomocowe, rzecznictwo interesów.

2) Na rzecz środowiska lokalnego:

towarzystwa społeczno-kulturalne, rozwoju lokalnego, przyjaciół wspólnot lokalnych, koła 

gospodyń wiejskich, uniwersytety trzeciego wieku.

Obszary działań: kultura, historia, tradycja i promocja.

3) Na rzecz innych grup społecznych:

dzieci, młodzieży, osób potrzebujących.

Obszary działań: edukacja, kultura, historia, działania samopomocowe, medyczne 

i opiekuńcze.



9

VII. PLUSY, MINUSY AKTYWNOŚCI WOLONTARIACKIEJ SENIORÓW

PLUSY:

DLA ORGANIZACJI:

Największą korzyścią ze współpracy z wolontariuszami seniorami jest ich 

doświadczenie życiowe oraz  większa dyspozycyjność, odpowiedzialność 

i obowiązkowość, zaangażowanie oraz spokój i cierpliwość wolontariuszy 

seniorów.

Organizacje we współpracy z wolontariuszami seniorami cenią sobie ich 

solidność, brak rezygnacji z podjętych zobowiązań oraz możliwość poświęcenia 

większej ilości czasu na wolontariat.

DLA SENIORÓW:

• przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji osób dojrzałych,

• rozwijanie zainteresowań i aktywne spędzanie  czasu wolnego,

• zaspokajanie potrzeby towarzyskości, rozrywki i przyjemności,

• możliwość utrzymywania kontaktu z danym środowiskiem zawodowym (np. nauczycieli 

działających w sekcji Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego), 

• nauka i rozwój - uniwersytety trzeciego wieku.
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• kontakt z młodszym pokoleniem - wolontariat międzypokoleniowy. Obejmuje on 

różnorodne formy współpracy osób dojrzałych oraz dzieci i młodzieży i odpowiada na 

potrzebę budowania i podtrzymywania słabnących więzi międzypokoleniowych. 

DOBRA PRAKTYKA: ogólnopolski konkurs "Seniorzy w akcji". Przykłady: szerokie spektrum 

przedsięwzięć, od opieki nad dziećmi i wspólnego odrabiania z nimi lekcji, przez wspólną 

naukę gotowania, upamiętnianie lokalnej historii czy organizację dyskusyjnych klubów 

filmowych.

MINUSY.... czyli obawy seniorów/ bariery  angażowania się seniorów w wolontariat:

Głównymi przyczynami braku zaangażowania seniorów w wolontariat są (z perspektywy 
seniorów): 

• obawa przed podjęciem zadań, które trudno będzie wypełnić, 

• obawa o konieczność regularnego angażowania się, 

•obawa o zbyt małą odporność psychiczną na wolontariat, który może wymagać obcowania z 

trudnymi sytuacjami życiowymi, 
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• opinia, że ze względu na wiek, osoby starsze nie nadają się do tego – wolontariat jest dla 

młodszych,

• obawa o trudność wycofania się, jeśli coś nie wyjdzie, 

• obawa, że ma się za małą wiedzę i przygotowanie do takiej pracy, 

• brak wolnego czasu,

• obawa o zabieranie przez to pracy młodym (ktoś wykona za darmo coś, za co powinno się 

zapłacić młodym, jako za pracę), 

• obawa o bycie wykorzystanym – traktowaniem jak darmowego pracownika, a nie 

wolontariusza.

Z perspektywy ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH/INSTYTUCJI:

- FASADOWOŚĆ OFERTY DLA SENIORÓW – organizacje nie zawsze potrafią zarządzać 

wolontariatem;

-„finansowanie” wolontariatu – czyli skąd wziąć na koszty ubezpieczenia, szkolenia itp.?;

- organizacje nie zawsze wiedzą, jakie oczekiwania mają seniorzy;

- ograniczeniem może być wąska specjalizacja i sprofilowanie organizacji pozarządowej;

- stereotypowe postrzeganie seniorów itp.
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VIII. KOMU NAJCZĘŚCIEJ POMAGAJĄ SENIORZY? W JAKI WOLONTARIAT SIĘ ANGAŻUJĄ?

najczęściej oddolne i niesformalizowane działania samopomocowe kierowane do 

sąsiadów, znajomych, członków rodziny, ale także członków konkretnych organizacji, do 

których przynależą osoby starsze. 

Jest ona znacząca nie tylko w środowiskach wiejskich o dużych tradycjach działań 

samopomocowych, ale również w miastach ze względu na ogólną niedostateczną podaż 

publicznych usług opiekuńczych. 

Mniejsze jest zaangażowanie osób dojrzałych w działania na rzecz potrzebujących spoza 

kręgu bezpośrednich znajomych i bliskich podejmowane m.in. w hospicjach czy w 

szpitalach.

IX. ELEMENTARZ KOORDYNATORA CZYLI O CZYM KAŻDY KOORDYNATOR 
WOLONTARIATU SENIORALNEGO WIEDZIEĆ POWINIEN? 

Do zadań koordynatora wolontariuszy zaliczyć można:
- rekrutowanie wolontariuszy,
- motywowanie, przeciwdziałanie konfliktom,
- gratyfikacja, wprowadzanie i przestrzeganie zasad współpracy,
- stawianie wymagań, zmaganie się z rotacją wolontariuszy.

Do tego typu zadań niezbędne są dobrze rozwinięte umiejętności interpersonalne,
elastyczność i cierpliwość, wysokie poczucie odpowiedzialności, umiejętności
menadżerskie, w tym delegowania zadań, adekwatne nagradzanie, skuteczne
rozwiązywanie konfliktów.
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ELEMENTARZ KOORDYNATORA CD.

ASOS – Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 
2014–2020

FIO – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Seniorzy w Akcji (Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę) / www.seniorzywakcji.pl

Regionalne Programy Operacyjne (RPO)

lokalne możliwości dofinansowania projektów/ zadania zlecone

możliwości nagradzania wolontariuszy - seniorów - śledzenie wszelkich 
konkursów,  Gal Wolontariatu.

X. INSPIRACJE
www.misuperabuelo.net

www.facebook.com/SuperAbuelos
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MiSuperAbuelo to projekt społeczny mający na celu gromadzenie treści odnoszących się

do wiedzy, tradycji i zwyczajów Hiszpanów, są one opowiedziane z punktu widzenia

najbardziej doświadczonych, starszych ludzi. Wszystko to odbywa się poprzez samouczki

video. Stworzona została również platforma internetowa, służąca do interakcji i

rozpowszechniania wiedzy.

Istotą projektu jest powiązanie młodzieży, seniorów i technologii. Młodzi Hiszpanie mają

okazję zapoznać się ze zwyczajami i kulturą swojego kraju,

o której często nie mają pojęcia.

Seniorzy dzielą się swoją wiedzą, a przy okazji uczą się nowych technologii (platforma

internetowa jako przestrzeń komunikacji z młodymi).
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XI. MIEJSKIE CENTRUM WOLONTARIATU W OPOLU

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

� szkolenia dla wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu,

� stałe dyżury ekspertów w Centrum Dialogu Obywatelskiego w 
każdą środę (16:00 – 18:00),

� doradztwo,

� pośrednictwo pracy wolontariackiej,

� baza wolontariusza,

� www.opole.pl/dzial/miasto/centrum-dialogu-
obywatelskiego/miejskie-centrum-wolontariatu/

� www.wiemy-pomagamy.pl

Dziękujemy za uwagę!

Joanna Kucharska

jkucharska@opole.frdl.pl

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL

77 454 48 29 wew. 21

Miejskie Centrum Wolontariatu

tel. 793 443 459

wolontariat@ocwip.pl
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Iwona Niedojadło 

 

Jak zaplanować pracę rady seniorów. Standardy pracy rady seniorów 

 

Wyniki pracy uczestniczek i uczestników spotkania 

 

Rada seniorów działa w oparciu o następujące dokumenty: 

1. Statut, który jest sporządzany przez organ powołujący radę seniorów. Statut powinien  

określać: 

− charakter działania rady – czym jest rada seniorów,  

− cel działania rady seniorów, 

− zakres działania,  

− skład rady seniorów, ilość członków/-iń, organy, tryb wyboru i odwołania 

członkiń/-ów rady, czas trwania kadencji,  

− postanowienia końcowe, które zawierają m.in. informację o tym, że organ 

powołujący zobowiązuje się do zapewnienie obsługi technicznej i merytorycznej 

RS. 

W załączeniu do niniejszego materiału znajduje się formatka treści statutu z opisem, wzór 

statutu, oraz uchwała nr LV/820/14 Rady Miasta Opola z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie 

utworzenia Rady Seniorów Miasta Opola. 

 

2. Regulamin pracy rady seniorów - dokument opracowuje rada seniorów. Regulamin 

określa szczegółowo zasady pracy RS i mówi o: 

− zasadach zwoływania posiedzeń RS, 

− podejmowaniu uchwał, 

− przebiegu posiedzenia RS, 

− powoływaniu zespołów problemowych, 

− zadaniach i uprawnieniach prezydium RS i jego członków, 

− postanowienia końcowe, które m.in. określają tryb wprowadzania zmian w                  

− regulaminie. 

W załączeniu do niniejszego materiału jako wzór znajduje się Regulamin organizacyjny 

Rady Seniorów Miasta Opola, przyjęty Uchwałą Rady Seniorów Miasta Opola nr 2/2015 z 

dnia 4.09.2015 r. 

 

3. Strategia działania RS – strategia określa: 

− rolę RS, 

− obszary problemowe i potrzeby osób starszych w danej miejscowości, a na tej 

podstawie potrzeby seniorów i seniorek, 
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− problem kluczowy seniorów w danej miejscowości, 

− wizję, misję  i cele działania rady seniorów, 

− cele operacyjne i środki do ich osiągnięcia, 

− monitoring strategii. 

Dokument wzbudził dużą dyskusję wśród uczestniczek i uczestników spotkania. Nie 

wszyscy widzieli potrzebę tworzenia takiego dokumentu, argumentując, że gmina 

opracowuje strategię działania gminy i tam jest rozdział poświęcony polityce senioralnej. 

Reprezentantki  Rady Seniorów Miasta Opola argumentowały, że sporządzenie strategii 

pozwoliło na jednoznaczne określenie charakteru rady oraz wyznaczone zostały główne 

zadania, które Rada chce zrealizować w okresie swej kadencji. Było to ważne z tego 

powodu, że dotychczas plany pracy Rady określane były w oparciu o wydarzenia aktualne 

w momencie ich opracowywania, bez patrzenia perspektywicznego i długofalowego. 

Ponadto wyznaczenie sposobów dochodzenia do realizacji celów głównych wskazuje na 

jakich działaniach musimy się skupić, a nie zajmować się wszystkim, co w danym 

momencie nas interesuje. 

Podczas głosowania nad koniecznością tworzenia strategii, przeprowadzonego wśród 

uczestników/-czek spotkania, większość opowiedziała się za potrzebą sporządzenia 

takiego dokumentu, natomiast osoby nie głosujące na „tak” były głównie 

niezdecydowane, a nie negujące potrzebę posiadania przez radę. 

Rady seniorów zainteresowane opracowaniem strategii działania zapraszamy do kontaktu 

z p. Iwoną Niedojadło, koordynatorką ds. polityki senioralnej Miasta Opola, tel. 

502 533 647. 

 

4. Plan pracy rady seniorów 

Plany pracy sporządzane są w każdej radzie seniorów w woj. opolskim, lecz w różnych 

układach, m.in.: 

− plany pracy sporządzane przez komisje problemowe i suma tych planów stanowi 

plan RS, 

− sporządzanie projektu planu działania przez prezydium rady seniorów w oparciu o 

zgłoszone propozycje poszczególnych członkiń i członków. 

Plany przygotowywane są na rok kalendarzowy, najczęściej z podziałem na poszczególne 

miesiące lub kwartały. 

W wyniku dyskusji ustalono, że plan powinien zawierać osoby odpowiedzialne za 

realizację  poszczególnych zadań, gdyż w ten sposób mobilizuje się poszczególnych 

członków do pracy. Wyznaczenie takich osób integruje radę seniorów oraz prowadzi do 

utożsamiania się ludzi z działaniem rady. Istotne jest, aby plan pracy sporządzany był z 

uwzględnieniem charakteru rady seniorów zgodnie z § 5c pkt. 3 Ustawy o samorządzie 

terytorialnym (Dz.U. z 2013), który określa charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny 

rady seniorów. 

W załączeniu do niniejszego materiału jako wzór znajduje się Plan Pracy Rady Seniorów 

Miasta Opola na 2016 r. 



            

 

 
 

 

  

Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania  
„Dolina Stobrawy” 
ul. Rynek 1, 46-200 Kluczbork 
tel.: 77 413 11 38, tel. kom.: 530 111 

550 
e-mail: biuro@dolinastobrawy.pl  

www.dolinastobrawy.pl 

 

Opolskie Centrum Wspierania  

Inicjatyw Pozarządowych 
ul. Damrota 4/ pok.35-36, 45-064 

Opole 

tel.: 77 441 50 25, faks 77 441 50 25  
e-mail: biuro@ocwip.pl   
www.ocwip.pl 

 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
oraz ze środków Samorządu Województwa Opolskiego 

 

 

5. Protokoły ze spotkań 

W wyniku dyskusji ustalono, że protokoły z posiedzeń sporządzane są w każdej radzie 

seniorów uczestniczących w spotkaniu, lecz różnie zatwierdzane: 

− protokół podpisywany jest tylko przez przewodniczącego(ą) i sekretarza RS, 

− na posiedzeniu przyjmuje się uchwałą protokół z poprzedniego posiedzenia, 

− protokół podpisywany jest przez wszystkich członków RS. 

Ze względu na to, że każdy z członków powinien znać treść protokołów, oraz w celu 

ustalenia zgodności dokonanych zapisów w protokole z wypowiedzią na spotkaniu, 

zalecamy, aby wszyscy członkowie  zapoznali się z protokołem i mieli możliwość 

wniesienia  poprawek. Wykorzystując zdobycze informatyki proponuje się rozsyłanie 

protokołów do wszystkich drogą mailową z prośbą o wskazanie miejsc, gdzie należy 

wnieść poprawki, a na następnym posiedzeniu RS zatwierdzać uzgodniony protokół. 

Uzgodniony protokół podpisuje wówczas przewodniczący(a) i sekretarz RS lub inne osoby 

wskazane w statucie/regulaminie. 

 

6. Lista obecności 

Na każdym spotkaniu (posiedzenie rady, szkolenie, spotkanie zespołów/komisji itp.) musi 

być sporządzona lista obecności, na która wpisuję się również goście obecni na spotkaniu. 

Dokument ten nie budził żadnych wątpliwości osób biorących udział w warsztatach. 

 

7. Rejestr uchwał 

Każda podjęta uchwała RS musi być wpisana do rejestru. Według wpisu nadaje się numery 

uchwał. Rejestr zwiera: datę podjęcia uchwały, kolejny numer i krótką informację czego 

ona dotyczy. 

 

8. Pieczątki i wizytówki 

RS musi posiadać pieczątki: firmową oraz imienne: przewodniczącego(j), z-cy  oraz 

sekretarza.  

Dwa rodzaje wizytówek: imienne dla członków prezydium i ogólną z adresem i nr telefonu 

do kontaktu. Wizytówki winne być wykonane z takiego papieru, aby można było na nich 

napisać imię i nazwisko członka RS. Przykładowe wizytówki: 
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9. Sprawozdanie roczne z działalności 

Sprawozdanie powinno być sporządzone przez przewodniczącego(-ą) w ścisłej współpracy 

z członkami/-niami prezydium, a następnie przesłane wszystkim członkom i członkiniom 

rady seniorów w celu naniesienia ewentualnych poprawek. Uzgodniona wersja 

sprawozdania zostaje przyjęta przez RS stosowną uchwałą i przesłana do wiadomości 

włodarzom miasta/gminy. 

Sprawozdanie winno zawierać: 

− dane statystyczne (udział w posiedzeniach, spotkaniach itp.), 

− stopień realizacji zadań zaplanowanych,  

− przyczyny ewentualnego niewykonania zadań, 
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− aktywność RS (w jakich imprezach członkowie RS uczestniczyli, które 

współorganizowali). 

W załączeniu do niniejszego materiału jako wzór znajduje się Sprawozdanie roczne z 

działalności Rady Seniorów Miasta Opola za 2015 r. oraz Podsumowanie rocznej 

działalności RSMO II Kadencji za okres 27.04.2015 – 31.12.2015. 
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Jak zaplanować pracę rady seniorów. Standardy pracy rady seniorów 

 

 ZAŁĄCZNIKI  

 

Formatka treści statutu gminnej rady seniorów 

Opracowanie: Iwona Niedojadło 

I. Postanowienia ogólne 

 

- określenie czym jest rada seniorów (społeczny organ doradczy, konsultacyjny 

opiniodawczy oraz inicjatywny organów samorządu gminy we wszystkich sprawach 

dotyczących oczekiwań i potrzeb społeczności lokalnych), 

 

- cel działania rady seniorów (pobudzanie aktywności społecznej osób starszych w 

społeczności lokalnej, integracja środowiska i reprezentowanie osób starszych, 

współpraca z władzami gminy przy rozstrzyganiu spraw, rozszerzanie wpływu seniorów 

na decyzje samorządowych władz gminnych, przedstawianie potrzeb i propozycji do 

działania oraz czynny udział w tworzeniu gminnych planów działania  

i programów, zajmowanie stanowiska wobec przekazanych do zaopiniowania projektów 

aktów prawa miejscowego, współdziałanie z instytucjami i organizacjami działającymi w 

gminie, aktywne uczestnictwo w tworzeniu, rozwijaniu międzypokoleniowych więzi 

społecznych w tym współdziałanie z młodzieżową rada gminy (o ile taka działa), dbanie o 

poszerzanie zakresu oraz podnoszenie jakości usług gminy na rzecz jej mieszkańców, i in.). 

 

 

II. Zasady i tryb powołania gminnej rady seniorów 

- skład rady, który może pochodzić spośród przedstawicieli seniorów, spośród 

przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych w tym stowarzyszeń, albo 

składać się z jednych i drugich o czym rozstrzygnie statut,  

- tryb wyborów członków rady (organ przeprowadzający wybory: wójt, rada gminy, 

specjalna komisja, terminy kolejnych czynności związanych z wyborami, sposób 

ogłoszenia rozpoczęciu wyborów w tym zawiadomienie odpowiednich organów, kto 

może kandydować, kto może zgłaszać kandydata, forma zgłoszenia, zgoda kandydata, 
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zasady i kryteria wyboru członków rady, ogłoszenie o wybranych członkach rady, tryb 

uzupełniania składu osobowego),  

- kto inicjuje powołanie rady seniorów - rada gminy, wójt, zainteresowane środowiska, 

organizacje których działalność rady seniorów będzie dotyczyła,  

- ustalenie liczb członków rady (ewentualnie, ilu ma być przedstawicieli każdej z grup 

członków rady),  

- czas trwania kadencji rady seniorów (może być zrównana z kadencją rady gminy (pierwszej 

oraz następnych), w jakim czasie od nowych wyborów powinna zostać wybrana i in.), 

- tryb odwołania członka rady (odwołanie lub rezygnacja albo cofnięcie rekomendacji 

podmiotu delegującego członka rady), 

- ustalenie czy rada działa społecznie czy odpłatnie.  

 

III. Organizacja wewnętrzna gminnej rady seniorów 

- przewodniczący, ewentualnie: zastępca przewodniczącego, sekretarz; jeśli prezydium, to 

należy przypisać mu kompetencje, ewentualnie komisje lub zespoły, 

- tryb wyboru funkcyjnych rady (większość zwykła, kwalifikowana, wymagania co do 

kworum, jawne, tajne). 

  

IV. Zasady i tryb pracy gminnej rady seniorów 

- zwoływanie posiedzeń rady (kto zwołuje, w jakim terminie, sposób powiadamiania, 

częstotliwość posiedzeń planowych, posiedzenia doraźne i inne postanowienia z tym 

związane, sposób i kompetencja do ustalanie porządku obrad, jawność posiedzeń, 

wymagania co do kworum), 

- formy działania rady (uchwały, wnioski, opinie i in.),  

- tryb podejmowania uchwał (większość, kworum, procedura głosowania), 

- ewent. tryb obradowania (rozpoczęcie i zakończenie obrad, prowadzenie dyskusji, 

udzielanie głosu, inicjatywa uchwałodawcza, zgłaszanie wniosków proceduralnych i in.) 
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- udział w posiedzeniu rady wójta, przewodniczącego rady gminy i innych osób, 

- protokół z posiedzenia rady seniorów (co ma zawierać, kto podpisuje, jakie dołącza się 

dokumenty), 

- przechowywanie dokumentacji. 

  

V. Zasady i tryb współdziałania rady seniorów z organami gminy (zasady nadzoru gminy nad 

działalnością rady seniorów, kiedy organy gminy i w jakich sprawach powinny zwracać się do 

rady seniorów o opinię, organizacja obsługi administracyjnej i kancelaryjnej, lokalowej i 

finansowej rady seniorów). 

 

VI. Przepisy końcowe (ustalenia dot. pierwszej kadencji rady seniorów, tryb zmiany statutu). 

 

  



            

 

 
 

 

  

Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania  
„Dolina Stobrawy” 
ul. Rynek 1, 46-200 Kluczbork 
tel.: 77 413 11 38, tel. kom.: 530 111 

550 
e-mail: biuro@dolinastobrawy.pl  

www.dolinastobrawy.pl 

 

Opolskie Centrum Wspierania  

Inicjatyw Pozarządowych 
ul. Damrota 4/ pok.35-36, 45-064 

Opole 

tel.: 77 441 50 25, faks 77 441 50 25  
e-mail: biuro@ocwip.pl   
www.ocwip.pl 

 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
oraz ze środków Samorządu Województwa Opolskiego 

 

 

 

Wzór statutu rady seniorów 

Opracowanie: Iwona Niedojadło 

 

P r o j e k t       

Załącznik do uchwały Nr …….. 

z dnia ……… 

Rady Gminy …….. 

w sprawie…….. 

Statut 

Gminnej Rady Seniorów w ……………… 

 

Rozdział I 

Cel i zakres działania  

1 

1. Rada jest społecznym organem doradczym Rady Gminy w ………, zwanej dalej Gminą 

oraz Wójta Gminy ……, zwanego dalej Wójtem, w zakresie spraw dotyczących polityki 

społecznej gminy. 

2. Celem działania Gminnej Rady Seniorów w ……., zwanej dalej Radą, jest 

reprezentowanie najstarszych mieszkańców Gminy ………. we wszystkich sprawach 

dotyczących społeczności lokalnej i prezentowanie ich potrzeb, oczekiwań, 

postulatów, wobec władz Gminy oraz instytucji gminnych. 

3. Seniorami w rozumieniu statutu są osoby, które ukończyły sześćdziesiąt lat. 

2 

1. Do zakresu działania Rady należy w szczególności: 

1) Integrowanie seniorów z terenu Gminy, wspieranie oraz reprezentowanie ich 

zbiorowych potrzeb wobec władz Gminy, instytucji i stowarzyszeń gminnych,  
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2) Upowszechnianie w środowisku wiedzy o potrzebach, uprawnieniach i 

oczekiwaniach mieszkańców,  w tym seniorów; inicjowanie aktywności w tych 

sprawach właściwych instytucji działających na terenie Gminy, 

3) Współdziałanie z Radą Gminy i Wójtem przy inicjowaniu i rozstrzyganiu spraw 

dotyczących mieszkańców, 

4) Zajmowanie stanowiska wobec projektów aktów prawa miejscowego 

przekazanych Radzie do zaopiniowania, 

5) Inicjowanie, współpraca i udział w działalności prozdrowotnej, kulturalnej, 

rekreacyjnej i oświatowej, 

6) Wnioskowanie i opiniowanie działań na rzecz środowiska seniorów, udział w 

tworzeniu długofalowych planów i programów, 

7) Rozszerzanie wpływu seniorów na decyzje w sprawach dotyczących społeczności 

lokalnej. 

2. Celem działania Rady jest integrowanie seniorów ze wszystkimi grupami wiekowymi 

mieszkańców Gminy. Zadaniem Rady jest też współdziałanie z dziećmi  

i młodzieżą dla tworzenia prawidłowych więzi międzypokoleniowych, w szczególności 

przekazywania własnych doświadczeń oraz korzystania z pomysłowości  

i aktywności młodych. 

  

Rozdział II 

Tryb powoływania. 

3 

1. Wnioskowanie w sprawie utworzenia Rady służy Radzie Gminy, Wójtowi oraz grupie 

co najmniej 25 seniorów stale mieszkających na terenie Gminy. 

2. Pisemny wniosek wraz z projektem statutu składa się Wójtowi, który przekazuje go we 

właściwym trybie Radzie Gminy do uchwalenia. 

3. Rada składa się z ……. członków. 
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4. Imienny skład Rady wybiera Wójt spośród osób zgłoszonych przez zebrania wiejskie 

sołectw utworzonych na terenie Gminy oraz rekomendowanych przez instytucje i 

organizacje działające na rzecz seniorów, a mające swoje siedziby na terenie Gminy. 

5. Kadencja Rady pokrywa się z kadencją Rady Gminy.  

6. Pierwsza kadencja Rady rozpoczyna się z dniem wyboru Rady przez Wójta co powinno 

nastąpić nie później niż 2 miesiące od wejście w życie uchwały o utworzeniu Rady, a 

kończy się wraz z upływem bieżącej kadencji Rady Gminy.  

7. Radę nowej kadencji wybiera się w terminie do trzech miesięcy od dnia wyborów. 

8. Członek Rady może być odwołany po złożeniu rezygnacji lub cofnięciu rekomendacji 

przez podmiot, który go do Rady delegował. 

9. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje honorowo, nie pobierają z tego tytułu 

wynagrodzenia.  

 

Rozdział III 

Organizacja wewnętrzna i tryb pracy. 

4 

1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady i 

Sekretarza Rady, którzy stanowią Prezydium Rady. 

2. Członków Prezydium Rady wybiera się w odrębnych głosowaniach jawnych, zwykłą 

większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady. 

3. Zmiana w składzie Prezydium Rady następuje w trybie właściwym dla ich wyboru. 

4. Do zadań Prezydium Rady należy organizowanie pracy Rady, w szczególności: ustalanie 

porządku zebrania Rady, zawiadamianie członków Rady o zebraniach  

i innych działaniach z tym związanych, podawanie do publicznej wiadomości informacji 

o zebraniach i działaniach Rady i in. 

5 

1. Rada obraduje na zebraniach zwoływanych przez Przewodniczącego, a w razie jego 

nieobecności przez Wiceprzewodniczącego Rady. 
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2. Zebrania Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. 

3. Zebranie rozpatruje sprawy zgłoszone przez członków Rady, przez seniorów nie 

będących członkami Rady albo instytucje działające na rzecz seniorów a także opiniuje 

sprawy przedstawiane przez Radę Gminy i Wójta. 

4. Zebranie Rady jest prawomocne gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa składu 

Rady z zastrzeżeniem przepisu   4, ust. 2. 

6 

1. Rada działa w formie uchwał, które dla swej ważności wymagają zwykłej większości 

głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady. 

2. W formie, o której mowa w ust. 1 Rada podejmuje również wnioski, opinie, stanowiska, 

postulaty i in. 

3. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący i Sekretarz. 

 

4. Wszystkie podjęte przez Radę uchwały Przewodniczący Rady przekazuje 

Przewodniczącemu Rady Gminy i Wójtowi. Opinie i wnioski przekazuje również 

podmiotom, których zakresu działania dotyczą. 

7 

Przewodniczący Rady może zaprosić na zebranie Rady pracowników Urzędu Gminy, 

przedstawicieli instytucji i in., których przedmiotu działania dotyczą obrady Rady. 

Zaproszeni uczestniczą w zebraniu z głosem doradczym. 

8 

1. Z zebrania Rady sporządza się protokół, który zawiera w szczególności: 

- numer, datę, miejsce zebrania, 

- stwierdzenie prawomocności zebrania, 

- porządek zebrania, 

- zwięzły opis referowanych spraw i dyskusji, 

- treść podjętych uchwał wraz z wynikami poszczególnych głosowań,  



            

 

 
 

 

  

Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania  
„Dolina Stobrawy” 
ul. Rynek 1, 46-200 Kluczbork 
tel.: 77 413 11 38, tel. kom.: 530 111 

550 
e-mail: biuro@dolinastobrawy.pl  

www.dolinastobrawy.pl 

 

Opolskie Centrum Wspierania  

Inicjatyw Pozarządowych 
ul. Damrota 4/ pok.35-36, 45-064 

Opole 

tel.: 77 441 50 25, faks 77 441 50 25  
e-mail: biuro@ocwip.pl   
www.ocwip.pl 

 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
oraz ze środków Samorządu Województwa Opolskiego 

 

- podpis przewodniczącego obrad i Sekretarza Rady. 

2. Do protokołu dołącza się listę obecności oraz wszystkie dokumenty dotyczące 

poszczególnych spraw omawianych na zebraniu.  

3. Dokumentację pracy Rady przechowuje się w Urzędzie Gminy na stanowisku pracy 

wskazanym przez Wójta. 

 

Rozdział IV 

Współpraca z organami Gminy 

9 

1. Wójt i Rada Gminy współpracują z Radą we wszystkich sprawach dotyczących spraw 

mieszkańców Gminy i w tym celu zasięgają jej opinii, uczestniczą  

w zebraniach, rozpatrują wnioski i postulaty Rady oraz włączają członków Rady do 

udziału w tworzeniu gminnych planów i programów działania. 

2. Wójt zapewnia Radzie obsługę merytoryczną techniczną i finansową. 

3. Rada w szczególności wspiera inicjatywy Rady Gminy i Wójta podejmowane na rzecz 

seniorów i na miarę możliwości włącza się do organizacji imprez i innych przedsięwzięć. 

 

Rozdział V  

Postanowienia końcowe. 

10 

Zmiana statutu następuje w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 



UCHWAŁA NR LV/820/14

RADY MIASTA OPOLA

z dnia 27 lutego 2014 r.

w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Opola

Na podstawie art. 5c ust. 2 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318)  - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje: 

§ 1. W celu zapewnienia seniorom wpływu na decyzje dotyczące społeczności lokalnej, 

a także stworzenia reprezentacji najstarszych mieszkańców miasta Opola, postanawia się 

utworzyć Radę Seniorów Miasta Opola. 

§ 2. Nadaje się statut Rady Seniorów Miasta Opola stanowiący załącznik do niniejszej 

uchwały. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola. 

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha

Id: 0840D8CA-A999-4E12-81EB-FC910D57BD00. Uchwalony Strona 1



Statut Rady Seniorów Miasta Opola 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§1 

Rada Seniorów Miasta Opola, zwana dalej Rad�, jest społecznym organem doradczym Rady 

Miasta Opola oraz Prezydenta Miasta Opola w zakresie polityki społecznej, demograficznej 

i senioralnej miasta. 

Rozdział 2. 

Zakres działania Rady 

§2 

Celem działania Rady jest integracja, wspieranie i reprezentowanie �rodowiska osób starszych 

poprzez:  

1) �cisł� współprac� z władzami miasta przy rozstrzyganiu istotnych spraw seniorów,  

2) integracj� i wspieranie �rodowiska osób starszych oraz reprezentowanie zbiorowych 

potrzeb osób starszych,  

3) przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetów i działa� na rzecz seniorów,  

4) zgłaszanie uwag do przekazanych do zaopiniowania aktów prawa miejscowego,  

5) wspieranie ró�norodnych form działalno�ci kulturalnej i edukacyjnej,  

6) d��enie do odtwarzania i umacniania mi�dzypokoleniowych wi�zi społecznych,  

7) współdziałanie i współprac� z organizacjami i instytucjami działaj�cymi na terenie Miasta 

Opola, 

8) wydawanie opinii, formułowanie wniosków słu��cych rozwojowi działalno�ci na rzecz 

seniorów, czynne uczestnictwo w tworzeniu długofalowej polityki senioralnej miasta,  

9) upowszechnianie wiedzy o potrzebach, prawach i mo�liwo�ciach, a przede wszystkim 

wzmacnianie wpływu seniorów na decyzje podejmowane przez władze lokalne w tym na 

jako�� usług przeznaczonych dla tej grupy wiekowej. 

Załącznik 

do uchwały nr LV/820/14

Rady Miasta Opola

z dnia 27 lutego 2014 r.
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Rozdział 3. 

Skład, organy, tryb wyboru i pracy Rady 

§3 

1. Rada składa si� z 15 członków, delegowanych przez:  

1) organizacje pozarz�dowe działaj�ce na rzecz seniorów, maj�ce swoje siedziby na terenie 

miasta Opola, 

2) rady domów dziennego i całodobowego pobytu miasta Opola, 

3) Prezydenta Miasta Opola.  

2. Członków Rady wybiera spo�ród kandydatów zgłoszonych przez podmioty wymienione  

w ust. 1 Prezydent Miasta Opola. 

§4

1. Kadencja Rady trwa 4 lata licz�c od dnia wyborów do Rady Miasta Opola, z zastrze�eniem 

§ 11 niniejszego Statutu.  

2. Wybór członków Rady powinien nast�pi� w ci�gu dwóch miesi�cy od rozpocz�cia kadencji 

Rady Miasta Opola, a w przypadku pierwszej Rady nie pó�niej ni� do 60 dni od wej�cia  

w �ycie uchwały o utworzeniu Rady. 

3. Członek Rady mo�e zosta� odwołany w trakcie kadencji w przypadku zło�enia rezygnacji 

z pracy w Radzie lub cofni�cia rekomendacji przez podmiot, który go do Rady delegował.  

4. Członkowie Rady pełni� swoje funkcje społecznie. 

§5

1. Rada wybiera ze swego grona Przewodnicz�cego, Zast�pc� Przewodnicz�cego i Sekretarza 

w głosowaniu jawnym zwykł� wi�kszo�ci� głosów przy obecno�ci co najmniej 2/3 składu 

Rady.  

2. Wybrane osoby stanowi� Prezydium Rady. 

§6

1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodnicz�cy, a w razie jego nieobecno�ci Zast�pca 

Przewodnicz�cego.  

2. Prezydium Rady ustala porz�dek obrad Rady.  

3. Posiedzenia Rady odbywaj� si� co najmniej raz na kwartał.  

4. Przewodnicz�cy zwołuje posiedzenia Rady w celu rozpatrzenia spraw zgłoszonych przez 

członków Rady, seniorów nie b�d�cych członkami Rady, a tak�e w celu wyra�enia przez 

Rad� opinii w sprawach przedstawionych jej do zaopiniowania przez Prezydenta Miasta 

Opola lub Przewodnicz�cego Rady Miasta Opola. 
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§7 

Posiedzenia Rady s� prawomocne, je�li uczestniczy w nich co najmniej polowa składu 

członków Rady.  

§8

1. Rada wyra�a swoje stanowisko w formie uchwał.  

2. Uchwały zapadaj� zwykł� wi�kszo�ci� głosów w głosowaniu jawnym, w obecno�ci co 

najmniej połowy składu Rady.  

3. Przewodnicz�cy przekazuje podj�te na posiedzeniu uchwały do wiadomo�ci Radzie Miasta 

Opola oraz Prezydentowi Miasta Opola. 

§9 

Na posiedzenia Rady, Prezydium mo�e zaprosi� Prezydenta Opola, Radnych Miasta Opola, 

przedstawicieli Urz�du Miejskiego, lub instytucji wła�ciwych ze wzgl�du na przedmiot 

posiedzenia.  

§10

1. Z posiedzenia sporz�dza si� protokół, który zawiera zwi�złe streszczenie referowanych 

spraw, podj�te uchwały, wyniki głosowania.  

2. Protokół podpisuje Przewodnicz�cy i Sekretarz.  

3. Do protokołu doł�cza si� list� obecno�ci na posiedzeniu. 

Rozdział 4. 

Postanowienia ko�cowe 

§11 

Pierwsza kadencja Rady rozpoczyna si� z dniem powołania przez Prezydenta Miasta Opola 

pierwszej Rady, a ko�czy si� wraz z upływem kadencji Rady Miasta Opola w 2014 roku .  

§12 

Obsług� techniczn� i merytoryczn� Rady zapewnia Prezydent Miasta Opola.  

§13 

Zmiany Statutu dokonuje si� w trybie jego nadania. 
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Regulamin organizacyjny 

Rady Seniorów Miasta Opola 

przyjęty Uchwałą Rady Seniorów Miasta Opola nr 2/2015 z dnia 4.09.2015 r. 

 

Rada Seniorów Miasta Opola działa na podstawie Statutu nadanego przez Radę 
Miasta Opola oraz niniejszego Regulaminu. 

 

§1 

Posiedzenia Rady Seniorów Miasta Opola 

1. Posiedzenia Rady Seniorów Miasta Opola (zwanej dalej Radą) są jawne. 

2. Rada uchwala ramowy plan posiedzeń nie później niż na przedostatnim 
posiedzeniu roku poprzedzającego uchwalany ramowy plan posiedzeń. 

3. Rada może odbywać uroczyste posiedzenia z okazji świąt, rocznic lub innych 
okazji. W odniesieniu do sesji uroczystej nie obowiązują formalne statutowe 
wymogi dotyczące zwoływania, organizacji, przebiegu i protokołowania, o ile 
Rada nie podejmie na nich uchwał.  

4. O zebraniach Rady zawiadamia pracownik Urzędu Miasta Opola, wyznaczony 
do obsługi organizacyjnej Rady, nie później niż na 7 dni przed jego terminem 
w formie elektronicznej (członkowie Rady posiadający e-maila) lub listownej 
(członkowie Rady nie posiadający e-maila) oraz telefonicznie. 

5. Zawiadomienie powinno zawierać: 

a. dane o miejscu i czasie rozpoczęcia obrad, 

b. niezbędne materiały związane z przedmiotem obrad .  

6. Pracownik Urzędu Miasta Opola, wyznaczony do obsługi organizacyjnej Rady, 
podaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie www.opole.pl. 
informacje o terminie, miejscu, przedmiocie oraz jawności obrad Rady. 

7. Nieobecność na zebraniach Rady powinna być zgłaszana przez członka Rady 
pracownikowi Urzędu Miasta Opola, wyznaczonemu do obsługi organizacyjnej 
Rady na co najmniej 5 dni roboczych przed dniem posiedzenia, a w 
przypadkach losowych niezwłocznie. 

 
§2 

Uchwały Rady 

1. Uchwały Rady są opatrzone kolejnymi numerami i oznaczone datą ich 
podjęcia. 

2. Do projektu uchwały winno dołączać się uzasadnienie podpisane przez 
wnioskodawcę, wyjaśniające potrzebę i cel podjęcia uchwały. 



3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym w 
obecności co najmniej połowy składu Rady W przypadku braku quorum Rada 
obraduje nie podejmując uchwał. 

4. W przypadku głosowań personalnych Rada dokonuje wyboru w głosowaniu 
jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ składu 
Rady. 

5. W przypadku kierowanych do Prezydenta Miasta Opola uchwał zawierających 
propozycje zmian w statucie oraz zmian personalnych w składzie Rady do ich 
podjęcia wymagana jest kwalifikowana większość 2/3 członków i 2/3 głosów. 

6. Pracownik Urzędu Miasta Opola, wyznaczony do obsługi organizacyjnej Rady, 
podaje do publicznej wiadomości podjęte na posiedzeniu uchwały Rady 
poprzez ogłoszenie na stronie www.opole.pl. 

 
§3 

Przebieg posiedzenia Rady 

1. Posiedzenia Rady otwiera Przewodniczący/-a Rady. Posiedzenia Rady 
prowadzone są rotacyjnie przez członków Prezydium: Przewodniczącego/-ą, 
Zastępcę Przewodniczącego/-ej, Sekretarza. 

2. Kompetencje i obowiązki osoby prowadzącej posiedzenia Rady: 

a. sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie na jej podstawie prawomocności 
posiedzenia, 

b. przedstawienie zebranym do zatwierdzenia ustalonego porządku obrad 
oraz wniosków zgłoszonych w sprawie zmiany porządku obrad, 

c. prowadzenie posiedzenia zgodnie z porządkiem obrad i czuwanie nad jego 
zgodnością ze Statutem Rady oraz niniejszym regulaminem, 

d. udzielanie głosu członkom według kolejności zgłoszeń, 

e. sprawowanie pieczy nad spokojem i porządkiem obrad oraz wydawanie 
stosownych zarządzeń porządkowych, 

f. ustalenie sposobu i kolejności głosowania, 

g. po wyczerpaniu listy spraw zamieszczonych w porządku obrad - ogłoszenie 
podjętych uchwał i zamknięcie posiedzenia Rady. 

 
§4 

Zespoły problemowe 

1. W celu zbadania określonego problemu, przygotowania projektu uchwały lub 
stanowiska Rady oraz w innych ważnych sprawach Rada może powołać 
Zespół Problemowy, zwany dalej Zespołem. 

2. Powołanie Zespołu odbywa się w drodze uchwały Rady. Uchwała określa w 
szczególności: zadania Zespołu, jego skład, okres, w jakim powinny zostać 
wykonane zadania określone w Uchwale, sposób wykorzystania wyników 
pracy Zespołu. 



3. Zespoły problemowe działają w składach nie większych niż 6 osób. 

4. Kandydatów na członków Zespołu wyłania się spośród członków Rady w 
głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 
2/3 składu Zespołu. 

5. Prawo zgłaszania kandydatów na członków Zespołu przysługuje wszystkim 
członkom Rady. 

6. Zespół wybiera ze swego grona Przewodniczącego w glosowaniu jawnym 
zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 składu Zespołu. 

7. Pracę Zespołu organizuje Przewodniczący/-a Zespołu. 

8. Zespół przedstawia wyniki swoich prac na posiedzeniach Rady. 

 
§5 

Prezydium Rady 

1. Prezydium Rady Seniorów Miasta Opola (zwane dalej Prezydium) jest ciałem 
wykonawczo-zarządzającym Rady Seniorów Miasta Opola (zwaną dalej 
Radą). 

2. Prezydium wybierane jest przez Radę Seniorów zgodnie z §5 Statutu Rady. 

3. W skład Prezydium wchodzą: Przewodniczący/-a, Zastępca 
Przewodniczącego/-ej i Sekretarz.  

4. Dopuszcza się zamienne stosowanie nazw Zastępca Przewodniczącego/-ej i 
Wiceprzewodniczący/-ca. 

5. Długość kadencji Prezydium jest tożsama z kadencją Rady Seniorów, która 
dokonała wyboru Prezydium. 

6. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady zmniejszy się liczba członków 
Prezydium, procedura doboru nowych członków Prezydium odbywa się 
zgodnie z §5 Statutu Rady. Członek Prezydium składa rezygnację pisemnie 
wraz z uzasadnieniem. 

7. Członek prezydium może zostać odwołany z piastowania tej funkcji na 
pisemny wniosek nie mniej niż 3 członków Rady Seniorów w głosowaniu 
jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 składu 
Rady. Wniosek taki należy złożyć na ręce pracownika Urzędu Miasta Opola 
obsługującego Radę Seniorów, nie później niż na 10 dni kalendarzowych 
przed terminem kolejnego posiedzenia Rady. 

8. Zadania i uprawnienia Prezydium: 

a. ustalanie porządku obrad Rady, 

b. zapraszanie na posiedzenia Rady Prezydenta Opola, Radnych Miasta 
Opola, przedstawicieli Urzędu Miejskiego, lub instytucji właściwych ze 
względu na przedmiot posiedzenia, 

c. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą, 

d. opracowywanie projektów uchwał i innych aktów normatywnych, w tym 
regulaminów, 



e. opracowywanie projektów planów pracy Rady, 

f. opracowywanie projektu preliminarza budżetowego, 

g. opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności Rady, 

h. koordynacja realizacji planów pracy Rady, 

i. monitoring realizacji uchwał Rady, 

j. zawieranie porozumień o współpracy z innymi radami seniorów, 
organizacjami i instytucjami  

k. prowadzenie spraw związanych z bieżącą działalnością Rady 

l. w okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Prezydium podejmuje decyzje, 
które podlegają następnie zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Rady 

       9. Zebrania  Prezydium:  

a. zebranie Prezydium zwołuje Przewodniczący/-a Rady bądź jeden z 
członków Prezydium Rady  

b. w zebraniach mogą brać udział członkowie Rady z głosem doradczym oraz 
goście zaproszeni przez członków Prezydium Rady, 

c. z posiedzeń Prezydium sporządza się protokół, 

d. na zebraniach odbywających się w okresie pomiędzy posiedzeniami Rady 
Prezydium podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością 
głosów, przy obecności co najmniej dwóch członków (quorum), 

e. w sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego/-ej, 

f. w przypadkach nie cierpiących zwłoki Prezydium Rady może zarządzić i 
przeprowadzić głosowanie w drodze ustalenia telefonicznego, za pomocą 
poczty elektronicznej bądź ustalenia korespondencyjnego, z dopełnieniem 
staranności powiadomienia wszystkich członków Rady. Warunkiem jest 
zapoznanie z treścią proponowanych zapisów, uchwał, postanowień 
nieobecnych na posiedzeniu członków Rady. 

10. Obowiązki osób pełniących funkcje w Prezydium: 

10.1.Przewodniczący/-a: 

a. zwołuje posiedzenia Rady,  

b. przekazuje uchwały podjęte na posiedzeniu Rady do wiadomości     
Radzie Miasta Opola oraz Prezydentowi Miasta Opola, 

c. kieruje pracami Prezydium, w tym zwołuje posiedzenia Prezydium i 
Rady  

d. reprezentuje Radę Seniorów na zewnątrz.  

10.2. Wiceprzewodniczący/-a : 

a. w razie nieobecności Przewodniczącego/-ej zwołuje posiedzenia Rady,  



b. w nagłych przypadkach zwołuje posiedzenia Prezydium. 

c. realizuje zadania ustalone podczas posiedzeń Prezydium  

d. w przypadku nieobecności Przewodniczącego/-ej przejmuje jego 
obowiązki 

10.3. Sekretarz: 

a. organizuje pracę Prezydium i monitoruje realizację przyjętych zadań 
oraz prowadzi dokumentację posiedzeń Prezydium i Rady, 

b. koordynuje i nadzoruje realizację zadań ustalonych podczas posiedzeń 
Prezydium i Rady, 

a. reprezentuje Radę Seniorów na zewnątrz. 

11. Członkowie Prezydium wykonują zadania według podziału dokonanego przez 
Przewodniczącego/-ą i ustalone drogą konsensusu podczas spotkań 
Prezydium. 

12. Prezydium używa pieczęci nagłówkowej z określeniem „Rada Seniorów 
Miasta Opola” (zał. Nr 1 do Regulaminu organizacyjnego Rady Seniorów 
Miasta Opola). 

13. Członkowie pełniący funkcje w Prezydium posługują się pieczątkami imiennym 
(zał. Nr 2 do Regulaminu organizacyjnego Rady Seniorów Miasta Opola). 

 
§6 

Postanowienia końcowe 

1. W celu realizacji zadań statutowych Rada organizuje dyżury mające na celu 
zbieranie informacji o potrzebach, oczekiwaniach i problemach seniorów oraz 
przekazywanie ich odpowiednim władzom i instytucjom. W dyżurach jest 
obowiązany brać udział każdy członek Rady zgodnie z ustalonym grafikiem. 

2. Obsługę techniczną i merytoryczną Rady, w tym Prezydium, zapewnia 
Prezydent Miasta Opola. 

3. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić na wniosek Prezydium lub 
grupy 5 członków/członkiń Rady. 

4. Przyjęcie zmiany postanowień Regulaminu następuje w formie uchwały. 

5. Regulamin podlega podaniu do publicznej wiadomości na stronie 
www.opole.pl. 

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Radę. 



Załącznik Nr 1 do Regulaminu organizacyjnego Rady Seniorów Miasta Opola  

 

Wzór pieczęci nagłówkowej  

 

Rada Seniorów Miasta Opola 

 



Załącznik Nr 2 do Regulaminu organizacyjnego Rady Seniorów Miasta Opola 
 

Wzór pieczątek imiennych członków pełniących funkcje w Prezydium Rady 
Seniorów Miasta Opola. 

 

 

imię nazwisko 

 

 

Przewodnicząca 

Rady Seniorów Miasta Opola 

 

 

imię nazwisko 

 

 

Wiceprzewodnicząca 

Rady Seniorów Miasta Opola 

 

 

imię nazwisko 

 

 

Sekretarz 

Rady Seniorów Miasta Opola 

 

 

imię nazwisko 

 

 

Przewodniczący 

Rady Seniorów Miasta Opola 

 

 

imię nazwisko 

 

 

Wiceprzewodniczący 

Rady Seniorów Miasta Opola 

 

 

 



              Załącznik nr 1  

do posiedzenia RSMO  

w dniu 7 XII 2015r. 

 

 
PLAN PRACY Rady Seniorów Miasta Opola [RSMO] na 2016 r. 

 

 

TERMIN 

 

ZADANIE 
INFORMUJE 
ORGANIZUJE 

 

UWAGI 

 
 
 
 
 
 
 
STYCZEŃ 
LUTY 
MARZEC 

 

1. Ankietyzacja członków Rady seniorów w celu wyłonienia zespołów 

eksperckich (także zespołu medialnego), które będą uczestniczyć w 

posiedzeniach Rady Miasta Opola, po określeniu zasad współpracy. 
 

2. Warsztat Rady Seniorów nt. „Budowanie strategii działania Rady 

Seniorów Miasta Opola”. 
 

3. Nawiązanie współpracy z Radą Miasta Opolu  w celu określenia 

zasad opiniowania zadań RM i akceptowania uchwał w sprawach 

dotyczących seniorów. Wspólne z RM podjęcie działań 

zmierzających do nadaniu miastu tytułu „Miasto przyjazne 

inwalidom” 
 

4. Otwarcie Centrum Seniora w Opolu – zadanie w ścisłej realizacji z 

Prezydentem Miasta. 
 

5. Organizacja Centrum Seniora – merytoryczne wsparcie 

zatrudnionych tam osób. 

 

6. Określenie preliminarza wydatków przyznanej dotacji 

finansowej na potrzeby RSMO 
 

7. Określenie zadań i podjęcie próby pozyskania środków z ASOS we 

współpracy z RS z Prudnika. 
 

8. Objęcie patronatem comiesięcznych spotkań środowisk senioralnych 

w Opolu organizowanych przez I. Niedojadło – tematyka spotkań wg 

oczekiwań zainteresowanych 
 

9. Wyznaczenie osób na dyżury RS na II kwartał 2016 

 
 
Iwona Niedojadło 

Koordynator 
 

 

 

 

 

 

Iwona Niedojadło 

Koordynator 

 

 
 

Prezydium  

oraz członkowie 

RSMO 

 

 

 
 

Członkowie RSMO 

 
 

 

 

 

 

 

 

Członkowie RSMO 

 

 

 

Członkowie RSMO 

 
 

 

Iwona Niedojadło 

Koordynator 

 + Prezydium RSMO 

 

 

Prezydium RSMO 

 

 

 

Członkowie RSMO 

 

 

 
 
 
 
KWIECIEŃ 
MAJ 
CZERWIEC 

1. Aktywny udział RS w Targach Senioralnych OPOLE SENIOR EXPO 

2016r 

 

2. Udział w pracach przygotowawczych i w obchodach XVII Opolskich 

Dni Seniora. 

 

3. Patronat RS nad „Zjazdem Rad Seniorów Województwa Opolskiego”, 

aktywny udział w zjeździe. 
 

4. Przeprowadzenie fotoreportażu nt: „ Możliwości samodzielnego 

poruszania się po mieście osób niepełnosprawnych” , wydanie 

broszury i jej dystrybucja a także przedstawienie jej na posiedzeniu 

RM celem podjęcia kroków w sprawie likwidacji barier 

architektonicznych. 

5. Objęcie patronatem RS  Informatora „Senior w Opolu”  

6. Wyznaczenie osób na dyżury RS na III kwartał 2016 

Prezydium RSMO 

oraz członkowie 

RSMO 
 

Prezydium RSMO 

oraz członkowie 

RSMO 
 

 

Prezydium RSMO 

oraz członkowie 

RSMO 

 

 

Maria T. Białek 

Prezydium RSMO 

 
 

 

 

 

 

Prezydium RSMO 
 

 

Członkowie RSMO 

 

 



 

 
 
 
 
LIPIEC 
SIERPEIŃ 
WRZESIEŃ  

 

1. Podjęcie działań w celu utworzenia z członków Rady Seniorów tzw, 

Mobilnej Rady Seniorów, która będzie dzieliła się doświadczeniami z 

innymi Radami Seniorów województwa Opolskiego. 

 

2. Nawiązywanie współpracy z organizacjami pozarządowymi 

działającymi na terenie miasta Opola 

 

3. Wyjazd studyjny do Poznania. 

 
4. Wyznaczenie osób na dyżury RS na IV kwartał 2016 

 

 

 

 

 

 

Członkowie RSMO 

 

 

Prezydium 

oraz członkowie 

RSMO 
 

 

Iwona Niedojadło 

Koordynator 

+ Członkowie RSMO 
 

 

Członkowie RSMO 

 

 

 

 

 

PAŹDZIERNIK   
LISTOPAD 
GRUDZEŃ 

1. Omówienie wniosków wynikających z dyżurów i przekazanie ich 

              Prezydentowi Miasta. 

 

2. Spotkania warsztatowe z dzielnicowymi Klubami Seniorów.  

 

3. Podsumowanie realizacji zadań w 2016 roku 

 

4. Wyznaczenie osób na dyżury RS na I kwartał 2017 

 

 

 

 

 

Prezydium RSMO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Członkowie RSMO 

 

 

Przewodnicząca/-y 

RSMO 
 

Członkowie RSMO 

 

 



SPRAWOZDANIE ROCZNE 

z działalności Rady Seniorów Miasta Opola 

za 2015 r. 
 

Rada Seniorów II kadencji została powołana Zarządzeniem Nr OR-I.0050.183.2015 z dnia 

7.kwietnia 2015 r. w składzie 15 osobowym. Rada Seniorów ukonstytuowała się na posiedzeniu w 

dniu 27.04.2015r. W wyniku jawnego głosowania wyłoniono Prezydium w składzie: 

Grażyna Bogucka-Ognisty – Przewodnicząca 

Grażyna Butmankiewicz – Z-ca Przewodniczącej 

Leokadia Kubalańca – Sekretarz   
 

Rada Seniorów działała w oparciu o plan pracy przyjęty uchwałą nr 1 na posiedzeniu w dniu 

8.07.2015r. 

Od czerwca, w każdy pierwszy wtorek miesiąca członkowie RS pełnili dyżury w Miejskiej Bibliotece 

Publicznej przy ul. Minorytów 4. Odbyło się 12 dyżurów 2-osobowych ( jeden został zorganizowany 

przed wejściem do Ratusza).Podczas dyżurów prowadzone były rozmowy z mieszkańcami miasta 

oraz zbierane wnioski dotyczące wyglądu i funkcjonalności miasta. Do sierpnia 2015 (włącznie) 

zebrano 29 wniosków, które zostały pogrupowane i przesłane do Prezydenta Miasta. Otrzymaliśmy 

odpowiedź na 15 wniosków z  Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej oraz 

Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu. 

W 2015r. odbyło się 8 posiedzeń, średnia frekwencja wyniosła 11 osób. W trakcie 2015r. nastąpiły 

zmiany w składzie Prezydium RS  oraz zmiany w składzie osobowym RS. Z funkcji Z-cy 

Przewodniczącej zrezygnowała Grażyna Butmankiewicz,  z członka RS zrezygnowali Jan Skowron, 

Andrzej Sojecki  oraz Grażyna Bogucka-Ognisty. 

Uchwałą nr 4/2015 z dnia 12.X.2015 RS przyjęła rezygnację Grażyny Butmankiewicz z funkcji Z-cy 

Przewodniczącej RS i powołała Marię Teresę Białek do pełnienia funkcji Z-cy Przewodniczącej RS. 

Pismo do Prezydenta miasta o odwołanie powyższych trzech osób z członków Rady Seniorów              

i powołanie nowych trzech osób zostało wystosowane do Prezydenta Miasta Opola  11.01.2016r. 

Rada Seniorów  w 2015r. podjęła 5 uchwał: 

L.p. Uchwała nr/z dnia W sprawie: 

1 1/2015   8.07.2015 przyjęcia planu pracy Rady Seniorów Miasta Opola na 2015r. 

2 2/2015  14.09.2015 uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Rady Seniorów Miasta 

Opola 

3 3/2015 14.09.2015 uchwalenia wzoru logo Rady Seniorów Miasta Opola 

4 4/2015  12.X.2015 zmiany w składzie Prezydium Rady Seniorów Miasta Opola tj. 

wyboru nowego Z-cy Przewodniczącej Rady Seniorów Miasta 

Opola 

5 5/2015  7.XII.2015 Wystąpienia do Prezydenta Miasta Opola o uzupełnienie Statutu 

Rady Seniorów Miasta Opola 



 

Rada Seniorów przy wsparciu Iwony Niedojadło Koordynatora ds. Polityki Senioralnej wspólnie 

przystąpili do konkursu organizowanego przez Towarzystwo „ę” Pt. „ZOOM na Rady Seniorów. 

Uniwersytet Obywatelski”. Zostaliśmy zakwalifikowaniu do udziału w warsztatach. Pierwsze odbyły 

się w Opolu, a na następne 3  dwudniowe zjazdy warsztatowe jeździliśmy do Warszawy. Na 

wyjazdowe warsztaty zostały wybrane 3 osoby z RS i Iwona Niedojadło. Tematem wiodącym dla 

naszej grupy było „Opolskie Centrum Seniora”. Warsztaty zakończyły się bonem edukacyjnym w 

wysokości 1700, który został wykorzystany na 2 dniowych warsztatach środowisk senioralnych, 

które odbyły się w Chrząstowicach w dniach 11-12 grudnia 2015r pt. „Jak  dotrzeć z informacją i 

zachętą do włączenia się w różne przedsięwzięcia do wszystkich mieszkańców 60+ w naszym 

mieście ?”. 

Na posiedzeniu RS w dniu 7grudnia 2015r. zatwierdzony został Plan Pracy na 2016r.- Motto planu: 

„Senior uczący się i nauczający”. 

Aktywność członków Rady Seniorów w 2015 r. – udział  imprezach, uroczystościach, warsztatach. 

L.p. Tytuł spotkania Organizator Ilość uczestników 

1 Budowanie współpracy Rad 

Seniorów z Radą Działalności 

Pożytku Publicznego 

Opolskie Centrum Wspierania 

Inicjatyw Pozarządowych 

6 

2 ZOOM na Rady Seniorów. 

Uniwersytet Obywatelski 

Towarzystwo Inicjatyw 

Twórczych „ę” 

12 osób na 

warsztatach w 

Opolu i 3 osoby w 

Warszawie 

3 Wizyta studyjna w Centrum 

Seniora we Wrocławiu 

Koordynator ds. Polityki 

Senioralnej  

5 

4 Zawarcie porozumienia 

ogólnopolskiego w sprawie 

współpracy Rad Seniorów w 

Krakowie 

Rada Seniorów Kraków 

 

1 

5 Spotkanie w sprawie budowy 

Domu Seniora 

Koordynator ds. Polityki 

Senioralnej  

4 

6 I Targi Opole Senior Expo Koordynator ds. Polityki 

Senioralnej  

6 

7 Integracja Uniwersytetów 

Trzeciego Wieku, Rad Seniorów i 

Organizacji Senioralnych w 

Województwie Opolskim 

Stowarzyszenie Uniwersytet 

Trzeciego Wieku w Kędzierzynie-

Koźlu 

1 

8 Obywatelski Parlament 

Seniorów 

Komisja Polityki Senioralnej 

Sejmu RP 

1 



9 Dialog pokoleń Zespół Szkół Zawodowych im. 

S.Staszica w Opolu 

1 

10 Udział w konsultacjach przy 

opracowywaniu Programu 

współpracy UM Opole z 

organizacjami pozarządowymi 

na rok 2016 

Koordynator ds. Polityki 

Senioralnej  

 

1 

11 Centrum Informacji i Edukacji 

„Senior w Opolu” spotkanie z 

organizacjami pozarządowymi 

Koordynator ds. Polityki 

Senioralnej  

 

6 

12 Wizyta studyjna na zaproszenie 

Rady Seniorów Prudnika 

Koordynator ds. Polityki 

Senioralnej  

 

6 

13 „Jak dotrzeć z informacją i 

zachętą do włączenia się w 

różne przedsięwzięcia do 

wszystkich mieszkańców 60+ w 

naszym mieście” – spotkanie 

środowiska senioralnych 

Koordynator ds. Polityki 

Senioralnej  

Rada Seniorów 

8 

 

Opracowanie: 

Leokadia Kubalańca 

Sekretarz Rady Seniorów Miasta Opola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Podsumowanie rocznej działalności  
RADY SENIORÓW MIASTA OPOLA II Kadencji 

27.04.2015 – 31.12.2015 

 
 
 
 
 

Lp. Data Postanowienia / Uchwały 

 

 

1.  27 kwiecień 2015 I posiedzeniu Rady Seniorów Miasta Opola. Została powołana Rada Seniorów II 
kadencji Zarządzeniem Nr OR-I.0050.183.2015 z dnia 7.kwietnia 2015r. w 
składzie 15 osobowym i ukonstytuowała się na posiedzeniu  W wyniku 
jawnego głosowania wyłoniono Prezydium w składzie: 
Grażyna Bogucka-Ognisty – Przewodnicząca 
Grażyna Butmankiewicz – Z-ca Przewodniczącej 
Leokadia Kubalańca  - Sekretarz 

2. 25 maja 2015 II posiedzeniu Rady Seniorów Miasta Opola Tematem spotkania było 
omówienie planu pracy Rady Seniorów na 2015r oraz inne sprawy związane z 
działaniami Rady.. 

3. 10 czerwiec 2015 Zgłoszenia udziału w projekcie „ZOOM NA RADY SENIORÓW. UNIWERSYTET 
OBYWATELSKI” wspólnie z Gminą Opole. Realizowanie działań: Stworzenie 
koncepcji Centrum „Senior w Opolu” oraz dotarcie z informacją i zachętą do 
włączenia się w różne przedsięwzięcia do wszystkich mieszkańców 60+ 

4. 22 czerwca 2015 Zgłoszenie Rady Seniorów i Miasta Opola zostało rozpatrzone pozytywnie i tym 
samym zostaliśmy zakwalifikowani do wzięcia udziału w projekcie. "Zoom na 
rady seniorów". 
Znaleźliśmy się w grupie 10 Partnerstw wybranych z 26 zgłoszeń.  

5. 28 czerwiec2015   Opracowanie aktualnego wykazu Bazy Sportowo - rekreacyjnej w Opolu oraz 
Firm opolskich ze zniżkami dla seniorów. Informacje przydatne dla każdego 
Seniora. 

6. 8 lipiec 2015 III posiedzenie  Rady Seniorów Miasta Opola przyjęcie planu pracy uchwałą nr 
1/2015   8.07.2015 Odbyło się również szkolenie "Zoom na Rady Seniorów" 
Rada Seniorów działała w oparciu o Plan Pracy; - załącznik nr.1, - załącznik 
nr.2, Uzasadnienie, misja, strategia  

7. 29 lipiec 2015 Wizyta studyjna przedstawicieli Rady Seniorów Miasta Opole do Centrum 
Seniora we Wrocławiu i Wrocławskiej Rady Seniorów. Zapoznanie się zasadami 
funkcjonowania i formami pracy wrocławskiej Rady i Centrum Seniora  

8. 21 sierpień 2015 Wstępne przystąpienie Prezydium  Rady Seniorów Miasta Opola do 
Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Seniorów na spotkaniu organizacyjnym w 
Krakowie. 
Możliwości nawiązywania i kontynuowania współpracy o charakterze 
informacyjnym, edukacyjnym, społecznym skierowanej do szeroko pojętego 
środowiska senioralnego. 

9. 14 września 2015 Uchwała  2/2015  14.09.2015 Regulamin organizacyjny Rady Seniorów Miasta 
Opola,  Uchwała 3/2015 14.09.2015 uchwalenie wzoru logo Rady Seniorów 
Miasta Opola . Regulamin  działa na podstawie Statutu nadanego przez Radę 
Miasta Opola oraz Regulaminu – załącznik nr 4 

10. 24 września 2015 Uczestnictwa Rady Seniorów w Targach Senioralnych OPOLE SENIOR EXPO 
2015 w Centrum Wystawienniczo Kongresowym. 

11. 12 października  IIV posiedzenie  Rady Seniorów Miasta Opola Uchwala 4/2015  12.X.2015  



2015 zmiany w składzie Prezydium Rady Seniorów Miasta Opola Wyboru nowego Z-
cy Przewodniczącej Rady Seniorów Miasta Opola 

12. 1 października 
2015 

Inauguracyjne posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w Sali 
Posiedzeń Sejmu RP, w Międzynarodowym Dniu Osób Starszych 

13. 29 października 
2015 

Spotkania Rady Seniorów z przedstawicielami organizacji pozarządowych w 
sprawie organizacji CENTRUM  INFORMACJI  I  EDUKACJI  „SENIOR W OPOLU” 
Organizacja Centrum – Lokalizacja - Forma organizacyjna – Cel i najważniejsze 
zadania 
 

14. 17 listopada 
2015 
 
18 listopada 
2015 

Wizyta studyjna w Prudniku 
 
 
Sesja wyjazdowa Rady Seniorów Prezentacja dokonań organizacji działających 
w Prudniku na rzecz seniorów i seniorek 

15. 7 grudnia 2015 IV posiedzenie  Rady Seniorów Miasta Opola Uchwała 5/2015  7.XII.2015 
uzupełnienie Statutu. Wystąpienia do Prezydenta Miasta Opola o uzupełnienie 
Statutu Rady Seniorów Miasta Opola 

16. 11 – 12 grudnia Spotkanie środowisk senioralnych w Chrząstowicach w Hotelu TENIS 
połączone  z warsztatami. Spotkanie było finansowane za bon edukacyjny 
otrzymany od  Uniwersytetu Obywatelskiego  za czynne uczestnictwo 
przedstawicieli Rady Seniorów Miasta Opola i Przedstawiciela Urzędu Miasta,  
w projekcie „ZOOM na Rady Seniorów”. 

 

Opracowanie: 

Leokadia Kubalańca 
Sekretarz Rady Seniorów Miasta Opola 
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Iwona Niedojadło 
 

Finansowanie działalności rady seniorów z budżetu gminy 

 
 

Pytanie: Czy działalność rady seniorów może być finansowania z budżetu gminy? 

 

Odpowiedź: Tak. 

 
✤  ✤  ✤ 

 

Ustawodawca przekazał gminie duże możliwości uregulowania spraw związanych z radą 

seniorów we własnym zakresie - tak, aby mogły one być dostosowane do lokalnych potrzeb i 

możliwości: "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". Z tego przepisu 

wynika wiele niezwykle istotnych kwestii - deleguje on na radę gminy wprowadzenie wielu 

ważnych uregulowań. 

  

W uchwale o powołaniu rady seniorów rada gminy powinna ustalić treść statutu rady 

seniorów. Zgodnie z cytowanym przepisem statut rady seniorów powinien określać zwłaszcza 

tryb wyboru jej członków oraz zasady działania.  

 

W przypadku zasad działania gminnej rady seniorów rada gminy w statucie powinna w 

szczególności określić: 

- organizację wewnętrzną rady - sposób wyboru przewodniczącego, ewentualnie także inne 

funkcje wewnętrzne i sposób wyboru na nie; 

- tryb funkcjonowania rady - zwoływanie i przeprowadzanie posiedzeń (sesji), w tym podmioty 

upoważnione do zwoływania posiedzeń, częstotliwość posiedzeń czy sposób powiadamiania 

członków rady o posiedzeniach; 

- sposób i formy podejmowania decyzji - prowadzenie dyskusji, inicjatywa uchwałodawcza, 

kworum, sposób głosowania czy formy w jakich rada wyraża swoje stanowisko (uchwały, 

opinie, interpelacje); 

- zakres spraw właściwych dla rady - tj. w jakich sprawach rada ma możliwość wypowiadania 

swoich opinii; 
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- zasady i tryb współdziałania z organami gminy - w jakich okolicznościach i w jakich sprawach 

oraz w jakim trybie i czasie organy gminy powinny zwracać się do rady seniorów o opinie; 

- organizację obsługi administracyjno-kancelaryjnej czy lokalowej oraz finansowanie rady 

seniorów przez gminę; 

- zasady nadzoru nad działalnością rady seniorów przez organy gminy. 

 

To oznacza, że podstawę prawną finansowania działań i inicjatyw Rady Seniorów, będą 

stanowiły zapisy Statutu Rady Seniorów uchwalonego przez Radę Gminy.  

 

Proponowany zapis w ostatnim rozdziale - dodatkowy punkt: Koszty działalności Rady 

Seniorów pokrywane są z budżetu Gminy XXXXX.  

 
✤  ✤  ✤ 

 

Zanim nastąpi zmiana zapisu w Statucie Rady Seniorów możliwość ujęcia w budżecie gminy 

kosztów działań realizowanych przez Radę Seniorów dają często zapisy rozdziału traktującego 

o sposobach realizacji celu działania Rady. Zazwyczaj są to sformułowania typu: 

§ 3. Celem działania Rady jest integracja, wspieranie i reprezentowanie środowiska osób 

starszych na zewnątrz poprzez:  

(…) 

1) integrację i wspieranie środowiska osób starszych oraz reprezentowanie zbiorowych 

potrzeb osób starszych, 

2) wspieranie różnorodnych form działalności  kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej oraz 

edukacyjnej, w tym w szczególności rozwijanie umiejętności cyfrowych, 

3) dążenie do odtwarzania i umacniania międzypokoleniowych więzi społecznych poprzez 

działania na rzecz samooceny i samorealizacji, (…) 

4) Rada w szczególności wspiera inicjatywy Rady Gminy i Wójta podejmowane na rzecz 

seniorów i na miarę możliwości włącza się do organizacji imprez i innych przedsięwzięć w tym 

zakresie. 

 

Jeżeli zatem Rada Seniorów ma włączyć się we wspieranie środowiska czy różnorodnych form 

działalności na rzecz osób starszych, jak również prowadzić działania to oznacza, że należy 

zabezpieczyć finansowanie tych działań. Przekłada się to na ujęcie w budżecie Gminy wydatku 

o nazwie „Rada Seniorów” w części 85395, na przykład z podziałem na: 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 

4300 Zakup usług pozostałych. 
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Iwona Niedojadło 
 

Rozliczenie delegacji członków i członkiń rad seniorów – osób niebędących pracownikami 
urzędu gminy / urzędu miasta 

 
 

Do rad seniorów niejednokrotnie kierowane są zaproszenia do udziału w spotkaniach na 

tematy istotne dla środowiska senioralnego. W większości przypadków rady seniorów nie 

korzystają z zaproszenia i nie biorą udziału w spotkaniach poza terenem gminy, bowiem na 

przeszkodzie stoi konieczność poniesienia kosztów podróży. Dzieje się tak dlatego, że urzędy 

miast/gmin najczęściej odmawiają sfinansowania kosztów podróży (zarówno komunikacją 

publiczną, jak i samochodem prywatnym) wskazując brak możliwości wydatkowania środków 

gminy na podróże osób niebędących pracownikiem urzędu. 

Znamy przykłady urzędów, które znajdując uzasadnienie udziału członków/-iń rady seniorów, 

zawierają z osobami delegowanymi umowy o dzieło na opracowanie informacji ze spotkania, 

w którym wezmą udział, a wysokość umowy opiewa na wartość kosztów przejazdu. Jest to 

jedna z możliwości pokrycia kosztów podróży członków/-iń rad seniorów. Ja natomiast 

zachęcam do skorzystania z najprostszego rozwiązania, jakim jest uznanie, iż członkinie i 

członkowie rad seniorów to osoby, które pełnią obowiązki społeczne i obywatelskie. 

Kluczową kwestią w rozpatrywanej sprawie jest zdefiniowanie terminów: „pełnienie 

obowiązków społecznych i obywatelskich”. 

O pełnieniu obowiązku obywatelskiego mówimy wtedy, gdy osoba uczestniczy w 

zawiadywaniu sprawami państwowymi jako obywatel, zgodnie z zasadami demokratyzmu 

instytucji publicznych. Natomiast pełnienie obowiązków społecznych to uczestniczenie danej 

osoby w pracy instytucji jako reprezentant pewnej społeczności, biorąc udział w 

rozwiązywaniu problemów tej społeczności i w jej interesie (por. wyrok Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 25 listopada 1997 r. sygn. 6/97). 

Odwołując się do Słownika języka polskiego pod red. M. Szymczaka (tom III, Warszawa 1981r., 

str. 296) termin „społeczny” oznacza „zorganizowany, przeznaczony dla społeczeństwa, dla 

dobra ogółu”, zaś termin „obywatelski” rozumiany jest jako „instytucje tymczasowe, 

zorganizowane z osób prywatnych, ochotników, niefachowców, do doraźnej pomocy 

władzom” (tom II, str. 435). 

Jak wynika z powyższego - członkowie i członkinie rad seniorów pełnią obowiązki społeczne. 
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A czy osoby pełniące obowiązki społeczne, nie będą osobami zatrudnionymi przez urząd, mogą 

być wynagradzani lub mogą być wysyłani na delegacje? 

Odpowiedź brzmi: TAK. 

Nie ma w ustawie o samorządzie terytorialnym zapisu w tej sprawie, na co zazwyczaj powołują 

się urzędy miast/gmin odmawiając sfinansowania kosztów podróży członkiń i członków rad 

seniorów. Zdarzyło mi się również usłyszeć wątpliwy argument, że skoro w ustawie jest zapis 

o prawie do diety radnych wszystkich szczebli samorządu terytorialnego (przypomnę, że dieta 

jest rekompensatą za utracone zarobki oraz zwrotem kosztów związanych z pełnieniem 

mandatu), to brak zapisów dot. diet członkiń i członków rad seniorów automatycznie 

powoduje brak możliwości sfinansowania np. kosztów przejazdu radnych seniorów/seniorek.  

Natomiast w sukurs przychodzą nam zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, które poniżej opisuję. Znajdujemy tu uzasadnienie nie tylko dla wystawienia 

delegacji dla osoby nie będącej pracownikiem, ale również do przyznania wynagrodzenia za 

pełnioną funkcję. Wiem jednak, że radni seniorzy i radne seniorki nie oczekują wypłaty diet, 

lecz jedynie wsparcia ich działań przez urząd miasta/urząd gminy w formie pokrycia kosztów 

podróży na spotkania związane z tematyką senioralną. 

 

Podróż osoby niebędącej pracownikiem a podróż służbowa pracownika 

Za przychód osoby nie będącej pracownikiem należy uznać wszelkie świadczenia, które 

przysługują tej osobie ze względu na łączący ją z usługobiorcą stosunek cywilnoprawny. Tym 

samym przychodem tym jest również wartość świadczenia polegającego na pokryciu kosztów 

przejazdu, noclegu w miejscu realizacji zlecenia oraz kwota wypłaconych diet. Przychody te 

jednak na mocy szczegółowych unormowań mogą podlegać zwolnieniu z opodatkowania 

podatkiem  dochodowym od osób fizycznych. 

Zgodnie z art. 21 ust.16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej ustawy o 

PDOF) wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas: 

a) podróży służbowej pracownika, 

b) podróży osoby niebędącej pracownikiem 

- do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra 

właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności 

przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce 
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sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z 

zastrzeżeniem ust.13. 

Jak wynika z art.21 ust 16 ustawy o PDOF świadczenia objęte zwolnieniem dotyczą diet i innych 

należności. Przez inne należności rozumieć należy pokrycie kosztów: przejazdów, noclegów, 

dojazdów środkami komunikacji miejscowej, innych udokumentowanych wydatków, 

określonych przez płatnika odpowiednio do uzasadnionych potrzeb. 

Natomiast w myśl art. 21 ust. 13 ww. ustawy, zgodnie z którym wskazany powyżej art. 21 ust. 

16 lit. b), dotyczący osób niebędących pracownikami, stosuje się jeżeli otrzymane świadczenia 

nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów i zostały poniesione: 

- w celu osiągnięcia przychodów lub 

- w celu realizacji zadań organizacji i jednostek organizacyjnych działających na podstawie 

przepisów odrębnych ustaw, lub 

- przez organy (urzędy) władzy lub administracji państwowej albo samorządowej oraz 

jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, lub 

- przez osoby pełniące funkcje obywatelskie, o których mowa w art. 13 pkt 5, w związku z 

wykonywaniem tych funkcji. 

Art. 13. Za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 

2, uważa się: 

(…) 5) przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem 

obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych 

osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek. 

W przypadku podróży osoby niebędącej pracownikiem należności wiążą się z czynnościami 

jakie zostały podjęte przez niego w ramach łączącego go z usługobiorcą stosunku 

cywilnoprawnego. Co istotne, zwolnienie z opodatkowania w przypadku podmiotów nie 

będących pracownikami będzie dotyczyło nie tylko podroży poza miejsce wykonywania 

obowiązków, ale wszystkich wykonywanych podróży – co za tym idzie także jazd lokalnych. 

Jest to zasadnicza różnica w stosunku do zwolnienia dotyczącego należności z tytułu podróży 

służbowych pracowników. 

 

Zasady dokumentacji uprawniającej płatnika do skorzystania ze zwolnienia  

Podróże osób niebędących pracownikami mogą być udokumentowane podobnie jak podróże 

służbowe. Druk polecenia wyjazdu może być więc analogiczny jak w przypadku delegacji – nie 



            
 
 
 

 

  

Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania  
„Dolina Stobrawy” 
ul. Rynek 1, 46-200 Kluczbork 
tel.: 77 413 11 38, tel. kom.: 530 111 
550 
e-mail: biuro@dolinastobrawy.pl  

www.dolinastobrawy.pl 

 

Opolskie Centrum Wspierania  
Inicjatyw Pozarządowych 
ul. Damrota 4/ pok.35-36, 45-064 
Opole 
tel.: 77 441 50 25, faks 77 441 50 25  
e-mail: biuro@ocwip.pl   
www.ocwip.pl 

 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
oraz ze środków Samorządu Województwa Opolskiego 

 

powinien się jednak nazywać „poleceniem wyjazdu służbowego”, lecz np. „poleceniem 

wyjazdu”.  Wynika to z faktu, iż w przypadku osób niebędących pracownikami nie można 

stosować określenia „podróże służbowe” w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. 

 

PODSUMOWANIE 

Członkowie Rady Seniorów, pełniący obowiązki społeczne, mogą uzyskiwać przychód w 

związku z wykonywaniem swoich funkcji. Przychodem tym jest również wartość świadczenia 

polegającego na pokryciu kosztów przejazdu, noclegu w miejscu realizacji zlecenia oraz kwota 

wypłaconych diet.  

Decyzję w kwestii pokrycia kosztów przejazdu, noclegu członków/członkiń rad seniorów 

winien podjąć organ, który radę powołał (rada gminy), ujmując w budżecie gminy wydatku o 

nazwie „Rada Seniorów”, np.: 303003 Inne wydatki na rzecz osób fizycznych lub Rozdział 

85395 Pozostała działalność. 
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Joanna Jeleniewska 
 

Jak przekonać władze samorządowe do pomysłów rady seniorów poprawiających jakość 
życia seniorów 

 
Wyniki pracy uczestniczek i uczestników spotkania 
 

1. Określenie przez RS hierarchii potrzeb osób starszych. 
2. Wskazać faktyczną społeczną potrzebę – wskazanie w oparciu o uzyskanie opinii samych 

zainteresowanych, środowiska lokalnego itp. – przeprowadzenie analizy potrzeb. 
3. Zacząć od rzeczy małych ale wykonalnych, w tym bez nakładów finansowych. 
4. Lobbowanie / tworzenie atmosfery przyjaznej środowisku senioralnemu. 
5. Zapraszanie wójta/burmistrza/prezydenta na posiedzenia Rady Seniorów – dyskutowanie 

na bieżąco – informacja zwrotna. 
6. Stosowanie języka korzyści: rada seniorów jest głosem środowiska / konsultacje społeczne. 
7. Happeningi z udziałem włodarzy gmin (np. spacerkiem po miejscowości z 

wójtem/burmistrzem/prezydentem). 
8. Zapraszanie na posiedzenie R.S. przedstawicieli jednostek gmin – pozyskiwanie informacji 

dot. działalności i kompetencji danej jednostki, stanu działań w sprawach pozostających w 
ich kompetencji, przedstawianie wniosków zmiany sytuacji w konkretnych sprawach. 

9. Sprawozdanie z prac rady seniorów przesyłać: Radzie Gminy/Miasta (wszystkim 
członkiniom i członkom, prezydentowi/burmistrzowi/wójtowi. 

10. Podejmowanie decyzji przez RS w formie uchwał, przekazywanie uchwał władzom 
samorządowym. Upublicznianie uchwał (strona www, tablica ogłoszeń itp.). 

11. Doprowadzić do zapraszania przedstawiciela/-ki RS na sesje rady gminy/miasta, oraz do 
udziału w komisjach – z głosem doradczym. 

12. Spotkanie rad seniorów i władz samorządowych w celu wymiany informacji, 
przedyskutowania istotnych tematów ( np. w czasie 2-dniowej konferencji -2-3 godzinne 
spotkanie). 

13. Zachęcanie senioralnych organizacji pozarządowych do zapraszania na ich walne zebrania 
włodarzy gmin. 

14. Nagłaśnianie różnymi kanałami, np. u piekarza, na tablicach ogłoszeń, parafia, ambona, 
spraw ważnych dla środowiska seniorów. 

15. Współpraca z mediami – współpraca z konkretnymi dziennikarzami zajmującymi się 
tematyką społeczną, w tym senioralną; bieżące przekazywanie informacji o pracy rady 
seniorów; przedstawianie propozycji / inicjowanie wspólnych akcji RS z mediami.  

16. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i mówienie „jednym głosem” w danej 
sprawie. 
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RADY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM 
 

Baza teleadresowa 
(stan na sierpień 2016 r.) 

 
 

Lp. Gmina Nazwa Adres Przewodniczący/Prze
wodnicząca 

Kontakt 

1. Dobrzeń 
Wielki 

Rada Seniorów 
Gminy Dobrzeń 
Wielki 

Urząd Gminy w Dobrzeniu 
Wielkim 
ul. Namysłowska 44 
46 - 081 Dobrzeń Wielki 
 

Apolonia Wilczek 
 

e-mail: wilpol6@wp.pl 

2. Głubczyce 
 

Głubczycka Rada 
Seniorów 
 

Urząd Miejski w Głubczycach 
ul. Niepodległości 14  
48 – 100 Głubczyce 
 

Janusz Peczkis tel. (77) 485 23 25,  
(77) 485 82 19  
e-mail: lilianadabrowa@wp.pl 

3. Głuchołazy Miejska Rada 
Seniorów w 
Głuchołazach 

Urząd Miejski w 
Głuchołazach 
ul. Rynek 15 
48-340 Głuchołazy 
 

Przewodnicząca-
Elżbieta Zborowska 

e-mail: elacurylo@wp.pl, 
umig@glucholazy.pl 
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4. Gogolin 
 

Gminna Rada 
Seniorów w 
Gogolinie 
 

Urząd Miejski w Gogolinie 
ul. Krapkowicka 6 
47 – 320 Gogolin 

Jan Nadbrzeżny tel.: (77) 407 68 09  
e-mail: sekretariat@gogolin.pl 

5. Kędzierzyn-
Koźle 

Miejska Rada 
Seniorów w 
Kędzierzynie-
Koźlu 

Urząd Miasta Kędzierzyn-
Koźle 
ul. Piramowicza 32 
47-200 Kędzierzyn-Koźle 
 

Ewa Pisarzewska  tel. (77) 4034492 
e-mail:  
agnieszka.stein@kedzierzynkozle.pl 

6. Kluczbork 
 

Kluczborska Rada 
ds. Seniorów 
 

Urząd Miejski w Kluczborku 
ul. Katowicka 1 
46-200 Kluczbork  
 

Józefa Kłosek 
 

e-mail: zklosek1@wp.pl 
 

7. Namysłów  
 

Namysłowska 
Rada Seniorów  
 

Urząd Miejski w Namysłowie 
ul. Stanisława Dubois 3  
46 – 100 Namysłów 
 

Kazimierz Kos tel.: (77) 419 03 00, (77) 419 03 29 
e-mail: sekretariat@namyslow.eu         

8. Niemodlin 
 

Rada Seniorów 
Gminy Niemodlin 
 

Urząd Miejski w Niemodlinie 
ul. Powstańców Śląskich 37 
49-100 Niemodlin 
 

Elżbieta Knop-
Ciepielowska 
 

e-mail: eeeeela1@wp.pl 
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9. Nysa 
 

Nyska Rada 
Seniorów 
 

Urząd Miejski w Nysie 
ul. Kolejowa 15 
48-300 Nysa 
 

Mieczysław Łużny e-mail: r.s.nysa@wp.pl 
 

10. Olesno 
 

Miejska Rada 
Seniorów w 
Oleśnie 

Urząd Miejski w Oleśnie  
ul. Pieloka 21 
46 – 300 Olesno  
 

Danuta Gmur  tel.: (34) 359 78 41  
e-mail: rada@olesno.pl   
 

11. Opole Rada Seniorów 
Miasta Opola 

Urząd Miasta Opola 
Rynek-Ratusz 
45 – 015 Opole 
 

Pani Leokadia 
Kubalańca 

tel. (77) 441 23 70, 502 282 719 
e-mail: rsmopola@gmail.com 
www.seniorwopolu.pl 
www.facebook.com/radaseniorowmia
staopola 

12. Paczków Rada Seniorów w 
Paczkowie 

Urząd Miasta Paczków 
ul. Rynek 1  
48-370 Paczków 
 

Ryszard Czykiel e-mail: ryszardczy@gmail.com 
 

13. Pokój Gminna Rada 
Seniorów w 
Pokoju 

Urząd Gminy Pokój 
ul. Sienkiewicza 8  
46-034 Pokój 
 

Aniela Bitner e-mail: ug@gminapokoj.pl 
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14. Prudnik 
 

Prudnicka Rada 
Seniora 
 

Urząd Miejski w Prudniku 
ul. Kościuszki 3  
48 – 200 Prudnik  
 

Barbara Damszel,  
 

tel.: (77) 40 66 200/202  
e-mail: r.s.prudnik@gmail.com 

15. Tarnów 
Opolski 

Rada Seniorów 
Gminy Tarnów 
Opolski 

Urząd Gminy 
ul. Dworcowa 6 
46-050 Tarnów Opolski 
 

Krystyna Barglik e-mail: kirazoja@gmail.com 
 

16. Zawadzkie Zespół 
Konsultacyjno-
Doradczy  
Seniorów przy 
Burmistrzu 
Zawadzkiego   

Urząd Miasta Zawadzkie 
ul. Dębowa 13 
47-120 Zawadzkie 

Józef Polis tel. e-mail: biurorady@zawadzkie.pl 
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