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Na podstawie art. 90d ust. 1 pkt 1 Regulaminu Senatu Komisja Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji wnosi o podjęcie postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej 

dotyczącej projektu ustawy  

o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych 

ustaw. 

Do reprezentowania Komisji w dalszych pracach nad tym projektem ustawy 

upoważniona jest pani senator Joanna Sekuła. 

W załączeniu przekazuję projekt ustawy wraz z uzasadnieniem. 

 

 

  Przewodniczący Komisji 

  Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 

  (-) Aleksander Pociej 
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projekt 

U S T AWA  

z dnia  

o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw
1)

 

Art. 1.  W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713 i 1378) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 5c: 

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a–2c w brzmieniu: 

„2a. W gminie powyżej 20 000 mieszkańców rada gminy, na wniosek co 

najmniej 100 mieszkańców gminy, z których każdy ukończył 60 lat, tworzy gminną 

radę seniorów. 

2b. Wniosek, o którym mowa w ust. 2a, zawiera: 

1) imiona i nazwiska wnioskodawców; 

2) daty urodzenia wnioskodawców; 

3) adresy zamieszkania wnioskodawców. 

2c. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2a, dołącza się dokumenty 

potwierdzające datę urodzenia wnioskodawców.”, 

b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 

„5a. Rada gminy może: 

1) dofinansować działalność gminnej rady seniorów, w tym przyznać jej 

członkom diety, zwrot kosztów podróży lub zwrot kosztów szkoleń, 

określając zasady, na jakich następuje to dofinansowanie, 

2) postanowić o zapewnieniu członkom gminnej rady seniorów ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej lub ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach 

określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  

– w zakresie związanym z funkcjonowaniem gminnej rady seniorów.”; 

2) w art. 7 w ust. 1 po pkt 16 dodaje się pkt 16a w brzmieniu: 

„16a) polityki senioralnej;”. 

                                                 

1)
 Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, ustawę 

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa oraz ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 
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Art. 2.  W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 920) po art. 3d dodaje się art. 3e w brzmieniu: 

„Art. 3e. 1. Powiat sprzyja solidarności międzypokoleniowej oraz tworzy warunki 

do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej. 

2. Rada powiatu, z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych 

środowisk, może utworzyć powiatową radę seniorów. 

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

4. Powiatowa 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 powiatu, powołując powiatową radę seniorów, nadaje jej statut 

określający tryb wyboru członków powiatowej rady seniorów oraz zasady działania 

powiatowej rady seniorów, dążąc do wykorzystania potencjału działających organizacji 

osób starszych oraz podmiotów działających na rzecz osób starszych, a także 

zapewnienia sprawnego sposobu wyboru członków powiatowej rady seniorów. 

6. Rada powiatu może: 

1) dofinansować działalność powiatowej rady seniorów, w tym przyznać członkom 

powiatowej rady seniorów diety, zwrot kosztów podróży lub zwrot kosztów 

szkoleń, określając zasady, na jakich następuje to dofinansowanie, 

2) postanowić o zapewnieniu członkom powiatowej rady seniorów ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej lub ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach 

określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

– w zakresie związanym z funkcjonowaniem gminnej rady seniorów.”. 

Art. 3.  W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815 oraz z 2020 r. poz. 1378) po art. 10a dodaje się art. 10b 

w brzmieniu: 

„Art. 10b. 1. Województwo sprzyja solidarności międzypokoleniowej oraz tworzy 

warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności danego 

regionu. 

2. Sejmik województwa, z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych 

środowisk, może utworzyć wojewódzką radę seniorów. 
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3. Wojewódzka rada seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy 

i inicjatywny. 

4. Wojewódzka 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. Sejmik województwa, powołując wojewódzką radę seniorów, nadaje jej statut 

określający tryb wyboru członków wojewódzkiej rady seniorów oraz zasady działania 

wojewódzkiej rady seniorów, dążąc do wykorzystania potencjału działających 

organizacji osób starszych oraz podmiotów działających na rzecz osób starszych, a także 

zapewnienia sprawnego sposobu wyboru członków wojewódzkiej rady seniorów. 

6. Sejmik województwa może: 

1) dofinansować działalność wojewódzkiej rady seniorów, w tym przyznać członkom 

wojewódzkiej rady seniorów diety, zwrot kosztów podróży lub zwrot kosztów 

szkoleń, określając zasady, na jakich następuje to dofinansowanie, 

2) postanowić o zapewnieniu członkom wojewódzkiej rady seniorów ubezpieczenia 

od odpowiedzialności cywilnej lub ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach 

określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

– w zakresie związanym z funkcjonowaniem wojewódzkiej rady seniorów.”. 

Art. 4.   W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, 1492 i 1493) w art. 68 

dodaje się ust. 13 w brzmieniu: 

„13. Organ wykonawczy samorządu gminy, powiatu oraz województwa może 

zgłosić odpowiednio członka gminnej rady seniorów, powiatowej rady seniorów 

albo wojewódzkiej rady seniorów do ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli nie jest on 

objęty ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu. Przepisy ust. 4 pkt 2, ust. 6 i 12 

stosuje się odpowiednio.”. 

Art. 5.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 



U Z A S A D N I E N I E  

1. Cel projektowanej ustawy 

Projekt ustawy stanowi realizację postulatów zawartych w petycjach obywatelskich 

wniesionych do Senatu RP (P9-28/19 i P9-28/19_2). 

Projekt ustawy ma na celu stworzenie podstaw prawnych do utworzenia powiatowych 

i wojewódzkich rad seniorów, umożliwienie jednostkom samorządu terytorialnego 

dofinansowanie działalności samorządowych rad seniorów oraz objęcie ich członków 

ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej lub dobrowolnym ubezpieczeniem 

zdrowotnym. Proponowane rozwiązania mają zapewnić większe popularyzowanie idei 

przedstawicielstwa osób starszych na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego, 

zwiększyć udział osób starszych w zakresie współdecydowania o sprawach lokalnych 

oraz pobudzić aktywność osób starszych w społeczności lokalnej. Rady seniorów będą 

reprezentowały interesy i potrzeby starszych mieszkańców wobec władz samorządowych, 

a także brały czynny udział w formułowaniu oraz przekazywaniu stanowisk dotyczących nie 

tylko strategicznych, ale i bieżących planów rozwoju jednostek samorządu terytorialnego. 

Przyjmuje się, że każdy szczebel samorządu terytorialnego powinien mieć prawnie 

uregulowaną możliwość sprzyjania solidarności międzypokoleniowej oraz tworzenia 

warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej. 

Proponowane przepisy niosą ze sobą pozytywne skutki społeczne, ponieważ rady 

seniorów będą odgrywały istotną rolę w przygotowaniu społeczności lokalnych na zmiany 

wynikające z uwarunkowań demograficznych.  

2. Różnice między obowiązującym a projektowanym stanem prawnym 

W obowiązującym stanie prawnym tylko ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym zawiera przepisy regulujące materię dotyczącą gminnych rad seniorów. Przepisy 

art. 5c tej ustawy zawierają podstawę prawną do utworzenia gminnych rad seniorów, 

określają ich charakter, skład, zasady ich działania oraz tryb wyboru ich członków. 

3. Rozwiązania szczegółowe 

Art. 1 projektu ustawy rozszerza art. 5c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym o przepisy umożliwiające dofinansowanie gminnych rad seniorów, w tym 

przyznanie ich członkom diety, zwrotu kosztów podróży, zwrotu kosztów szkoleń, a także 

zgłoszenie członków gminnych rad seniorów do ubezpieczenia od odpowiedzialności 
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cywilnej oraz dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. Rady gminy, w zależności od 

możliwości, będą rozstrzygały o zakresie i zasadach takiego dofinansowania 

oraz o zapewnieniu członkom gminnych rad seniorów odpowiedniego ubezpieczenia. 

Uchwały określające omawiany zakres spraw będą aktami prawa miejscowego. Kolejnym 

nowym rozwiązaniem wprowadzanym przez projekt ustawy jest zobligowanie rad gmin 

powyżej 20 000 mieszkańców do utworzenia gminnej rady seniorów, w przypadku gdy 

z wnioskiem o powołanie gminnej rady seniorów wystąpi co najmniej 100 mieszkańców 

danej gminy, z których każdy ukończył 60 lat. Ustawodawca przyjął bowiem, że jest to na 

tyle duża reprezentacja osób starszych w gminie, wykazujących chęć działania na szczeblu 

lokalnym i współpracy z organami samorządu, że gmina powinna być zobligowana do 

utworzenia reprezentującej takie osoby gminnej rady seniorów. Rozwiązanie takie nie będzie 

jednocześnie stanowiło ingerencji w samodzielność gminy. Gminna rada seniorów jest 

bowiem ciałem o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym, zajmującym się 

sprawami istotnymi z punku widzenia seniorów zamieszkujących daną gminę.  

Art. 2 i art. 3 projektu ustawy zmieniają odpowiednio ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym (dodają art. 3e do tej ustawy) oraz ustawę z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie województwa (dodają art. 10b do tej ustawy). W ustawach tych, 

analogicznie do rozwiązania przyjętego przy gminnych radach seniorów, określono podstawę 

prawną do utworzenia powiatowych i wojewódzkich rad seniorów, ich charakter, skład 

i zasady działania oraz tryb wyboru ich członków. Przewidziano również możliwość 

dofinansowania działalności tych rad oraz objęcia ich członków ubezpieczeniem od 

odpowiedzialności cywilnej lub dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Ustawodawca, 

mając na uwadze postulaty społeczne, oraz korzyści jakie mogą wynikać z zaangażowania się 

osób starszych w życie społeczności lokalnej uznał za zasadne, aby rozwiązania przewidujące 

aktywny udział osób starszych na szczeblu gminnym rozszerzyć również na szczebel powiatu 

i województwa. 

Art. 4 projektu ustawy dokonuje zmiany ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zmiana polega 

na dodaniu w art. 68 tej ustawy ust. 13 przewidującego, że organ wykonawczy samorządu 

gminy, powiatu oraz województwa może zgłosić odpowiednio członka gminnej, powiatowej 

albo wojewódzkiej rady seniorów do ubezpieczenia zdrowotnego. W tym przypadku będą 

miały zastosowanie przepisy dotyczące dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego 
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wolontariuszy. Zapewni to możliwość zgłoszenia osoby będącej członkiem samorządowej 

rady seniorów do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego pod warunkiem, że nie jest ona 

objęta ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu. 

Zgodnie z art. 5 projektowanej ustawy wchodzi ona w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia, zapewniając minimalne vacatio legis zgodnie z przepisami art. 4 ust. 1 ustawy 

z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 

prawnych. 

4. Oświadczenie o zgodności z prawem Unii Europejskiej 

Projekt ustawy nie zawiera przepisów objętych regulacją prawa UE. 

 

 

 

 

 

 



Tytuł projektu: Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym 

oraz niektórych innych ustaw
1
 

 

Przedstawiciel wnioskodawcy: 

Senator  Joanna Sekuła  

 

Osoby odpowiedzialne za projekt w Biurze Legislacyjnym: 

 Sławomir Szczepański, główny legislator, tel. 22 694 9412 

Marian Fałek, ekspert ds. OSR, tel. 22 694 9082 

Data sporządzenia: 21 września 2020 r.  

 

 

Źródło: petycja  

 

 

Nr druku: 216 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Postępujący proces starzenia się społeczeństwa w Polsce prowadzi do tego, że zwiększa się udział osób w wieku powyżej 

65. roku życia. Sytuacja ta powoduje, że sposób funkcjonowania osób starszych w coraz większym stopniu wpływa i –

jak należy oczekiwać – będzie wpływała na życie społeczeństwa jako całości. Systematyczne powiększanie się populacji 

seniorów niesie ze sobą konieczność kształtowania organizacji państwa na różnych szczeblach, w tym samorządowym, 

odpowiednich polityk publicznych, co znajduje swój wyraz w opracowanych i przyjętych dokumentach strategicznych.  

 

Aktywizacja osób starszych to trudne wyzwanie, gdyż jak wskazują wyniki badań bycie osobą starszą często łączy się z 

wykluczeniem społecznym, co przejawia się w tej grupie m.in. nikłym odsetkiem osób uczestniczących w jakichkolwiek 

formach kształcenia, niską aktywnością zawodową, niskim odsetkiem osób korzystających z nowoczesnych technologii 

telekomunikacyjnych, złą sytuacją materialną oraz biernym sposobem spędzania wolnego czasu.  

 

Instytucja gminnej rady seniorów, uregulowana w art. 5c ustawy o samorządzie gminnym, stwarza adresowaną do osób 

starszych formułę umożliwiającą ich realne włączenie we współdecydowanie o lokalnych sprawach istotnych dla tej 

grupy społecznej. Funkcjonujące rady seniorów przyczyniają się do aktywizacji osób starszych, gdyż lepiej rozumiane są 

specyficzne potrzeby i oczekiwania tej grupy. Jednakże, jak pokazują doświadczenia zebrane z funkcjonowania rad 

seniorów w gminach, brak podstawy prawnej do powołania rady seniorów w powiecie i województwie oraz możliwości 

dofinansowania działalności rady seniorów powoduje, że potencjał tej formy organizacji osób starszych nie jest jak 

dotychczas w pełni wykorzystany z korzyścią dla tej grupy i całego społeczeństwa. 

 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt. 

 

Rekomenduje się projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. W projekcie 

ustawy wprowadza się następujące rozwiązania: 

 

 w gminie liczącej powyżej 20 000 mieszkańców, na wniosek, co najmniej 100 mieszkańców, z których każdy 

ukończył 60 lat, rada gminy tworzy gminną radę seniorów, 

 

 rada powiatu oraz sejmik województwa z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych stron może 

utworzyć odpowiednio: powiatową radę seniorów bądź wojewódzką radę seniorów, 

 

 rada powiatu oraz sejmik województwa nadaje statut określający tryb wyboru członków rady seniorów oraz 

zasady działania rady seniorów, dążąc do wykorzystania potencjału działających organizacji, które zrzeszają 

osoby starsze oraz podmiotów działających na rzecz osób starszych, a także zapewnienia sprawnego sposobu 

wyboru członków rady seniorów, 

 

 rada gminy, rada powiatu bądź sejmik województwa może dofinansować działalność rady seniorów, przyznać 

członkom diety, zwrot kosztów podróży lub zwrot kosztów szkoleń, zapewnić ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej lub ubezpieczenie zdrowotne. 

 

Oczekuje się, że przedmiotowa ustawa przyczyni się do zwiększenia liczby utworzonych w jednostkach samorządu 

terytorialnego rad seniorów i poprawi warunki ich funkcjonowania, w rezultacie przyczyni się do sprawniejszej realizacji 

inicjatyw podejmowanych na rzecz osób starszych. 

 

                                                           
1
 Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

oraz ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

 



3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

 

 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt. 

Grupa Wielkość Źródło 

danych  

Oddziaływanie 

 

 

rada seniorów 

 

gminy, powiatu, województwa 

 

 

 

 rada gminy, rada powiatu albo sejmik województwa 

może dofinansować działalność rady seniorów:  

 

 przyznać członkom diety, zwrot kosztów podróży 

lub zwrot kosztów szkoleń 

 

 zapewnić ubezpieczenie od odpowiedzialności 

cywilnej lub ubezpieczenie zdrowotne  

 

 

rada gminy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na wniosek co najmniej 100 mieszkańców, z których 

każdy ukończył 60 lat, gdy gmina liczy powyżej 

20 000 mieszkańców, tworzy radę seniorów  

 

 

 

 

rada powiatu 

 

 

 

 

 

 

 

  z własnej inicjatywy lub na wniosek 

zainteresowanych może utworzyć powiatową radę 

seniorów 

 nadaje statut radzie seniorów 

 może dofinansować działalność rady seniorów: 

przyznać członkom diety, zwrot kosztów podróży 

lub zwrot kosztów szkoleń 

 może zapewnić ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej lub ubezpieczenie 

zdrowotne   

 

 

 

sejmik województwa 

 

 

 

 

  z własnej inicjatywy lub na wniosek 

zainteresowanych może utworzyć wojewódzką 

radę seniorów 

 nadaje statut radzie seniorów 

 może dofinansować działalność rady seniorów: 

przyznać członkom diety, zwrot kosztów podróży 

lub zwrot kosztów szkoleń 

 może zapewnić ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej lub ubezpieczenie 

zdrowotne   

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji. 

 

 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych. 

(ceny stałe z 2020 r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

      budżet państwa  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

      jednostki samorządu 

terytorialnego   
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wydatki ogółem 0 1 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

     budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

     jednostki samorządu 

terytorialnego   
0 1 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Saldo ogółem 0 - 1 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

     budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



     jednostki samorządu 

terytorialnego   
0 - 1 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Źródła finansowania   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń 

Przedmiotowa ustawa będzie wpływała na wydatki jednostek samorządu terytorialnego. Jednakże 

wpływ projektowanej ustawy na wysokość wydatków jednostki samorządu terytorialnego będzie 

nieduży. Ponadto będzie wynikał z decyzji podjętej odpowiednio przez radę gminy, radę powiatu 

bądź sejmik województwa odnośnie do wysokości dofinansowania działalności rady seniorów. 

 

W celu oszacowania wydatków ogółem jednostek samorządu terytorialnego związanych z 

dofinansowaniem działalności rad seniorów przyjęto następujące założenia:  

 

 2% jednostek samorządu terytorialnego dofinansuje działalność rad seniorów w pierwszym 

roku obowiązywania ustawy. Z publikacji
2
 nt. funkcjonowania rad seniorów w województwie 

śląskim wynika, że w tym województwie funkcjonowały trzydzieści cztery rady seniorów, 

przy czym tylko trzy miały zapewnione dofinansowanie (oznacza to, że udział rad seniorów z 

dofinansowaniem w liczbie gmin województwa śląskiego kształtował się na poziomie 2%),  

 

 15 tys. zł wyniesie przeciętna kwoty dofinansowania. Funkcjonujące rady seniorów w 

województwie śląskim miały zapewnione finansowanie w wysokości kilku tysięcy złotych. 

Natomiast z rocznego sprawozdania z działalności Słupskiej Rady Seniorów za 2019 rok 

wynika, że jej budżet wynosił 15 tys. zł. Na takim samym poziomie Nowotarska Rada 

Seniorów
3
 wnioskowała do władz miasta o dofinansowanie. Kwota 15 tysięcy złotych miała 

być przeznaczona m. in. na sfinansowanie kosztów podróży członków rady, szkolenia i 

konferencje edukacyjne, materiały biurowe oraz przygotowanie strony internetowej, 

 

 2 807 łączna liczba gmin, powiatów i sejmików województw. 

 

Uwzględniając powyższe założenia szacuje się, że wydatki wszystkich jednostek samorządu 

terytorialnego w pierwszym roku obowiązywania ustawy z powodu dofinansowania rad seniorów 

mogą wzrosnąć ogółem o ok. 1 mln zł.  

 

W kolejnych latach obowiązywania ustawy prawdopodobnie łączna kwota wydatków jednostek 

samorządu terytorialnego będzie ulegała zwiększeniu. Jednakże brak wiarygodnego parametru 

uniemożliwia określenie ścieżki wzrostu tych wydatków w okresie 10 lat obowiązywania 

projektowanej ustawy.   

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe.  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie 

zmian 

0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 

 

w ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł, 

ceny stałe z 

2020 r.) 

duże 

przedsiębiorstwa 
0 0 0 0 0 0 0 

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

0 0 0 0 0 0 0 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

0 1 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

 

 

w ujęciu 

niepieniężnym 

duże 

przedsiębiorstwa 

 

 

Brak wpływu.  sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

Przedmiotowa ustawa nie będzie oddziaływała na sektor gospodarstw 

domowych. Osoby wybrane do rady seniorów będą mogły uzyskiwać diety bądź 

zwrot kosztów poniesionych w związku z udziałem w pracach tego organu, jeżeli 

rada gminy, rada powiatu czy sejmik województwa postanowią dofinansować 

                                                           
2
„Rady seniorów w województwie śląskim. Kondycja i perspektywy”; Ryszard Skrzypiec; Ośrodek Badania Aktywności Lokalnej. 

3
 https://podhale24.pl/aktualnosci/artykul/65423/Rada_Seniorow_nie_moze_liczyc_na_wsparcie_z_budzetu_miasta.html 

 

https://podhale24.pl/aktualnosci/artykul/65423/Rada_Seniorow_nie_moze_liczyc_na_wsparcie_z_budzetu_miasta.html


działalność rady seniorów.    

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu. 

Brak wpływu. 

9. Wpływ na rynek pracy.  

Brak skutków.  

10. Wpływ na pozostałe obszary. 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne: poprawa skuteczności 

prowadzenia polityk aktywizacji 

osób starszych 

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

Funkcjonowanie rad seniorów wiąże się ze wzrostem możliwości dbania o potrzeby osób starszych, 

gdyż zyskują one formalne narzędzie do formułowania swoich opinii, będą mogły odbywać 

spotkania z urzędnikami i radnymi, konsultować projekty uchwał i na bieżąco wypowiadać się na 

temat decyzji władz samorządowych. Dzięki stałemu kontaktowi z władzami gminy, powiatu czy 

województwa rady seniorów będą pomocne w przekazywaniu informacji od władz samorządowych 

seniorom, w efekcie czego środowisko osób starszych będzie lepiej zintegrowane. W jednostkach 

samorządu terytorialnego, w których działają inne organizacje i instytucje zrzeszające seniorów, 

mogą stać się platformą współpracy dla całego środowiska senioralnego. Dzięki utworzeniu rady 

seniorów władze gminy, powiatu czy samorządu województwa będą mogły sprawniej wykonywać 

swoje zadania, szczególnie sprzyjać solidarności międzypokoleniowej oraz tworzyć warunki do 

pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych.  

11.  Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego. 

Przepisy ustawy wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.   

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Z uwagi na postępujący proces starzenia się społeczeństwa działania podejmowane w tym obszarze powinny podlegać 

ewaluacji. Ocena Skutków Regulacji ex – post powinna zostać przeprowadzona po trzech latach obowiązywania ustawy. 

Analiza funkcjonowania ustawy powinna ukazać przede wszystkim dynamikę procesu tworzenia rad seniorów oraz 

wysokość wydatków ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego na ich funkcjonowanie.  

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.).  

Tabela nr 1: Dane dot. liczby członków rad seniorów funkcjonujących w województwie śląskim.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik:  

 

Tabela nr 1: Dane dot. liczby członków rad seniorów funkcjonujących w województwie śląskim.   

 
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych zamieszczonych w publikacji „Rady seniorów w województwie śląskim. Kondycja i perspektywy”;  

Ryszard Skrzypiec; Ośrodek Badania Aktywności Lokalnej.  

 

 

Nazwa Rady Seniorów
Liczba 

członków

1 Będzińska Rada Seniorów 7

2 Rada Seniorów w Bielsku-Białej 15

3 Bytomska Rada Seniorów 10

4 Chorzowska Rada Seniorów 25

5 Cieszyńska Rada Seniorów 9

6 Gminna Rada Seniorów w Czechowicach-Dziedzicach 15

7 Rada Seniorów Miasta Czeladź 9

8 Miejska Rada Seniorów w Częstochowie 12

9 Rada Seniorów Miasta Dąbrowa Górnicza 15

10 Zespół branżowy ds. seniorów "Rada Seniorów" w Gliwicach 12

11 Rada Seniorów Miasta Jastrzębie - Zdrój 9

12 Rada Seniorów Miasta Jaworzna 10

13 Rada Seniorów Miasta Katowice 13

14 Koniecpolska Rada Seniorów 7

15 Lubliniecka Rada Seniorów 7

16 Rada Seniorów Gminy Łazy 6

17 Mikołowska Rada Seniorów 11

18 Mysłowicka Rada Seniorów 23

19 Gminna Rada Seniorów w Gminie Nędza 10

20 Rada Seniorów w Piekarach Śląskich 15

21 Rada Seniorów Miasta Racibórz 13

22 Rada Seniorów Miasta Ruda Śląska 20

23 Rybnicka Rada Seniorów 15

24 Semianowicka Rada Seniorów 13

25 Gminna Rada Seniorów w Siewierzu 12

26 Rada Seniorów Miasta Sosnowca 20

27 Miejska Rada Seniorów w Świętochłowicach 11

28 Tyska Rada Seniorów 15

29 Rada Seniorów Gminny Włodowice 9

30 Wojkowicka Rada Seniorek i Seniorów 10

31 Zawierciańska Rada Seniorów 7

32 Powiatowa Rada Seniorów w Zawierciu 9

33 Żorska Rada Seniorów 11

34 Rada Seniorów przy Staroście Żywieckim 6

12

11

6

25

3

Statystyka dot. liczby członków rady seniorów  

     średnia 

     mediana

     minimalna 

     maksymalna 

liczba rad seniorów dofinansowanych

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


