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                                                                                                         Warszawa, 20 października 2020 r.  

      
      MINISTER 

     Rodziny i Polityki Społecznej 
 

       DAS-II.058.9.2020.MD       

 

Pan Krzysztof Kwiatkowski 

Przewodniczący 

Komisji Ustawodawczej 

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Szanowny Panie Przewodniczący, 

odpowiadając na pismo BPS.DKS.KU.0401.37.2020 z dnia 9 października 2020 r., 

dotyczące prośby o opinię w przedmiocie rozwiązań zaproponowanych w projekcie ustawy  

o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 

216), uprzejmie przedstawiam, co następuje. 

 

Projekt ustawy zakłada: 

1/ zmianę ustawy o samorządzie gminnym poprzez przyznanie radzie gminy możliwości 

dofinansowania rady seniorów w zakresie diety, zwrotu kosztów podróży lub zwrot kosztów 

szkoleń oraz zapewnienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub ubezpieczenia 

zdrowotnego, 

2/ nałożenie na radę gminy obowiązek utworzenia rady seniorów na wniosek co najmniej 100 

mieszkańców w wieku 60 lat, gdy gmina liczy powyżej 20 000 mieszkańców, 

3/ możliwość tworzenia rad seniorów przez rady powiatów oraz sejmiki województwa. 

 

Prace nad projektem ustawy, zawierającym przedmiotowe rozwiązania legislacyjne -  

poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie 

powiatowym oraz ustaw o samorządzie wojewódzkim (druk 3606) - były już prowadzone 

przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej VIII kadencji Sejmu RP. 

Uznajemy za słuszne zaprezentowane wówczas - w dniu 29 sierpnia 2019 r. - 

stanowisko Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, podnoszące konieczność jak 

najszerszych konsultacji tego typu rozwiązań ze stroną samorządową, w szczególności  

przy udziale Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. 

Komisja Polityki Senioralnej Sejmu RP poprzedniej kadencji - w dniu 11 maja 2017 r. 

podejmowała również dyskusję o zasadności inicjatyw w zakresie rozwiązań będących 

przedmiotem przedstawionego projektu ustawy.  

W szczególności omawiana była  problematyka związana z ryzykiem wprowadzenia 

dodatkowych uregulowań związanych z dietami czy ubezpieczeniami, które mogłyby 

spowodować efekt odwrotny od zamierzonego.  

Wskazano, że wprowadzenie dodatkowych kosztów i wymogów formalnych mogą 

zniechęcić gminy do tego typu instytucji.  
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Podniesiony został również podobny problem związany z funkcjonującymi 

na analogicznych zasadach co rady seniorów – rad młodzieżowych, dla których kwestia diet 

jest problematyczna. 

W obecnym stanie prawnym nie ma przeciwskazań do zwrotu kosztów podróży 

służbowych w przypadku członków gminnych rad seniorów. Instytucja zwrotu kosztów 

stanowi jedynie rekompensatę i nie koliduje z pełnioną społecznie funkcją członka 

senioralnej. 

Diety zaś, stanowią substytut wynagrodzenia i nie przysługują członkom rad seniorów. 

(Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz. red. Sebastian Gajewski, Aleksander 

Jakubowski, wydanie 2018 r.).  

Wojewodowie w tej kwestii prezentują często odmienne stanowisko ale skutki 

proponowanych zmian pozostają we właściwości Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

i Administracji. 

Podobne rozwiązania są obecnie przedmiotem prac obecnej kadencji Sejmu RP. 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie 

powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa (druk 243) wpłynął do Sejmu RP na 

początku bieżącego roku i został przekazany do pierwszego czytania w Komisji Polityki 

Senioralnej oraz w Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.  

Projekt został również skierowany do zaopiniowania przez organizacje samorządowe. 

Związek Powiatów Polskich (ZPP) negatywnie zaopiniował obligatoryjne tworzenie 

rad seniorów w gminach powyżej 20 000 mieszkańców, na wniosek mieszkańców gminy w 

wieku senioralnym. 

ZPP za najbardziej korzystne rozwiązanie uznaje powoływanie rad seniorów w 

wyniku porozumienia różnych zainteresowanych środowisk, które ostatecznie będą miały 

wpływ na ich funkcjonowanie.  

Konsensus różnych grup: samych seniorów i władz lokalnych oraz organizacji 

proseniorskich jest w ocenie Związku gwarancją wypracowania efektywnych procedur 

działania rad seniorów w przyszłości.  

W przedstawionej opinii wskazano również, iż liczba gmin w których funkcjonują 

gminne rady seniorów z roku na rok wzrasta, co pokazuje, że dotychczasowe przepisy 

pomimo, iż przewidują jedynie fakultatywne tworzenie rad seniorów, nie są przepisami 

martwymi. 

Na podstawie danych zebranych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  

i Administracji od 16 wojewodów wynika (wg. stanu na 31 grudnia 2019 r.), że w kraju 

funkcjonuje 380 gminnych rad seniorów, powołanych zgodnie z art. 5c ustawy o samorządzie 

gminnym. Mając na uwadze ogólną liczbę gmin w Polsce (2477 gmin), liczba 380 stanowi 

15,34%.  Od 2016 roku widoczny jest wzrost liczby rad seniorów. Na dzień 22 lutego 2016 r. 

funkcjonowało 197 gminnych rad seniorów, co stanowiło 7,95 %. Oznacza to, że w prawie 

8% gmin w kraju utworzono gminne rady seniorów. Na dzień 30 czerwca 2017 r. 

funkcjonowało 290 gminnych rad seniorów, co stanowiło 11,71%. Natomiast na dzień 31 

grudnia 2018 r. funkcjonowało 338 gminnych rad seniorów, co stanowiło 13,64%. 

 

W ostatnich latach Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wspierało organizacje 

pozarządowe m. in. w realizacji zadań na rzecz lokalnej partycypacji społecznej osób 

starszych 
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w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 

2014-2020 – ASOS.  

 

W związku z dotychczasowymi doświadczeniami w Ministerstwie Rodziny  

i Polityki Społecznej przygotowywany jest obecnie nowy Program o podobnym charakterze – 

Program Wieloletni na rzecz Osób Starszych AKTYWNI+ na lata 2021-2025.  

Celem głównym planowanego Programu AKTYWNI+ jest zwiększenie uczestnictwa 

osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez wspieranie aktywności 

organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów, m.in. poprzez zwiększenie 

zaangażowania osób starszych w procesy partycypacyjne zachodzące w życiu publicznym.  

Jednym z czterech głównych priorytetów jest partycypacja społeczna - wzmocnienie 

samoorganizacji środowiska osób starszych; zwiększenie wpływu osób starszych na decyzje 

dotyczące warunków życia obywateli.  

Zainteresowane podmioty będą mogły ubiegać się o dofinansowanie projektów 

mających na celu wspieranie tworzenia gminnych rad seniorów. 

Mając powyższe na uwadze, w przypadku akceptacji przez stronę samorządową, 

proponujemy pozytywnie odnieść się do uregulowania prawnej możliwości tworzenia  

rad senioralnych przez jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu powiatowym  

i wojewódzkim, a także umożliwienia samorządom każdego szczebla podejmowania 

indywidualnie decyzji w zakresie ewentualnego określenia zasad dofinansowania rad 

seniorów. 

 

Natomiast w zakresie obligatoryjnego tworzenia gminnych rad seniorów, w przypadku 

złożenia odpowiedniego wniosku, zasadne wydaje się pozostawienie tej kwestii swobodnej 

decyzji każdej gminy, podobnie jak zostało to określone w projekcie na poziomie powiatu  

i województwa.  

Proponowane rozwiązanie w tym zakresie może skutkować powstaniem ciała 

fasadowego, które nie będzie posiadać realnej mocy i zdolności do faktycznego działania  

na rzecz seniorów. 

W przedmiotowej kwestii niezbędne jest uzyskanie jak najszerszego konsensusu ze 

strony samorządowej, gdyż tylko w pełni uzgodnione rozwiązania będą się przyczyniać do 

zgodnej z zamysłem projektodawców sprawnej realizacji inicjatyw podejmowanych na rzecz 

osób starszych. 

 

 Z poważaniem  

    z up.  Ministra Rodziny i Polityki Społecznej 

            Stanisław Szwed  

           Sekretarz Stanu 

/-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 


