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Pan  

       Krzysztof Kwiatkowski    

       Przewodniczący Komisji Ustawodawczej  

       Senat Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

 Szanowny Panie Przewodniczący, 

 w odpowiedzi na pismo nr BPS.DKS.KU.0401.37.2020, wyrażające prośbę  

o przedłożenie opinii na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz 

niektórych innych ustaw (druk senacki nr 216) – w załączeniu - przedstawiam Panu 

Przewodniczącemu stanowisko w przedmiotowej sprawie.  

  

       Z wyrazami szacunku 

            

                               z up. Paweł Szefernaker  

                         Sekretarz Stanu  

     w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji 
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Opinia  

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  

wobec senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym  

oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 216) 

 

I.  Przedmiot regulacji 

Ww. projekt ustawy reguluje tworzenie rad seniorów na poziomie gmin, powiatów  

i województw, w tym umożliwienie jednostkom samorządu terytorialnego finansowanie 

działalności samorządowych rad seniorów oraz możliwość objęcia ich członków 

ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej oraz dobrowolnym ubezpieczeniem 

zdrowotnym. 

 

Przedmiotowy projekt ustawy przewiduje: 

 zmiany w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 

713 z późn. zm.). Zgodnie z przedstawionymi regulacjami, w gminach powyżej 20 000 

mieszkańców, na wniosek co najmniej 100 mieszkańców gminy, z których każdy 

ukończył 60 lat, utworzenie rady seniorów będzie obowiązkowe. W projekcie 

przewidziano, że rada gminy będzie mogła dofinansować działalność rady seniorów 

(m.in. przyznanie ich członkom diety, zwrotu kosztów podróży, zwrotu kosztów 

szkoleń), a także zgłaszać członków gminnych rad seniorów do ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej oraz dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. 

Poza tym zaproponowano, aby „polityka senioralna” została wpisana jako zadanie 

własne gminy. 

 dodanie w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 

2019r. poz. 511 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.) przepisów, tak aby właściwe 

organy stanowiące tych jednostek mogły tworzyć rady seniorów.  

Zaproponowano, aby przepisy regulujące zasady działania oraz finansowania rad 

seniorów były tożsame na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego, 

 zmianę ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.). 

Zmiana polega na dodaniu w art. 68 ww. ustawy ust. 13 zgodnie z którym organ 

wykonawczy samorządu gminy, powiatu oraz województwa będzie mógł zgłosić, 

odpowiednio, członka gminnej, powiatowej albo wojewódzkiej rady seniorów do 

ubezpieczenia zdrowotnego (w tym przypadku będą miały zastosowanie przepisy 

dotyczące dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego 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). 

 

II. Obecny stan prawny 

Na wstępie istotne wydaje się przypomnienie, że celem poselskiej inicjatywy legislacyjnej 

dot. nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), poprzez dodanie 

art. 5c, było stworzenie czytelnej podstawy prawnej dla rady gminy umożliwiającej 

powołanie gminnej rady seniorów. 

Gminne rady seniorów są podmiotami o charakterze konsultacyjnym, doradczym  

i inicjatywnym. Głównym celem ich działania jest integracja, wspieranie i reprezentowanie 

środowisk seniorów poprzez współpracę z władzami gminy, przedstawianie propozycji zadań 
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i działań na rzecz seniorów, wydawanie opinii i formułowanie wniosków służących 

rozwojowi działalności samorządu terytorialnego na rzecz seniorów, zgłaszanie uwag do 

aktów prawa miejscowego, wspieranie wszelkich form aktywności seniorów, działania na 

rzecz umacniania międzypokoleniowych więzi społecznych oraz upowszechnianie wiedzy o 

potrzebach, prawach i możliwościach osób starszych. Obecnie członkowie gminnych rad 

seniorów pełnią swoje funkcje społecznie. 

W art. 5 c ustawy o samorządzie gminnym zostały szczegółowo uregulowane kwestie 

dotyczące powoływania i funkcjonowania gminnych rad seniorów. Rada gminy może 

utworzyć gminną radę seniorów z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych 

środowisk (vide art. 5c ust. 2 u.s.g.). Ww. rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i 

inicjatywny (vide art. 5c ust.3 u.s.g.). 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 (vide art. 5c ust.4 u.s.g.).  Rada gminy powołując gminną radę 

seniorów, nadaje jej statut, w którym określa się m.in. 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 (vide art. 5c ust. 5 u.s.g.). Rada gminy może w 

statucie jednostki pomocniczej upoważnić ją do utworzenia rady seniorów jednostki 

pomocniczej (vide art. 5c ust.6 u.s.g.). 

 

III. Ocena propozycji zawartych w projekcie ustawy 

Znając prognozy dotyczące starzenia się polskiego społeczeństwa, Minister Spraw 

Wewnętrznych i Administracji zdaje sobie sprawę, że aktywizacja osób starszych jest 

kluczowa dla sprawnego i dobrego funkcjonowania kraju, w tym przede wszystkim 

społeczności lokalnych. Obecnie gminne rady seniorów mają potencjał do aktywizowania 

osób starszych jako obywateli angażujących się w lokalne życie społeczne oraz zapewnienia 

ich uczestnictwa w życiu publicznym. Gminne rady seniorów powoływane są po to,  aby 

m.in. zapobiegać wykluczeniu osób starszych z danej społeczności. Poznając potrzeby, punkt 

widzenia osób starszych można lepiej zrozumieć tą grupę społeczną - a to umożliwia lepsze, 

sprawniejsze zaspakajanie potrzeb coraz większej liczby seniorów. Z informacji 

przekazywanych przez wojewodów wynika, że istniejące gminne rady seniorów wykazują się 

dużą aktywnością. Dzięki społecznej pracy w gminnych radach seniorów osoby starsze 

zyskują pewność siebie i poczucie własnej wartości, a także aktywnie odnajdują się w 

przestrzeni publicznej. Warto także podkreślić, ze organy gminy otwierając się na potrzeby 

osób starszych zyskują wiedzę, którą mogą wykorzystać do efektywnej realizacji swoich 

zadań, w tym polityki senioralnej.  

 

Mając na względzie liczne postulaty seniorów oraz powyższe, zasadne wydaje się rozważenie 

ustawowego uregulowania kwestii związanych z  możliwością finansowania przez gminy 

działalności gminnych rad seniorów (w tym diet oraz kosztów podróży członków gminnej 

rady seniorów związanych z funkcjonowaniem rady). Podkreślenia także wymaga, że  

w obowiązującym stanie prawnym brak jest jednoznacznego przepisu, który mógłby stanowić 

expressis verbis podstawę do zwrotu, z budżetu gminy, kosztów podróży służbowych 

członkom gminnych rad seniorów.  

Proponowane w projekcie przepisy wymagają jednak doprecyzowania. Zaproponowane  

w art. 1 ust. 1b pkt 1) projektu ustawy zapisy „Rada gminy może 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”, nie są 

jednoznaczne. Dlatego np. zapisy dotyczące zwrotu kosztów podróży/zwrotu kosztu szkoleń 

należałoby doprecyzować w taki sposób, aby jednoznacznie wiązały się one z wykonywaną 

funkcją w radzie seniorów. Wydaje się, że uprawnienia organu stanowiącego w zakresie 
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decydowania o dietach i zwrocie kosztów podróży mogłyby być oparte na redakcji art. 37b 

ustawy o samorządzie gminnym. 

Wątpliwości budzi regulacja (vide dodany w projekcie art. 5c ust. 2a w u.s.g.) która określa, 

że na wniosek co najmniej 100 mieszkańców gminy, z których każdy ukończył 60 lat – rada 

gminy  tworzy gminną radę seniorów. Wprowadzenie obligatoryjności powoływania tych 

gremiów  

w gminach liczących powyżej 20 000 mieszkańców wiąże się z koniecznością 

zagwarantowania, po stronie jst, środków finansowych na ten cel. Zasadne wydaje się, aby 

pozostała fakultatywność powoływania ww. gremiów, a decydujący w ww. kwestii głos 

organu stanowiącego jest, z reguły, akceptowany przez lokalną społeczność, która udzieliła 

mandatu radnym do reprezentacji. 

Wątpliwości budzi także dodany w art. 5c ust. 5a pkt 2, zgodnie z którym rada gminy może  

postanowić o zapewnieniu członkom gminnej rady seniorów ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w 

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

finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z tym co zapisano w uzasadnieniu projektu 

rozwiązanie to ma służyć popularyzacji rad seniorów. Jak można się domyślać, te dodatkowe 

bonusy związane z zasiadaniem w radzie seniorów (nie spotykane w innych podobnych 

gremiach) mają zachęcić osoby starsze do angażowania się w jej pracę. W ocenie MSWiA 

podstawowym motywem angażowania w działalność publiczną powinna być jednak chęć 

służby na rzecz społeczności lokalnej. Trudno też zrozumieć jaki związek z pełnioną funkcją 

w radzie seniorów mają ubezpieczenia medyczne oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej. Wymaga to szerszego uzasadnienia przez projektodawców.  

Ponadto, propozycja rozszerzenia możliwości powoływania rad seniorów w powiatach  

i województwach wymaga szczegółowego uzasadnienia. Tym bardziej, że idea stworzenia – 

jak dotychczas – ram prawnych, umożliwiających samorządom realizację polityki senioralnej 

dotyczyła poziomu samorządu gminnego, który znajduje się najbliżej obywateli, a więc 

aktywizacja osób starszych jest tu najbardziej efektywna. 

  

Podkreślenia wymaga, że kluczowe w ww. kwestiach [tj. wprowadzenia przepisów 

umożliwiających: powoływanie rad seniorów na wszystkich szczeblach samorządu 

terytorialnego; finansowanie przez jst rad seniorów (w tym diety oraz zwrot kosztów podróży 

związanych z funkcjonowaniem rady seniorów, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 

członków rad seniorów)] - powinny być stanowiska korporacji reprezentujących poszczególne 

rodzaje jednostek samorządu terytorialnego. Natomiast w kwestii dotyczącej zmiany w 

ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych istotna 

wydaje się opinia Ministra Zdrowia. 

 

Ponadto, należy podkreślić, że rady seniorów stanowią gremia, których istota funkcjonowania 

jest bardzo zbliżona do funkcjonowania młodzieżowych rad. Tym samym, warto zastanowić 

się nad ujednoliceniem rozwiązań legislacyjnych dotyczących wspomnianych podmiotów tak, 

aby przepisy regulujące zasady ich tworzenia i działalności były jednolite. 

 

Jednocześnie, jedynie na marginesie zasygnalizowania wymaga, że jest to kolejna propozycja 

legislacyjna dot. uregulowania ww. zagadnień. Obecnie w Sejmie procedowany jest poselski 

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

powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa (druk nr 243). Ww. projekt ustawy 

reguluje tworzenie rad seniorów na poziomie gmin, powiatów i województw, 

 


