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WSTĘP
Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku
w Nowym Sączu, mając na celu upowszechnianie zagadnień związanych
z instytucjonalnymi formami partycypacji publicznej osób starszych,
zwłaszcza w ramach gminnych rad seniorów, opracowała projekt pn. „Rady
dla seniorów”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Oddajemy do Państwa rąk Poradnik pt. „Partycypacja osób starszych
w życiu publicznym - wybrane zagadnienia” opracowany i wydany w
ramach tego przedsięwzięcia. W poradniku zostały zawarte w szczególności
praktyczne informacje o zasadach tworzenia i działania instytucjonalnych
form umożliwiających aktywne włączanie osób starszych we
współdecydowanie o istotnych dla nich sprawach (gminne rady seniorów, rady
działalności pożytku publicznego), jak również przykłady dobrych praktyk
w tym zakresie, z którymi coraz częściej można spotkać się w naszym
kraju. W publikacji prezentujemy także najważniejsze wnioski wynikające
z diagnozy przeprowadzonej w ramach projektu „Rady dla seniorów”
w zakresie stanu wiedzy liderów organizacji seniorskich o istocie,
zasadach tworzenia i kompetencjach gminnych rad seniorów, postaw tych
osób wobec aktywnego włączenia się we współdecydowanie o sprawach
ważnych dla społeczności lokalnej oraz problemów/barier, które takie
działania ograniczają.
Wyrażamy przekonanie, iż opracowane wydawnictwo przyczyni się do
upowszechnienia kluczowych zagadnień związanych z partycypacją
osób starszych w życiu publicznym oraz zdynamizowania procesów
zmierzających do tworzenia lokalnych, gminnych rad seniorów.

Wiesława Borczyk
Daniel Jachimowicz
Wojciech Nalepa

www.federacjautw.pl
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ROZDZIAŁ I
PARTYCYPACJA OSÓB STARSZYCH W ŻYCIU PUBLICZNYM

1. Partycypacja w życiu publicznym
Termin „partycypacja” wywodzi się z łacińskiego słowa „particeps”
tj. biorący udział1, a zatem „partycypować” to innymi słowy uczestniczyć,
brać udział, a w szerokim znaczeniu to także zdolność tworzenia więzi
i współdziałania z innymi, umiejętność pracy w grupie na rzecz osiągania
wspólnych celów, umiejętność zespołowego wykonywania zadań i wspólnego rozwiązywania problemów.
Jednym z fundamentów, na których wspiera się każde społeczeństwo
obywatelskie, jest interesująca nas szczególnie partycypacja publiczna,
która w klasycznym ujęciu Stuarta Langtona obejmuje cztery formy
uczestnictwa obywateli:
n
aktywność publiczną (ang. public action) - dotyczącą działań
inicjowanych przez obywateli, których celem jest wywieranie wpływu
na decyzje przedstawicieli władz różnego szczebla np. lobbowanie,
protest;
n
angażowanie obywateli (ang. public involvement) - działania
podejmowane przez władze publiczne mające na celu stworzenie
obywatelom możliwości wypowiedzenia się w istotnych dla nich
sprawach;
n
partycypację wyborczą (ang. electoral participation) – udział obywateli
w wyborach i referendach;
n
partycypację obowiązkową (ang. obligatory participation) obejmującą
obligatoryjne formy wsparcia funkcjonowania władz publicznych
(np. płacenie podatków)2.
Zagadnienie partycypacji publicznej jest więc zatem szerokie
i wielopłaszczyznowe - wśród celów tak rozumianej partycypacji publicznej
w literaturze wskazuje się m.in.:
n
równoważenie społecznych interesów w celu zagwarantowania, że
wprowadzane przez władze publiczne rozwiązania nie służą jedynie
wąskim grupom zawodowym i społecznym, ale przyczyniają się do
1 za www.wikipedia.pl
2 Sztop - Rutkowska K. (red.), Seniorzy partycypują, Fundacja Laboratorium Badań i Działań
Społecznych „SocLab”, Białystok 2014.
www.federacjautw.pl
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realizacji szeroko rozumianego interesu publicznego,
n
przygotowanie bardziej trafnych propozycji rozwiązań w dziedzinie
polityki społeczno - gospodarczej poprzez uzyskanie szerszej wiedzy
na temat problemów, które są przedmiotem opracowanych rozwiązań,
jak również prowadzenie dialogu ze społeczeństwem stwarzającego
możliwość wyjaśnienia istoty rozwiązywanych trudności,
n
przygotowanie partnerów społecznych, społeczeństwa i obywateli
do efektywnego wdrażania programów polityki publicznej oraz do
zaangażowania się na rzecz upowszechnienia, promocji i realizacji tych
programów w celu realizacji interesów ogólnospołecznych,
n
uzupełnienie tradycyjnych form kontroli administracji publicznej
pełnionej np. przez organy obieralne czy też specjalistyczne organy
kontroli w celu przeciwdziałania jej oderwaniu od społeczeństwa3.
Uwzględniając specyfikę i ograniczone ramy niniejszej publikacji autorzy
będą odnosić się w niej głównie do tych form partycypacji publicznej,
które polegają na aktywnym, twórczym udziale obywateli w stanowieniu
i realizacji lokalnych polityk publicznych, włączeniu się w proces
powstawania dokumentów strategicznych i podejmowania istotnych decyzji.
W tym kontekście warto zauważyć, iż jak pokazują badania dotyczące
problematyki włączania obywateli w aktywne współdecydowanie
o istotnych dla nich sprawach, pomimo postępu, który w ostatnich latach
dokonał się w tym obszarze w Polsce, nadal pozostaje tu dużo do zrobienia.
Z badań diagnostycznych przeprowadzonych w ramach projektu „Decydujmy
razem”4 wynika m.in., iż współpraca władz lokalnych z mieszkańcami
ogranicza się z reguły do najmniej wymagających form partycypacji,
tj. do informowania o podjętych decyzjach, wyjaśniania ich istoty oraz
konsultowania treści. Do rzadkości należą natomiast sytuacje, w których
są wykorzystywane formy wymagające aktywnego włączania mieszkańców
w proces decyzyjny jak współdecydowanie i delegowanie. Badania pokazały,
iż największą aprobatę przedstawicieli władz lokalnych zyskują te sposoby
zarzadzania gminą, które opierają się na samodzielnym podejmowaniu
3 Długosz D., Partycypacja obywateli w procesach budżetowych gminy – analiza uwarunkowań
prawnych, politycznych i finansowych, www.siecobywatelska.pl/files/partcypacja__obywateli_budzecie_zvuq.pdf.
4 Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu
polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych jest to projekt zrealizowany w
latach 2011-2014 w partnerstwie siedmiu instytucji i organizacji pozarządowych, którego liderem
jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Celem projektu było upowszechnienie sprawdzonych
modeli partycypacji powstałych w Polsce i za granicą, dostarczenie społecznościom i władzom
lokalnym narzędzi monitorowania i oceny stanu partycypacji oraz opracowanie i przygotowanie
do wdrożenia ogólnokrajowego systemu wspierania partycypacji (więcej na stronie
www.decydujmyrazem.pl).
8
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decyzji, informowaniu o nich mieszkańców, ewentualnie ich wyjaśnianiu
i uzasadnianiu. Z drugiej strony Polacy, niezależnie od wymaganego nakładu
czasu i zaangażowania, rzadko w aktywny sposób chcą uczestniczyć/
uczestniczą w życiu publicznym. Najpowszechniejsza forma partycypacji
ma charakter bierny i jest nią poszukiwanie informacji na temat decyzji
podejmowanych przez władze5.
Mając to na uwadze, za konieczne należy uznać podejmowanie
systematycznych działań upowszechniających istniejące formy aktywnej
partycypacji obywateli w życiu publicznym zarówno wśród nich samych,
jak również wśród przedstawicieli administracji publicznej różnych
szczebli, od których w dużej mierze zależy to, czy i w jaki sposób istniejące
instrumenty partycypacyjne będą wykorzystywane w praktyce.
2. Wybrane formy partycypacji w życiu publicznym
Jak pokazuje praktyka, istnieje wiele różnorodnych narzędzi umożliwiających
stymulowanie aktywności obywateli i ich realne angażowanie
w procesy pozwalające uzyskać im wpływ na zagadnienia/sprawy istotne
dla społeczności lokalnej. W literaturze podejmowane są liczne próby
klasyfikowania tych instrumentów – i tak przykładowo Norbert Lauriusz6
proponuje podział narzędzi partycypacyjnych na:
n
narzędzia komunikacji jednostronnej, np. komunikaty i informacje
wywieszone w urzędach, zawarte na stronach internetowych urzędów,
informacje w BIP, artykuły i ogłoszenia w prasie lokalnej, audycje
w mediach czy też informacje w folderach, ogłoszeniach, ulotkach
i plakatach;
n
narzędzia komunikacji ze sprzężeniem zwrotnym, np. pozyskiwanie
informacji od mieszkańców (poprzez ankiety, punkty konsultacyjne,
skargi i wnioski), pozyskiwanie informacji poprzez spotkania i dyskusje
(konsultacje społeczne, debaty publiczne), jak również poprzez stałe
gremia dyskusyjne (forum społeczności lokalnej, forum internetowe);
n
narzędzia partycypacji zaangażowanej, np. demonstracje,
manifestacje i happeningi, realizowane w celu wyrażenia opinii,
protestu lub poparcia przez określoną grupę społeczną, budżet
partycypacyjny, konsultacje instytucjonalne, fora oraz komisje dialogu
społecznego.
5 Olech A., Sobiesiak-Penszko P., Partycypacja publiczna w Polsce. Diagnoza i rekomendacje,
w Decydujmy razem. Analizy i opinie, Numer specjalny 3, luty 2013.
6 Laurisz N., Wprowadzenie do partycypacji społecznej w Polsce w: Partycypacja społeczna
w Polsce. Atlas dobrych praktyk, red. M. Ćwiklicki, M. Frączek, Fundacja GAP, Kraków 2014.
www.federacjautw.pl
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Wiele spośród przykładowo wymienionych wyżej form partycypowania
obywatelskiego jest regulowanych przez obowiązujące w Polsce przepisy
prawa powszechnego. W kolejnych rozdziałach poradnika autorzy
w sposób bardziej szczegółowy odnoszą się m.in. do zagadnień związanych
z tworzeniem i funkcjonowaniem rad działalności pożytku publicznego
oraz gminnych rad seniorów jako instytucjonalnych form umożliwiających
partycypację publiczną na szczeblu lokalnym. Nie należy jednak zapominać
o innych istniejących jej formach - wiedza i umiejętności korzystania
z dostępnych instrumentów partycypacyjnych są bowiem niezwykle istotne
szczególnie dla organizacji pozarządowych, ponieważ w dużej mierze od
nich właśnie zależy praktyka ich aktywnego i realnego wykorzystywania.
Ramy i charakter niniejszej publikacji nie pozwalają na wyczerpujące
przedstawienie wszystkich tego typu narzędzi – poniżej dokonano krótkiego
przeglądu przykładowych spośród nich.
2.1. Konsultacje społeczne
Konsultacje społeczne zdefiniować można ogólnie jako proces, w ramach
którego przedstawiciele władz publicznych różnych szczebli przedstawiają
obywatelom swoje plany dotyczące np. zmiany lub uchwalania nowych aktów
prawnych, inwestycji lub innych przedsięwzięć, które będą miały wpływ na
życie obywateli i wysłuchują ewentualnych opinii/wniosków zgłaszanych
przez adresatów konsultacji w tym zakresie7. Rzetelnie prowadzone
konsultacje stwarzają zatem administracji publicznej możliwość
zgromadzenia opinii i propozycji sformułowanych przez instytucje i osoby,
których dotykają skutki proponowanych rozwiązań, a w konsekwencji ich
ewentualne zmodyfikowanie. Formalnoprawne podstawy do tak rozumianych
konsultacji społecznych na szczeblu samorządowym określają przepisy
ustaw: o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie
powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie wojewódzkim z dnia
5 czerwca 1998 r. oraz o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie8
z dnia 24 kwietnia 2003 r. Stosownie do tych regulacji samorządy mogą
przeprowadzić konsultacje społeczne w wypadkach przewidzianych
ustawą (często obligatoryjnie) oraz w innych sprawach ważnych dla
wspólnot samorządowych. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami określają uchwały rad odpowiednich jednostek samorządu
terytorialnego tj. gmin, miast, powiatów oraz województw.

7 Zob. www.poradnik.ngo.pl/konsultacje
8 Dalej nazywana również ustawą OPP.
10
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WAŻNE
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

SIEDEM ZASAD KONSULTACJI SPOŁECZNYCH9
DOBRA WIARA
Konsultacje prowadzone są w duchu dialogu obywatelskiego. Strony
słuchają się nawzajem, wykazując wolę zrozumienia odmiennych
racji.
POWSZECHNOŚĆ
Każdy zainteresowany tematem powinien móc dowiedzieć się
o konsultacjach i wyrazić w nich swój pogląd.
PRZEJRZYSTOŚĆ
Informacje o celu, regułach, przebiegu i wyniku konsultacji muszą
być powszechnie dostępne. Musi być jasne, kto reprezentuje jaki
pogląd.
RESPONSYWNOŚĆ
Każdemu, kto zgłosi opinię, należy się merytoryczna odpowiedź
w rozsądnym terminie, co nie wyklucza odpowiedzi zbiorczych.
KOORDYNACJA
Konsultacje powinny mieć gospodarza odpowiedzialnego politycznie
i organizacyjnie za ich przeprowadzenie. Powinny one być
odpowiednio umocowane w strukturze administracji.
PRZEWIDYWALNOŚĆ
Konsultacje powinny być prowadzone od początku procesu
legislacyjnego. Powinny być prowadzone w zaplanowany sposób
i w oparciu o czytelne reguły.
POSZANOWANIE INTERESU OGÓLNEGO
Choć poszczególni uczestnicy konsultacji mają prawo przedstawiać
swój partykularny interes, to ostateczne decyzje podejmowane
w wyniku przeprowadzonych konsultacji powinny reprezentować
interes publiczny i dobro ogólne.

9 Siedem Zasad Konsultacji to część Kodeksu Konsultacji opracowanego przez ekspertów
społecznych i przedstawicieli administracji podczas warsztatu Kongresu Wolności
w Internecie, który prostym językiem opisuje najważniejsze reguły konsultacji i praktyczne
wskazówki ich stosowania. Siedem Zasad Konsultacji zostało zarekomendowane w programie
„Lepsze regulacje 2015” jako dokument zalecany do stosowania w ministerstwach do czasu
wypracowania w administracji jednolitych Wytycznych do Oceny Skutków Regulacji i Zasad
konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych. Więcej
na ten temat: www. mac.gov.pl/konsultacje-spoleczne/
www.federacjautw.pl
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2.2. Program współpracy samorządu lokalnego z organizacjami
pozarządowymi
Artykuł 5a ust. 1 ustawy OPP nakłada na organy stanowiące jednostek
samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia, po konsultacjach
z organizacjami pozarządowymi, rocznego programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi. Ustawa OPP stwarza również możliwość
fakultatywnego uchwalenia wieloletniego programu współpracy z tego
typu podmiotami. Warto podkreślić, iż roczny program współpracy ma
charakter obligatoryjny dla każdego szczebla jednostek samorządu
terytorialnego w Polsce - przyjmowany jest przez organ stanowiący
jednostki samorządowej, tj. radę gminy, powiatu lub sejmik województwa
w formie uchwały, co sprawia, iż uzyskuje on status aktu prawa lokalnego.
Proces budowania programu współpracy powinien być efektem
współdziałania dwóch podmiotów: samorządu lokalnego danego
szczebla oraz organizacji pozarządowych działających na obszarze jego
funkcjonowania. Formalnie współpraca przybiera postać obowiązkowych
konsultacji z organizacjami pozarządowymi, które działają na terenie
danej jednostki samorządu terytorialnego. Warto zarekomendować, by
liderzy lokalnych podmiotów trzeciego sektora w sposób aktywny i twórczy
włączali się w ten proces, zgłaszali uwagi, sugestie i konkretne propozycje
zadań do projektu programu współpracy.
WAŻNE
Stosownie do art. 5a ust. 4 ustawy OPP program współpracy
z organizacjami pozarządowymi powinien zawierać w szczególności:
1) cel główny i cele szczegółowe programu;
2) zasady współpracy;
3) zakres przedmiotowy;
4) formy współpracy;
5) priorytetowe zadania publiczne;
6) okres realizacji programu;
7) sposób realizacji programu;
8) wysokość środków przeznaczanych na realizację programu;
9) sposób oceny realizacji programu;
10) informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu
konsultacji;
11) tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do
opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

12
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2.3. Inicjatywa lokalna
Jest to specyficzna forma realizacji zadań publicznych przez administrację
samorządową we współdziałaniu z mieszkańcami danej wspólnoty
regulowana przepisami art. 19b - 19h ustawy OPP. Mieszkańcy danej
miejscowości, wsi czy też osiedla, którzy uznają, że na zamieszkiwanym
przez nich terenie jest konieczna określona inwestycja lub podjęcie innych
działań, mogą wystąpić z wnioskiem w tej sprawie do organu wykonawczego
jednostki samorządu terytorialnego (np. wójta/burmistrza/prezydenta
miasta). Z wnioskiem takim mieszkańcy mogą wystąpić jako grupa
nieformalna lub za pośrednictwem lokalnej organizacji pozarządowej.
Jeżeli organ uzna, że realizacja przedstawionego pomysłu/projektu
jest potrzebna na danym terenie – zawiera z wnioskodawcą stosowną
umowę na wykonanie inicjatywy lokalnej. Warto podkreślić, iż realizując
inicjatywę lokalną samorząd nie przekazuje wnioskującym mieszkańcom
lub organizacjom dotacji (pieniędzy). Wspiera ich natomiast rzeczowo
lub organizacyjnie, a jeżeli w umowie zobowiązał się do dofinasowania
inicjatywy, to środki finansowe nie trafią do wnioskodawców, tylko
będą wydatkowane bezpośrednio przez organ wykonawczy jednostki
samorządowej.
Należy dodatkowo zaznaczyć, iż zakres zadań, które mogą być realizowane
w ramach inicjatywy lokalnej, jest szeroki i przykładowo obejmuje:
budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej,
budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek
samorządu terytorialnego, działalność charytatywną, podtrzymywanie
i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, promocję
i organizację wolontariatu, edukację, oświatę i wychowanie, działalność
w sferze kultury fizycznej i turystyki, ochrony przyrody (w tym zieleni)
w miastach i wsiach, a także porządku i bezpieczeństwa publicznego10.
WAŻNE
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego (rada gminy,
rada powiatu, sejmik województwa) określa tryb i szczegółowe kryteria
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej w formie regulaminu inicjatywy lokalnej.

10 Borczyk W., Jachimowicz D., Nalepa W., Gminne rady seniorów w praktyce – wybrane
zagadnienia, Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego, Nowy Sącz 2014.
www.federacjautw.pl
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3. Partycypacja osób starszych w życiu publicznym - wyniki badań
własnych, wnioski i rekomendacje
3.1. Zagadnienia wstępne
Polska od wielu lat plasuje się na świecie w pierwszej trzydziestce
krajów demograficznie starych. W 1967 roku przekroczyła próg starości
demograficznej, a próg zaawansowanej starości demograficznej – już
w 1980 roku11. Postępujący proces starzenia się populacji Polaków
w minionych latach dobrze obrazują zmiany wartości m.in. następujących
wskaźników demograficznych:
n
udział ludności w wieku 60 lat i więcej w strukturze ludności ogółem
zwiększył się z 12,8% w 1990 r. do 17,3% w 2011 r.,
n
udział ludności w wieku sędziwym (80 i więcej lat) w grupie ludności
w wieku 65 lat i więcej zwiększył się z 17,6% w 2002 r. do 24,4% w 2009
r.,
n
wskaźnik obciążenia demograficznego ludnością w wieku poprodukcyjnym
wzrósł z 21,6 osób w wieku poprodukcyjnym przypadających na 100
osób w wieku produkcyjnym w 1988 r. do 25,6 w 2010 r.,
n
wskaźnik przeciętnego trwania życia dla kobiet wzrósł z 74,4 lat w 1990
r. do 80,6 lat w 2010 r., dla mężczyzn odpowiednio z 66 do 72,1 lat12.
Prognoza GUS na lata 2007–2035 przewiduje dalszy wzrost powyższych
wskaźników, a zatem sposób funkcjonowania osób dojrzałych w coraz
większym stopniu będzie wpływał na życie społeczeństwa jako całości.
W tym kontekście aktywizacja osób starszych uwzględniająca ich
specyficzne potrzeby i oczekiwania oraz wykorzystująca potencjał tej
grupy, a także wypracowanie instrumentów, które umożliwią seniorom
angażowanie się w życie społeczności lokalnej i zachęcą do partycypacji
publicznej, stają się coraz istotniejszymi zadaniami władz publicznych
oraz organizacji pozarządowych, w szczególności tych, które dedykują
swoją ofertę osobom dojrzałym.
Wpisując się w realizację w/w wyzwań w ramach projektu „Rady dla
seniorów” Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW zaplanowała
i przeprowadziła badania diagnostyczne skierowane do liderów organizacji
seniorskich mające na celu identyfikację problemów/barier ograniczających
aktywność osób starszych w podejmowaniu działań na rzecz społeczności
11 Dragan A., Starzenie się społeczeństwa polskiego i jego skutki, Kancelaria Senatu RP Biuro
Analiz i Dokumentacji, Warszawa 2011.
12 Ciura G., Szymańczak J., Starzenie się społeczeństwa polskiego, INFOS nr 12 (1260, Biuro
Analiz Sejmowych, Warszawa, czerwiec 2012.
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lokalnej, ustalenie stanu wiedzy reprezentantów grupy docelowej
o istocie, zasadach tworzenia i kompetencjach gminnych rad seniorów oraz
postaw tych osób wobec aktywnego włączenia się we współdecydowanie
o sprawach ważnych dla społeczności lokalnej. Badania przeprowadzono
we wrześniu i październiku 2014 r. Złożyły się na nie:
• badania ilościowe – ankietowe, w których udział wzięło łącznie
35 liderów organizacji seniorskich oraz
• badania jakościowe – fokusowe, w ramach których zorganizowano
3 spotkania dla łącznej grupy 27 liderów organizacji seniorskich.
Poniżej przedstawiono najważniejsze, zbiorcze wyniki badań i wnioski,
które można z nich wyprowadzić.
3.2. Kluczowe rezultaty badań liderów organizacji seniorskich
W czasie badania ankietowego zostało zebranych łącznie 35 ankiet od
liderów organizacji seniorskich. Spośród badanych zdecydowana większość
zadeklarowała, że wie, czym jest gminna rada seniorów. Jedynie co piąta
osoba udzieliła odpowiedzi przeczącej. Wyniki obrazuje wykres 1.

Wykres 1. Wiedza liderów organizacji seniorskich nt. pojęcia „gminna rada
seniorów”.

Ponad połowa ankietowanych osób udzieliła poprawnej odpowiedzi na
pytanie o regulacje prawne dotyczące gminnej rady seniorów, 35 % osób
odpowiedziało błędnie, natomiast dwie osoby nie udzieliły odpowiedzi na
to pytanie. Wyniki ilustruje wykres 2.

www.federacjautw.pl
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Wykres 2. Wiedza liderów organizacji seniorskich w zakresie istnienia regulacji
prawnych dotyczących gminnych rad seniorów.

Ponad połowa osób ankietowanych odpowiedziała poprawnie na pytanie
o konieczność zakładania gminnej rady seniorów w oparciu o ustawę –
jednocześnie aż 37 % badanych udzieliło tu odpowiedzi nieprawidłowej,
co dokładnie pokazuje wykres 3.

Wykres 3. Wiedza liderów organizacji seniorskich odnośnie konieczności zakładania
gminnej rady seniorów

Niewiele ponad połowa osób badanych właściwie odpowiedziała na
pytanie o organ mający uprawnienia do tworzenia gminnej rady seniorów
wskazując na radę gminy/miasta. Znaczna część badanych – ponad
48 % - udzieliła w tym punkcie odpowiedzi błędnej. Wyniki przedstawione
zostały poniżej na wykresie 4.

16
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Wykres 4. Wiedza liderów organizacji seniorskich dotycząca organu, który tworzy
gminną radę seniorów

Chęć zaangażowania się organizacji seniorskiej reprezentowanej przez
ankietowanego lidera w działalność gminnej rady seniorów potwierdzają
wszystkie badane osoby. Z kolei na pytanie: Czy reprezentowana przez
Panią/Pana organizacja pozarządowa byłaby zainteresowana delegowaniem
swoich przedstawicieli do wzięcia udziału w działaniach mających na celu
zwiększenie wiedzy w zakresie tworzenia i funkcjonowania gminnych
rad seniorów (szkolenia, warsztaty, publikacje merytoryczne) prawie
wszystkie badane osoby – 33 – odpowiedziały twierdząco. Dwie pozostałe
z ankietowanych osób zaznaczyły, iż uczestniczą już w tego typu
działaniach.
Zdecydowana
większość
badanych
osób
jest
zainteresowana
wprowadzeniem procedury utworzenia gminnej rady seniorów w swojej
gminie/mieście, jak również uzyskaniem indywidualnego wsparcia
doradczego w zakresie tworzenia gminnej rady seniorów.

Wykres 5. Zainteresowanie liderów organizacji seniorskich wprowadzeniem
procedury utworzenia gminnej rady seniorów.
www.federacjautw.pl
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Wykres 6. Zainteresowanie liderów organizacji seniorskich uzyskaniem wsparcia
doradczego przy animacji utworzenia gminnej rady seniorów.

Rozwinięciem i uzupełnieniem opisanych wyżej badań ilościowych były
zorganizowane w ramach projektu trzy badania fokusowe, w których
wzięli udział liderzy organizacji seniorskich z trzech różnych miast w Polsce.
W ramach trwających po ok. 5 godzin spotkań moderowanych przez specjalistę
i prowadzonych według jednolitego scenariusza uczestnicy odnosili się w
swobodnych wypowiedziach oraz dyskusji do zagadnień obejmujących
w szczególności kwestie ogólnych zasad funkcjonowania samorządu
terytorialnego oraz form partycypacji w życiu publicznym, ze szczególnym
uwzględnieniem gminnych rad seniorów, jak również rad działalności
pożytku publicznego. Badania fokusowe pozwoliły zgromadzić bardzo
obszerny materiał badawczy – sama transkrypcja nagrań dźwiękowych liczy
ok. 150 stron. Mając to na uwadze poniżej przedstawiono najważniejsze
merytoryczne spostrzeżenia będące rezultatem analizy zebranego
materiału diagnostycznego:
n
wiedza badanych osób o istocie samorządu terytorialnego, jego
strukturze i kluczowych zadaniach, w większości przypadków, ma
charakter odpoznawczy, tzn. dopiero poprzez zadawanie szczegółowych,
naprowadzających pytań przez moderatora umożliwia uzyskanie
odpowiedzi poprawnej - dotyczyło to w szczególności ustalenia
poprawnych nazw poszczególnych organów samorządu terytorialnego
na szczeblu gminy, powiatu i województwa, wzajemnych relacji
między nimi, jak również wskazania kompetencji jednostek samorządu
terytorialnego na poszczególnych poziomach;
n
formy partycypacji publicznej na szczeblu lokalnym wymieniane
samodzielnie przez badane osoby to przede wszystkim branie udziału
w konkursach grantowych ogłaszanych przez samorząd lokalny oraz
18
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n

n

n

n

n

konsultacje społeczne (np. programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi);
współpracę z przedstawicielami samorządu lokalnego badane osoby
określają generalnie jako nieciągłą, niesystematyczną;
uczestnicy fokusów posiadają ogólną wiedzę o istocie i kompetencjach
gminnych rad seniorów mając jednocześnie świadomość, iż nie
rozwiążą one wszystkich problemów i nie zaspokoją potrzeb lokalnego
środowiska seniorskiego;
badane osoby zgodnie stwierdzają, że dobre funkcjonowanie gminnych
rad seniorów zależy od aktywności jej członków, posiadanej przez nich
wiedzy i umiejętności oraz zdolności do budowania relacji z władzami
samorządowymi;
niemal wszyscy uczestnicy spotkań badawczych uznali, że warto
tworzyć gminne rady seniorów - jednocześnie deklarują chęć aktywnego
włączenia się w ich prace (po ewentualnym uzyskaniu statusu członka
rady);
osoby badane w większości posiadają wiedzę o istnieniu lub nieistnieniu
w ich miejscu zamieszkania rady działalności pożytku publicznego,
a także dostrzegają i rozumieją zasadnicze różnice między taką radą
a gminną radą seniorów.

3.3. Wnioski i rekomendacje
Przedstawione powyżej najważniejsze rezultaty przeprowadzonych
badań diagnostycznych pozwalają na wyprowadzenie kilku zasadniczych
wniosków:
n
wśród liderów organizacji seniorskich większość deklaruje wiedzę
na temat tego, czym jest gminna rada seniorów, jednak aż 35% nie
wiedziało, że w Polsce istnieją już regulacje prawne określające zasady
tworzenia i kompetencje gminnych rad seniorów, a 37% nieprawidłowo
odpowiedziało na pytanie o konieczność obowiązkowego utworzenia
w gminie tego typu ciała; 48% badanych nie wiedziało, który organ
gminy jest uprawniony do podjęcia uchwały o utworzeniu gminnej rady
seniorów;
n
zdecydowana większość liderów organizacji seniorskich chce
zaangażować się w tworzenie lub organizowanie gminnej rady seniorów,
a także w pracę w ramach tego ciała po jego utworzeniu;
n
liderzy jednoznacznie deklarują również zainteresowanie uzyskaniem
indywidualnego wsparcia doradczego przy animacji tworzenia gminnej
rady seniorów w swojej miejscowości.
www.federacjautw.pl
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Uwzględniając powyższe fakty i okoliczności należy stwierdzić, iż
istnieje obiektywna potrzeba prowadzenia działalności edukacyjnej
i doradczej wśród liderów organizacji seniorskich, szczególnie
w obszarze związanym z tworzeniem i prowadzeniem działalności
w ramach gminnych rad seniorów. Jej celem powinno być wyposażenie tych
osób w podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne do profesjonalnego
podejmowania aktywnych działań w opisanym wyżej zakresie. Jest
to szczególnie istotne dla liderów organizacji seniorskich, którzy w
zdecydowanej większości deklarują chęć aktywnego zaangażowania się w
tworzenie i funkcjonowanie gminnych rad seniorów, ale jednocześnie ich
wiedza i praktyczne umiejętności niezbędne do profesjonalnego działania
w tym zakresie są niewystarczające. Za niezbędne należy również uznać
podejmowanie działań informacyjnych i edukacyjnych w w/w obszarze
dedykowanych liderom lokalnych struktur samorządu terytorialnego
(wójtowie/burmistrzowie/prezydenci miast, radni, pracownicy urzędów
miast/gmin). Ich celem powinno być w szczególności wykazywanie
zasadności oraz korzyści wynikających dla miasta/gminy z aktywnej,
rzeczywistej współpracy władz lokalnych ze środowiskiem osób starszych,
zwłaszcza w zakresie utworzonej lokalnej rady seniorów.

20
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ROZDZIAŁ II
GMINNE RADY SENIORÓW

1. Istota i funkcje gminnej rady seniorów
1.1. Istota gminnej rady seniorów
Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym z dnia 11 października
2013 r. wprowadziła możliwość tworzenia w gminach tzw. gminnych
rad seniorów. Stosownie do wprowadzonego uregulowania, rada gminy
z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych środowisk, może
utworzyć gminną radę seniorów jako ciało o charakterze konsultacyjnym,
doradczym i inicjatywnym. W jej skład mogą wchodzić przedstawiciele
osób starszych oraz przedstawiciele lokalnych podmiotów działających
na rzecz osób starszych, w tym uniwersytetów trzeciego wieku. Rada
gminy może również w statucie jednostki pomocniczej upoważnić ją do
utworzenia rady seniorów jednostki pomocniczej (np. dzielnicy).
PODSTAWA PRAWNA
Art. 5c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym:
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.
www.federacjautw.pl
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6. Rada gminy może w statucie jednostki pomocniczej upoważnić ją do
utworzenia rady seniorów jednostki pomocniczej. Przepisy ust. 3-5
stosuje się odpowiednio.
W kontekście powołanej wyżej nowelizacji warto zaznaczyć, iż gminne rady
seniorów nie są nowym tworem - są one obecne w przestrzeni publicznej
już od kilku lat. Ciała tego typu powstawały również, gdy w przepisach
brak było wyraźnych regulacji w tym zakresie. Najczęściej rady seniorów
tworzone były przez organy wykonawcze gminy w oparciu o wydane przez
ten organ zarządzenia i składały się z przedstawicieli lokalnych władz
samorządowych oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz
seniorów. Z obserwacji autorów wynika, iż wprowadzone uregulowania
zdynamizowały proces inicjowania i tworzenia gminnych rad seniorów
w Polsce.
1.2. Funkcje gminnej rady seniorów
W przepisie art. 5c ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym wskazano
w sposób ogólny trzy funkcje gminnej rady seniorów, tj.: konsultacyjną,
doradczą oraz inicjatywną. Ustawodawca nie definiuje tych funkcji,
pozostawiając wypełnienie treścią tych zapisów statutom regulującym
zasady funkcjonowania gminnych rad seniorów a także swoistej praktyce,
która w każdej gminie może być odmienna i jest uzależniona od wielu
czynników (np. liczby organizacji w danej gminie i ich aktywności; osób,
które zostały wybrane do rady seniorów; otwartości na współpracę z radą
seniorów ze strony lokalnego samorządu).
W ramach funkcji konsultacyjnej gminna rada seniorów powinna być
dla lokalnego samorządu merytorycznym partnerem wyrażającym opinie
w przedkładanych jej sprawach istotnych z punktu widzenia funkcjonowania
seniorów w społeczności lokalnej. Przykładowo można tu wymienić
konsultacje projektów aktów prawa miejscowego (uchwał), lokalnych
planów/strategii rozwoju, specjalnych programów miejskich/gminnych
dedykowanych seniorom (np. karta seniora), programów współpracy
samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi, proponowanych
inwestycji lub innych przedsięwzięć, które będą miały - bezpośredni lub
pośredni - wpływ na życie codzienne osób starszych. Stanowisko gminnej
rady seniorów zajęte w przedłożonych jej sprawach nie ma mocy wiążącej
– ostateczna decyzja zawsze należeć będzie do właściwych organów
gminy. Uzupełniniem tej funkcji jest funkcja doradcza - jej istotą jest
formułowanie przez radę seniorów propozycji własnych rozwiązań bądź
22
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korekt/uzupełnień w sprawach przedkładanych jej przez właściwe organy/
jednostki gminy. Funkcja inicjatywna gminnej rady seniorów to z kolei
możliwość inspirowania lokalnych władz do podjęcia nowych, konkretnych
działań mających na celu podniesienie jakości życia mieszkańców.
Gminne rady seniorów stanowią źródło wielu oryginalnych, ciekawych
pomysłów pozwalających wyjść naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom
lokalnych społeczności (zob. Rozdział V. Dobre praktyki w zakresie
partycypacji osób starszych w życiu publicznym).
1.3. Katalog zadań gminnej rady seniorów
W statutach gminnych rad seniorów często wskazywane są obszary, w których
rada może się wypowiadać oraz jej szczegółowe zadania. Warto pamiętać,
iż przepis art. 5c ustawy o samorządzie gminnym nie wprowadza żadnych
ograniczeń w zakresie spraw właściwych dla gminnych rad seniorów.
Mając na uwadze taki sposób zapisu ustawowego można domniemywać,
iż rada seniorów może podejmować swoje działania we wszystkich tych
obszarach właściwych gminie na podstawie przepisów szczególnych,
które dotyczą lub mogą dotyczyć seniorów - bezpośrednio lub pośrednio.
Oznacza to, że w statutach rad seniorów nie powinno zamieszczać się
zapisów zawężających obszary działalności rady seniorów - taka praktyka
może stanowić podstawę do stwierdzenia przez właściwego wojewodę
nieważności uchwały o powołaniu rady jako niezgodnej z prawem. Przepisy
ustawowe nie regulują również - poza ogólnym stwierdzeniem, że gminna
rada seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny szczegółowych zadań takiego ciała. Wydaje się jednak, iż nie będzie w tym
przypadku wyjściem poza delegację ustawową uszczegółowienie zadań
gminnej rady seniorów poprzez wskazanie w statucie ich przykładowego
katalogu.
PRZYKŁADOWY KATALOG ZADAŃ GMINNEJ RAD SENIORÓW
Do zadań Rady należy w szczególności:
a) współpraca z władzami gminy w zakresie polityki senioralnej,
b) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących
problematyki osób starszych,
c) formułowanie opinii i wniosków w sprawach dotyczących osób
starszych,
d) konsultowanie i przedstawianie propozycji w zakresie ustalania
priorytetowych zadań w perspektywie krótko i długookresowej
polityki gminy;
www.federacjautw.pl
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e)
f)
g)
h)
i)

j)
k)

inicjowanie działań na rzecz osób starszych,
monitorowanie potrzeb osób starszych,
budowanie pozytywnego społecznego wizerunku seniorów,
upowszechnianie wiedzy o potrzebach i prawach osób starszych,
informowanie społeczności lokalnej o kierunkach działań
podejmowanych przez samorząd gminy oraz inne podmioty na rzecz
środowiska seniorów,
współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie
Gminy,
wymiana doświadczeń z gminnymi radami seniorów na terenie kraju.

W tym kontekście warto podkreślić, iż o realnym wpływie gminnej rady
seniorów na decyzje podejmowane przez władze gminy, co do zasady, nie
będzie decydować zakres kompetencji zakreślony w statucie rady seniorów,
ale przede wszystkim predyspozycje osób, które zasiadają w tym organie
oraz stopień otwartości i przekonania o potrzebie współpracy z radą
seniorów ze strony samorządowców. Obserwacja pracy już działających
w Polsce gminnych rad seniorów pokazuje, iż ich skuteczność w realnym
oddziaływaniu na zmianę przestrzeni publicznej jest zdeterminowana
z jednej strony aktywnością i przygotowaniem merytorycznym członków
tych ciał, natomiast z drugiej strony wolą współpracy, zrozumieniem
i autentycznym wsparciem lokalnego samorządu.
2. Etapy tworzenia gminnej rady seniorów
Ustawodawca nowelizując ustawę o samorządzie gminnym nie zdecydował
się na wprowadzenie szczegółowej procedury tworzenia gminnej rady
seniorów. W zakresie proceduralnym w w/w akcie prawnym wprowadzono
następujące zapisy:
n
gminną radę seniorów może utworzyć rada gminy, z własnej inicjatywy
lub na wniosek zainteresowanych środowisk;
n
rada gminy, powołując gminną radę seniorów, nadaje jej statut
określający tryb wyboru jej członków i zasady działania.
Ogólne uregulowania w zakresie tworzenia gminnych rad seniorów
wywołują niestety określone problemy w ich praktycznym zastosowaniu.
W dalszej części niniejszego rozdziału przedstawione zostaną - wynikające
z praktyki autorów - wybrane aspekty procedury tworzenia gminnych rad
seniorów oraz problematyka treści ich statutów.
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Proces powołania gminnej rady seniorów najczęściej można podzielić na
kilka etapów:
a) ETAP 1: zainicjowanie procedury utworzenia gminnej rady seniorów,
b) ETAP 2: powołanie gminnej rady seniorów i nadanie jej statutu,
c) ETAP 3: wyłonienie członków gminnej rady seniorów,
d) ETAP 4: ukonstytuowanie się gminnej rady seniorów.
2.1. ETAP1. Zainicjowanie procedury
seniorów

utworzenia gminnej rady

Pierwszy etap utworzenia gminnej rady seniorów - inicjatywny - obejmuje
z reguły takie elementy jak:
n
porozumienie się lokalnych środowisk seniorskich i wypracowanie
wspólnego stanowiska w przedmiocie potrzeby utworzenia takiego
ciała społecznego,
n
skonsultowanie wypracowanego stanowiska z władzami gminy oraz
n
przedłożenie wniosku o utworzenie rady seniorów.
Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym, rada gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych
środowisk, może utworzyć gminną radę seniorów. Z obserwacji
dotychczasowej praktyki wynika, iż zdecydowanie częściej wdrożenie
procedury powołania gminnej rady seniorów następuje na wniosek
organizacji seniorskich - stosunkowo rzadziej następuje to z własnej
inicjatywy właściwej rady gminy. W przepisach nie wyjaśniono, co należy
rozumieć przez zwrot „zainteresowane środowiska” - w opinii autorów
pojęcie to obejmuje swym zakresem:
n
organizacje pozarządowe zrzeszające osoby starsze, np.: uniwersytety
trzeciego wieku, kluby seniora, związki emerytów i rencistów;
n
organizacje pozarządowe nie zrzeszające osób starszych, ale działające
na rzecz seniorów, np. różnego rodzaju stowarzyszenia i fundacje,
których przedmiot działalności statutowej obejmuje problematykę
senioralną;
n
osoby starsze zamieszkujące daną gminę.
Niezwykle istotnym elementem tego etapu jest współdziałanie lokalnych
środowisk seniorskich. Współdziałanie powinno się przejawiać przede
wszystkim wypracowaniem wspólnego stanowiska w zakresie potrzeby
utworzenia gminnej rady seniorów oraz lobbowaniem tej inicjatywy
w lokalnym samorządzie i społeczeństwie.
www.federacjautw.pl

25

PARTYCYPACJA OSÓB STARSZYCH W ŻYCIU PUBLICZNYM – WYBRANE ZAGADNIENIA

Warto zarekomendować również konsultację pomysłu utworzenia rady
seniorów z władzami gminy. Podczas spotkania z wójtem/burmistrzem/
prezydentem miasta, przewodniczącym rady gminy, a być może także
z niektórymi radnymi czy też
pełnomocnikiem ds. organizacji
pozarządowych, będzie można wyjaśnić samorządowcom sens i potrzebę
powołania takiego ciała, będącego jednym z ważnych instrumentów
realizacji polityki senioralnej na szczeblu lokalnym.
Efektem końcowym pierwszego etapu powinno być złożenie formalnego
wniosku o utworzenie gminnej rady seniorów. Wniosek powinien
zawierać co najmniej sugestię powołania gminnej rady seniorów oraz
uzasadnienie.
DOBRA PRAKTYKA
Do wniosku o utworzenie gminnej rady seniorów warto załączyć:
n
projekt uchwały rady gminy w sprawie powołania rady seniorów
i nadania jej statutu wraz z uzasadnieniem oraz
n
projekt statutu gminnej rady seniorów.
Taka praktyka usprawni i przyspieszy procedurę tworzenia rady,
ma również niewątpliwy wpływ na wizerunek wnioskodawców jako
równoprawnych partnerów samorządu.
Wniosek o utworzenie gminnej rady seniorów warto skierować równocześnie
do przewodniczącego rady gminy i wójta/burmistrza/prezydenta miasta.
Należy podkreślić, że rada gminy nie jest związana w/w wnioskiem w konsekwencji oznacza to, iż pomimo jego złożenia, wnioskodawcy mogą
spotkać się z odmową utworzenia rady seniorów.
2.2. ETAP 2. Powołanie gminnej rady seniorów i nadanie jej statutu
Etap ten obejmuje przygotowanie przez gminę ostatecznej wersji projektu
statutu gminnej rady seniorów oraz podjęcie przez radę gminy uchwały w
sprawie powołania gminnej rady seniorów oraz nadania jej statutu.
2.2.1. Uchwała o powołaniu rady seniorów
Uchwałę o powołaniu gminnej rady seniorów i nadaniu jej statutu
podejmuje rada gminy. Coraz powszechniejsze jest stanowisko, iż uchwała
w tym przedmiocie ma charakter aktu normatywnego w rozumieniu
przepisu art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym13. Z opinią tą trudno
się nie zgodzić biorąc pod uwagę, iż wydawana jest ona na podstawie
13 Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 43/2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 czerwca
2014r., Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.601.2013 Wojewody Śląskiego z dnia 2
stycznia 2014 r.
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i w granicach upoważnienia zawartego w ustawie14, co stanowi
konstytucyjny warunek uznania uchwały organu gminy za akt prawa
miejscowego15, natomiast normy w niej zawarte noszą cechy generalności
i abstrakcyjności, a poprzez swój charakter kształtują sytuację prawną
adresatów. Adresatami przedmiotowej uchwały są osoby starsze oraz
podmioty działające na ich rzecz - jest więc ona kierowana do ogólnie
określonej grupy obywateli (nieograniczonego kręgu adresatów)
i jednocześnie dotyczy ich praw i obowiązków. Akt ten wywołuje również
skutki prawne poza strukturami organizacyjnymi gminy. Przyjmując zatem
stanowisko, że uchwała o powołaniu gminnej rady seniorów oraz nadaniu
jej statutu jest źródłem prawa miejscowego, należy podkreślić, iż akt ten
powinien być zredagowany w taki sposób, by dla przeciętnego adresata był
zrozumiały. Przepis prawa miejscowego ma być skonstruowany precyzyjnie
i czytelnie - tak, by wynikało z niego: kto, w jakich okolicznościach
i jak powinien się zachować, żeby osiągnąć skutek wypływający z danej
normy. Ponadto uchwała taka powinna zawierać sformułowania jasne,
wyczerpujące oraz wyłączające możliwość stosowania niedopuszczalnego,
sprzecznego z prawem luzu interpretacyjnego. Adresat aktu prawnego nie
może być zaskakiwany treścią nieostrych czy też niepełnych przepisów16.
Uchwała o powołaniu gminnej rady seniorów oraz nadaniu jej statutu
wchodzi w życie, co do zasady, po upływie 14 dni od jej ogłoszenia
w wojewódzkim dzienniku urzędowym17.
2.2.2. Statut gminnej rady seniorów
Rada gminy, powołując gminną radę seniorów, nadaje jej statut określający
tryb wyboru jej członków i zasady działania, dążąc do wykorzystania
potencjału funkcjonujących organizacji osób starszych oraz podmiotów
działających na rzecz osób starszych, a także zapewnienia sprawnego
sposobu wyboru członków gminnej rady seniorów.
WARTO PAMIĘTAĆ
Propozycja statutu przedłożona wraz z wnioskiem o utworzenie gminnej
rady seniorów nie wiąże władz gminy. Niewątpliwie jednak taka praktyka
dynamizuje proces tworzenia rady seniorów i jednocześnie w sposób
jasny i klarowny przedstawia wizję wnioskodawców w przedmiocie
funkcjonowania tego ciała w konkretnej gminie.
14 Art. 5c ustawy o samorządzie gminnym.
15 Art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
16 Zob. Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 43/2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 czerwca
2014 r.
17 Art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
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Zgodnie ze wskazówkami zawartymi w art. 5c ust. 5 ustawy o samorządzie
gminnym statut gminnej rady seniorów powinien zawierać obligatoryjnie:
tryb wyboru jej członków i zasady działania rady. Przepisy nie precyzują
jednak, co należy rozumieć pod tymi ogólnymi stwierdzeniami. Warto
rekomendować, by tryb wyboru członków gminnej rady seniorów
obejmował co najmniej:
n
zdefiniowanie liczby członków rady;
n
ustalenie, kto i w jaki sposób może zgłaszać kandydatów na członków
rady;
n
wskazanie organu przeprowadzającego wybory do rady;
n
opisanie zasad ogłaszania informacji związanych z wyborami
(rozpoczęcie wyborów, ogłoszenie wyników wyborów);
n
ustalenie terminów dokonywania określonych czynności związanych
z wyborami;
n
określenie zasad i kryteriów wyboru członków rady.
Zasady funkcjonowania gminnej rady seniorów to przede wszystkim:
n
organizacja wewnętrzna rady (np. kadencja rady, wybór prezydium
rady i uprawnienia jego poszczególnych członków);
n
zasady zwoływania i przeprowadzania posiedzeń rady (w tym
w szczególności termin i organ/osobę uprawnioną do zwołania
pierwszego posiedzenia rady, częstotliwość posiedzeń);
n
sposób podejmowania wspólnych ustaleń przez radę (w tym,
w szczególności, określenie większości do podjęcia uchwały przez radę,
kworum);
n
zasady i tryb współdziałania rady z władzami gminy;
n
kwestia obsługi administracyjnej rady.
2.2.3. Tryb wyboru członków gminnej rady seniorów
Procedura wyłonienia członków rady seniorów różni się znacząco w
poszczególnych gminach. Kwestia ta uzależniona jest od indywidualnego
podejścia lokalnych władz oraz praktyki nadzorczej poszczególnych
wojewodów. Z całościowej analizy przepisu art. 5c ustawy o samorządzie
gminnym jasno wynika, iż skład rady seniorów powinien mieć charakter
szeroki - przedstawicielski. Niewłaściwą praktyką wydaje się jednostronne
wskazywanie członków rady seniorów np. przez organ wykonawczy gminy.
Procedura wyboru powinna zostać przeprowadzona w taki sposób, aby
maksymalnie wiele środowisk seniorskich i innych podmiotów, które
działają na rzecz seniorów, mogło mieć wpływ na ostateczny skład
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takiego ciała. Wybory do rady seniorów powinny mieć zatem charakter
maksymalnie demokratyczny. W tym kontekście można zaproponować
następujący przebieg procedury wyboru członków rady seniorów:
n

Ogłoszenie o naborze kandydatów do gminnej rady seniorów

W statucie należy wskazać organ, który przeprowadzi procedurę wyborów
członków gminnej rady seniorów - z praktycznego punktu widzenia
optymalnym rozwiązaniem jest, gdy procedurę tę przeprowadza organ
wykonawczy gminy (wójt/burmistrz/prezydent miasta). Po wejściu w
życie uchwały o powołaniu gminnej rady seniorów, organ taki ogłasza nabór
kandydatów do rady seniorów oraz warunki formalne dokonania zgłoszenia
przez uprawnione podmioty/osoby. Ogłoszenie o naborze kandydatów
można zamieścić np.: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach
internetowych właściwego urzędu gminy i jego jednostek organizacyjnych
czy też w lokalnej prasie.
n

Zgłaszanie kandydatów do gminnej rady seniorów

W terminie ustalonym przez organ przeprowadzający wybory
zainteresowane środowiska powinny zgłosić swoich kandydatów do rady
seniorów. Praktycznym rozwiązaniem jest, gdy zgłoszenia są dokonywane
na przygotowanych przez w/w organ formularzach zgłoszeniowych.
Przykładowy wzór formularza zgłoszeniowego - przedstawiciel
podmiotu działającego na rzecz osób starszych
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
KANDYDATA DO GMINNEJ RADY SENIORÓW W PODRZECZU MAŁYM18 PRZEDSTAWICIEL PODMIOTU DZIAŁAJĄCEGO NA RZECZ OSÓB STARSZYCH
DANE IDENTYFIKUJĄCE PODMIOT ZGŁASZAJĄCY KANDYDATA
DO GMINNEJ RADY SENIORÓW W PODRZECZU MAŁYM
NAZWA
FORMA PRAWNA
ADRES
NUMER TELEFONU
ADRES E-MAIL
IMIONA I NAZWISKA OSÓB
18 Nazwa rady seniorów ma charakter przykładowy.
www.federacjautw.pl
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UPRAWNIONYCH DO
REPREZENTACJI PODMIOTU
DANE KANDYDATA DO GMINNEJ RADY SENIORÓW W PODRZECZU MAŁYM

IMIĘ I NAZWISKO
ADRES ZAMIESZKANIA
NUMER TELEFONU
ADRES E-MAIL
KRÓTKA INFORMACJA O
KANDYDACIE (wykształcenie,
działalność społeczna)
SPOSÓB DOKONYWANIA
ZAWIADOMIEŃ (poczta
tradycyjna/e-mail/inna - jaka?)
Wyrażam zgodę na kandydowanie do Gminnej Rady Seniorów
w Podrzeczu Małym. Ponadto oświadczam, iż korzystam z pełni praw
publicznych oraz posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.
DATA/CZYTELNY PODPIS
KANDYDATA
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie
niezbędnym do przeprowadzenia procedury wyboru członków Gminnej
Rady Seniorów w Podrzeczu Małym, a w przypadku wyboru, również w
zakresie funkcjonowania Gminnej Rady Seniorów w Podrzeczu Małym.
DATA/CZYTELNY PODPIS
KANDYDATA
PODPISY OSÓB
UPRAWNIONYCH DO
REPREZENTOWANIA PODMIOTU
DOKONUJĄCEGO ZGŁOSZENIA
DATA

30

www.federacjautw.pl

PARTYCYPACJA OSÓB STARSZYCH W ŻYCIU PUBLICZNYM – WYBRANE ZAGADNIENIA

Formularze zgłoszeniowe można przygotować osobno dla kandydatów do
rady seniorów będących przedstawicielami podmiotów działających na
rzecz seniorów i kandydatów do rady - przedstawicieli osób starszych.
W statucie należy określić formalne zasady podpisywania w/w formularzy
oraz wykaz załączników, które należy przedstawić razem ze zgłoszeniem (np.
listę osób starszych popierających danego kandydata, uchwałę organizacji
o wyznaczeniu danej osoby jako kandydata do rady seniorów, statut lub
inny dokument regulujący działalność danej organizacji, oświadczenie
o wyrażeniu zgody na kandydowanie do rady seniorów, oświadczenie
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych).
UCHWAŁA O WYZNACZENIU KANDYDATA DO GMINNEJ RADY SENIORÓW
PRZEZ PODMIOT DZIAŁAJĄCY NA RZECZ OSÓB STARSZYCH
Uchwała nr 7/Z/IV/2014
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego
Wieku w Podrzeczu Małym19 z dnia 5 kwietnia 2014 r.
W sprawie wyznaczenia kandydata do Gminnej Rady Seniorów
w Podrzeczu Małym
1. Walne Zebranie Członków, działając na podstawie przepisu § 21
ust. 2 pkt 1 Statutu, postanawia wyznaczyć Tomasza Zielony na
kandydata do Gminnej Rady Seniorów w Podrzeczu Małym.
2. Uchwałę podjęto jednogłośnie/niejednogłośnie (głosy: za …..,
przeciw ..…, wstrzymujące się ..…).
Podpisy:
Przewodniczący WZC

Sekretarz WZC

W statucie warto przewidzieć zasady weryfikacji formalnej zgłoszeń
kandydatów do gminnej rady seniorów. Weryfikacji takiej może dokonywać
np. organ wykonawczy gminy. Rekomenduje się również wprowadzenie
procedury uzupełniania braków formalnych stwierdzonych w w/w
zgłoszeniach.
19 Nazwa stowarzyszenia ma charakter przykładowy.
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Wyłonienie składu osobowego gminnej rady seniorów

Wyłonienie składu osobowego gminnej rady seniorów powinno odbyć się
w oparciu o zapisane w statucie obiektywne i przejrzyste zasady. W tym
kontekście istotnym jest precyzyjne ustalenie, ilu kandydatów zostało
zgłoszonych - zależą od tego dalsze kroki w procedurze ostatecznego
wyboru poszczególnych członków rady seniorów.
W przypadku, gdy do gminnej rady seniorów zgłoszono więcej
kandydatów, niż wynosi limit członków rady przewidziany w statucie,
ostateczny wybór składu gminnej rady seniorów może nastąpić podczas
zebrania wyborczego. W zebraniach wyborczych udział biorą, co do
zasady, zgłoszeni kandydaci, którzy poprzez głosowanie dokonują spośród
siebie ostatecznego wyboru członków rady. W statucie rady seniorów
powinno się wskazać: kto jest uprawniony do zwołania takiego zebrania,
termin do zwołania zebrania, szczegółowe regulacje dotyczące przebiegu
zebrania (np. w kwestii wyboru prezydium i jego uprawnień) oraz zasady
przeprowadzenia głosowania.
Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów jest równa ustalonej w statucie
liczbie członków rady, w statucie można ustalić zasadę, iż wszystkie
zgłoszone osoby stają się członkami gminnej rady seniorów bez konieczności
przeprowadzania zebrania wyborczego czy też innych dodatkowych
procedur wyborczych.
Gdy zgłoszono mniej kandydatów niż ustalona w statucie liczba członków
rady, konieczne jest podjęcie dalszych czynności przez podmiot uprawiony
do przeprowadzenia procedury wyborczej. Wartym zarekomendowania
rozwiązaniem w takiej sytuacji jest wydłużenie terminu do zgłaszania
kolejnych kandydatur - jeśli w dodatkowym terminie zgłoszeni zostaną
kojeni kandydaci, to w zależności od liczebności tych zgłoszeń, członkowie
rady zostaną wyłonieni podczas zebrania wyborczego lub bez konieczności
jego przeprowadzania - np. według uwag poczynionych powyżej.
Informacja o dokonaniu wyboru członków gminnej rady seniorów powinna
zostać przekazana do wiadomości publicznej według zasad ustalonych w
statucie (np.: kto, w jakim terminie i w jaki sposób ma dokonać stosownego
ogłoszenia).
2.2.4. Zasady funkcjonowania gminnej rady seniorów
Zasady funkcjonowania gminnej rady seniorów to obligatoryjny element
statutu. Zasady te powinny być ujęte w sposób wyczerpujący i przejrzysty.
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Zwoływanie posiedzeń gminnej rady seniorów

W statucie gminnej rady seniorów należy uregulować kto, w jakim terminie
i w jaki sposób powinien zwołać pierwsze posiedzenie rady oraz kolejne
jej zebrania. W pierwszym przypadku najczęściej kompetencja w tym
zakresie przekazywana jest organowi, który przeprowadzał i nadzorował
wybory (np. wójtowi/burmistrzowi/prezydentowi miasta). Brak zapisów
statutowych w tym zakresie może być podstawą do stwierdzenia przez
organ nadzoru nieważności uchwały w sprawie powołania gminnej rady
seniorów i nadania jej statutu20.
PRZYKŁADOWY ZAPIS STATUTOWY - ZWOŁANIE PIERWSZEGO
POSIEDZENIA GMINNEJ RADY SENIORÓW
§ 18
1. Pierwsze posiedzenie Rady powinno się odbyć w terminie 30 dni od
ogłoszenia informacji o składzie osobowym gminnej rady seniorów.
2. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Wójt wyznaczając jego termin,
miejsce oraz porządek obrad.
3. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad pierwszego
posiedzenia Rady powinno zostać dokonane za pomocą poczty
tradycyjnej, elektronicznej lub faksu, co najmniej na 7 dni przed
wyznaczonym terminem posiedzenia Rady.
Z praktycznego punktu widzenia uprawnienie do zwoływania kolejnych
posiedzeń rady powinno zostać przekazane do kompetencji przewodniczącego
rady seniorów - warto jednak przewidzieć alternatywne sposoby
w przypadku, gdyby przewodniczący nie wywiązywał się ze swoich
obowiązków w tym zakresie.
PRZYKŁADOWY ZAPIS STATUTOWY - ZWOŁYWANIE POSIEDZEŃ
GMINNEJ RADY SENIORÓW
§ 22
1. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący Rady z własnej
inicjatywy lub na wniosek: co najmniej 3 członków Rady, Wójta lub
Przewodniczącego Rady Gminy.
2. W przypadku złożenia wniosku o zwołanie posiedzenia Rady
20 Zob. Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 38/2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 maja
2014 r.
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- przewodniczący ma obowiązek zwołać takie posiedzenie
w terminie do 14 dni od dnia wpłynięcia stosownego wniosku. Wniosek
o zwołanie posiedzenia Rady powinien zawierać proponowany
porządek obrad.
3. W przypadku niewywiązania się przez przewodniczącego Rady
z obowiązku, o którym mowa w ust. 2, posiedzenie Rady może
zwołać Wójt.
4. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad posiedzeń Rady
następuje za pomocą poczty tradycyjnej, elektronicznej, faksu lub
w inny skuteczny sposób co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym
terminem posiedzenia Rady. Sposób dokonywania zawiadomień
danego członka Rady zależy od oświadczenia złożonego w tym
zakresie przewodniczącemu Rady. W oświadczeniu, w zależności od
wybranego sposobu zawiadamiania, należy wskazać dokładny adres,
adres poczty elektronicznej lub numer telefonu/ faxu, na który
powinny być doręczane zawiadomienia.
n

Organizacja wewnętrzna gminnej rady seniorów

Statut powinien zawierać regulacje dotyczące zasad organizacji
wewnętrznej gminnej rady seniorów. Jednym z elementów tej
problematyki jest wskazanie i opisanie „organów” wewnętrznych rady
seniorów. Z analizy praktyki wynika, iż w ramach rad seniorów dokonuje
się wyboru prezydium, które organizuje pracę tego ciała. Prezydium
najczęściej obejmuje
przewodniczącego, jego zastępcę/zastępców
oraz sekretarza rady. Należy zwrócić uwagę, iż niektórzy wojewodowie
kwestionują możliwość wyłaniania w ramach rady seniorów sekretarza,
argumentując takie podejście tym, iż ustawa o samorządzie gminnym nie
uwzględnia funkcji sekretarza rady seniorów21. Prezentowany pogląd nie
wydaje się jednak trafny, biorąc w szczególności pod uwagę, że w ustawie
o samorządzie gminnym nie wskazuje się również możliwości powoływania
przewodniczących rad seniorów - co jest powszechne w praktyce
działania tych ciał - a organy nadzoru nie kwestionują przedmiotowych
zapisów statutowych. W ocenie autorów wprowadzenie do statutu
regulacji umożliwiających wybór sekretarza wpisuje się w zakres regulacji
dotyczących wewnętrznej organizacji tego ciała. Określając zadania
sekretarza rady seniorów należy zadbać, by nie pokrywały się one
z zakresem czynności osoby wyznaczonej z ramienia danego urzędu gminy
do obsługi administracyjnej rady seniorów.
21 Zob. Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 38/2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 maja
2014 r.
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Sposób wyrażania opinii przez gminną radę seniorów

W statucie należy obligatoryjnie ustalić, w jakiej formie rada seniorów
uzewnętrznia swoje postanowienia/stanowiska/opinie. Analizując treść
statutów rad funkcjonujących w Polsce należy zauważyć, iż rady seniorów
zazwyczaj wyrażają swoje stanowiska w formie uchwał. Omawiana
kwestia nie jest przedmiotem regulacji ustawowej - powinna wynikać ze
statutu gminnej rady seniorów. Nie warto jednak zbytnio komplikować
zasad podejmowania uchwał - wydaje się, że wprowadzenie reguły,
iż warunkiem podjęcia uchwały jest zagłosowanie za nią większości
członków przy obecności co najmniej połowy składu rady, jest wymogiem
wystarczającym. Z posiedzenia rady seniorów powinien być również
sporządzony protokół.
PRZYKŁADOWY ZAPIS STATUTOWY - DOKUMENTACJA Z POSIEDZENIA
GMINNEJ RADY SENIORÓW
§ 34
1. Uchwały Rady podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady.
W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego
Rady.
2. Uchwała Rady powinna zawierać w szczególności:
a) tytuł,
b) treść merytoryczną,
c) wyniki głosowania,
d) podpisy przewodniczącego i sekretarza.
3. Uchwały Rady oznacza się według następującego schematu: „1/GRS/
IV/2015 z dnia …” (numer uchwały/oznaczenie organu/miesiąc/rok
i data posiedzenia). Numerację uchwał Rady kontynuuje się do
końca trwania danej kadencji Rady.
§ 35
1. Protokół z posiedzenia Rady powinien zawierać w szczególności:
a) datę;
b) porządek obrad;
c) krótki opis przebiegu dyskusji;
d) opis podjętych ustaleń;
www.federacjautw.pl
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e) wyniki głosowań;
f) numery podjętych uchwał;
g) złożone wnioski, zapytania i propozycje;
h) podpisy.
2. Do protokołu z posiedzenia Rady dołącza się listę obecności
z posiedzenia Rady oraz uchwały podjęte przez Radę.
3. Protokół z posiedzenia Rady jest podpisywany przez członków
Prezydium.
4. Protokoły z posiedzeń Rady są zamieszczane na stronie internetowej
Gminy.
W statucie powinny również zostać zamieszczone regulacje dotyczące
zasad współpracy rady seniorów z organami lokalnego samorządu
(np. tryb konsultowania z radą seniorów przez odpowiednie organy/jednostki
gminy, termin do wydania opinii przez radę seniorów, zakres spraw, który
powinien być przekazywany do zaopiniowania przez radę seniorów), zasady
obsługi administracyjnej rady seniorów (np. miejsce przechowywania
dokumentacji rady seniorów, wysyłka zaproszeń na posiedzenia rady
seniorów, wskazanie miejsca na ewentualne dyżury członków rady seniorów)
oraz finansowanie działalności rady seniorów (np. kwestia dopuszczalności
zwrotu kosztów ewentualnych delegacji lub braku takiej możliwości,
zakupu materiałów biurowych).
2.3. ETAP 3. Wyłonienie członków gminnej rady seniorów
Problematyka przeprowadzenia wyborów do gminnej rady seniorów
została już omówiona w punkcie 2.2.3 niniejszej publikacji. Warto jednak
podkreślić, iż:
n
zasady dokonywania wyborów członków gminnej rady seniorów powinny
być opisane w statucie;
n
nie można wyprowadzać trybu przeprowadzenia wyborów poza materię
statutową, np. do regulaminów wydawanych na mocy delegacji
zawartej w statucie;
n
w praktyce funkcjonują różne procedury wyłaniania członków gminnych
rad seniorów - jest to uzależnione od wielu czynników np.: wielkości
gminy, liczby organizacji seniorskich działających na obszarze danej
gminy i ich aktywności, świadomości i wiedzy lokalnych samorządów
w zakresie przedmiotowej problematyki;
36
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nie należy komplikować trybu wyborów członków rady seniorów najprostsze rozwiązania proceduralne są zarazem najskuteczniejsze,
jednocześnie umożliwiając transparentne i sprawne wyłonienie składu
rady seniorów.
WARTO PAMIĘTAĆ
Zasady dokonywania wyboru członków gminnej rady seniorów powinny
być opisane szczegółowo w statucie rady - nie jest dopuszczalne
regulowanie tej materii poza statutem np. w regulaminie wyborów22.

2.4. ETAP 4. Ukonstytuowanie się gminnej rady seniorów
Z praktycznego punktu widzenia procedurę utworzenia gminnej rady
seniorów kończy dopiero odbycie się jej pierwszego posiedzenia.
Na posiedzeniu tym powinno nastąpić tzw. ukonstytuowanie się (wybór
przewodniczącego, wiceprzewodniczącego/cych, i w zależności od
regulacji statutowych, innych członków prezydium), opracowanie planu
działań czy też ustalenie harmonogramu spotkań rady seniorów.
WAŻNE
W statucie należy zamieścić zapisy regulujące kto, w jakim terminie
i w jaki sposób powinien zwołać pierwsze posiedzenie gminnej rady
seniorów. Najczęściej kompetencja w tym zakresie przekazywana jest
organowi, który przeprowadzał i nadzorował wybory (np. wójtowi/
burmistrzowi/prezydentowi miasta).
3. Skład gminnej rady seniorów
Problematyka składu gminnych rad seniorów budzi w praktyce pewne
wątpliwości. Zgodnie z art. 5c ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym,
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. Z powołanego
wyżej przepisu wyraźnie wynika, iż członkami takiego podmiotu mogą być:
a) osoby starsze23;
b) przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych,
22 Zapis art. 5c ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym wprost stanowi, iż jednym z istotnych
elementów statutu jest tryb wyboru członków rady seniorów.
23 Ustawa o samorządzie gminnym nie definiuje pojęcia „osoba starsza”.
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w szczególności przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz
podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.
Niektóre samorządy tworząc radę seniorów wprowadzają ograniczenia
wiekowe dla członków tych ciał (np. do statutu wprowadzany jest zapis,
że członek rady musi mieć co najmniej 60 lat). W kontekście szerokiego
zakresu podmiotowego gminnej rady seniorów wskazanego w przepisach,
taka praktyka wydaje się być nieprawidłowa - ustawa o samorządzie
gminnym wyraźnie przyznaje prawo do zasiadania w radzie seniorów
nie tylko osobom starszym, ale również przedstawicielom podmiotów
działających na rzecz osób starszych.
WAŻNE
Przedstawicielem podmiotu działającego na rzecz osób starszych
niekoniecznie musi być osoba, która posiada przymiot osoby starszej.
W Polsce prężnie działa wiele organizacji pozarządowych założonych
przez osoby młode, które podejmują inicjatywy i działają na rzecz
środowisk senioralnych.
W tym stanie rzeczy zawężanie katalogu podmiotów uprawnionych do
członkostwa w radzie seniorów należy uznać za niezgodne z regulacjami
ustawowymi - niektórzy wojewodowie tego typu zapisy traktują jako
istotne naruszenie prawa będące podstawą do stwierdzenia nieważności
uchwały w sprawie powołania gminnej rady seniorów24. Stanowisko to
znajduje uzasadnienie w systemowych zasadach określających hierarchię
poszczególnych aktów prawnych - statut gminnej rady seniorów jest
wydawany w oparciu i na podstawie ustawy o samorządzie gminnym,
w związku z czym jako akt niższego rzędu nie może zawierać postanowień
sprzecznych z ustawą oraz wychodzących poza zakres merytorycznej
delegacji do jego wydania.
W niektórych statutach wskazuje się, że członkami rady seniorów mogą
być przedstawiciele organu wykonawczego i/lub uchwałodawczego gminy
- takie zapisy, w ocenie autorów, również należy uznać za niepoprawne25.
Ustawa o samorządzie gminnym wprost stanowi, że członkami rady
seniorów mogą być (oprócz osób starszych) przedstawiciele podmiotów
24 Zob. Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 43/2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2014 r. Warto jednak zaznaczyć, iż stanowisko w tym zakresie nie jest jednolite wśród
nadzorów prawnych. Niektórzy wojewodowie nie kwestionują wprowadzanych w statutach
ograniczeń wiekowych.
25 Zob. Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.290.2014 Wojewody Śląskiego z dnia 31 lipca
2014 r.
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działających na rzecz osób starszych - trudno natomiast uznać wójta/
burmistrza/prezydenta miasta lub odpowiednio radę gminy/miasta za
podmiot stricte działający na rzecz osób starszych w rozumieniu w/w
norm prawnych. Niewątpliwie wartym polecenia jest rozwiązanie,
w którym szefowie organów gminy lub ich przedstawiciele biorą udział
w posiedzeniach rady seniorów, jednak wyłącznie z głosem doradczym.
W statucie należy przesądzić, jak liczna ma być gminna rada seniorów.
Liczebność tego typu organów zależy od wielu czynników, np.: wielkości
gminy, liczby podmiotów działających na rzecz osób starszych i ich
aktywności – trzeba jednak pamiętać, iż nazbyt rozbudowany skład rady
może utrudniać jej sprawne działanie, dlatego należy rekomendować umiar
w tym zakresie26. Liczba członków rady powinna być określona w statucie
konkretnie, w sposób niewywołujący wątpliwości - w ocenie autorów nie
jest jednak wykluczone określenie liczebności tego organu np. poprzez
zastosowanie zwrotu „nie więcej niż” lub tzw. widełki.

26 Liczebność gminnych rad seniorów kształtuje się bardzo różnie, np.: Kraków: 25 członków,
Wieliczka: 15 członków, Nowy Sącz: 10 członków; Warszawa: nie więcej niż 26 członków;
Katowice 13 członków.
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ROZDZIAŁ III
RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
1. Rady działalności pożytku publicznego w ogólności
Problematyka tworzenia i funkcjonowania rad działalności pożytku
publicznego w sposób szczegółowy jest uregulowana w ustawie z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która
w swoim pierwotnym brzmieniu nakładała obowiązek utworzenia Rady
Działalności Pożytku Publicznego jako organu opiniodawczo-doradczego
ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego27. Nowelizacja
przedmiotowej ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. wprowadziła możliwość
tworzenia tego typu ciał na szczeblu każdego województwa, powiatu oraz
gminy28.
W świetle powołanych przepisów radę działalności pożytku publicznego
można generalnie określić jako kolegialne ciało o charakterze
opiniodawczo-doradczym, którego rolą jest w szczególności
konsultowanie, opiniowanie dokumentów dla potrzeb organu jednostki
administracyjnej, przy której taka rada działa. Warto podkreślić, iż
skład każdej rady musi mieć charakter mieszany, tzn. obok przedstawicieli
podmiotów trzeciego sektora muszą w niej zasiadać reprezentanci
administracji publicznej. W ten sposób została stworzona możliwość
szerokiej prezentacji różnych – często rozbieżnych – poglądów oraz
wypracowywania rozwiązań uwzględniających racje obu stron. Takie
szerokie spojrzenie na poszczególne problemy sprawia również, że decyzje
wypracowane w trakcie dyskusji mają większe szanse na efektywne
wdrożenie29.
Należy jednocześnie zauważyć, iż pomimo obowiązujących już od
kilku lat przepisów umożliwiających tworzenie rad działalności
pożytku publicznego na różnych szczeblach jednostek samorządu
terytorialnego, ich liczebność oraz rozpoznawalność wśród członków
społeczności lokalnych nie jest najwyższa30. Istnieje zatem obiektywna
27 Art. 35 ust. 1 ustawy OPP.
28 Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146).
29 Za: www.radypozytku.ngo.pl
30 Przykładowo z badań Stowarzyszenia Klon/Jawor z 2012 r. wynika, że aż 36% badanych
organizacji pozarządowych zadeklarowało brak wiedzy na temat obecności w ich gminie/
mieście lokalnej rady działalności pożytku publicznego czy też innego zespołu do spraw stałej
współpracy między NGO a samorządem lokalnym (za: www.radypozytku.ngo.pl).
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potrzeba dalszego upowszechniania tej ważnej, instytucjonalnej formy
partycypacji publicznej – z tego względu w ramach niniejszego rozdziału
zostaną przedstawione najważniejsze zagadnienia związane z tworzeniem
i funkcjonowaniem rad działalności pożytku publicznego na poszczególnych
szczeblach administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem
gminy.
2. Rodzaje rad działalności pożytku publicznego i ich zadania
Stosownie do postanowień ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie istnieją cztery rodzaje rad działalności pożytku
publicznego tj. Rada Działalności Pożytku Publicznego przy ministrze
odpowiedzialnym za sprawy zabezpieczenia społecznego oraz rady na
szczeblu województwa samorządowego, powiatu i gminy. Warto zaznaczyć,
iż tylko pierwsza spośród nich jest powoływana obligatoryjnie – w przypadku
pozostałych właściwe organy jednostek samorządowych mają swobodę
w podjęciu decyzji o utworzeniu lokalnej rady. Należy również pamiętać,
iż pomiędzy radami na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym
nie ma podległości ani zależności administracyjnej – ustawa OPP
zaleca natomiast współpracę między nimi „na zasadach partnerstwa
i suwerenności stron, w szczególności przez wzajemne informowanie
o kierunkach działań”31, co powinno skutkować m.in. koordynacją
podejmowanych inicjatyw, możliwością zgłaszania wspólnych projektów
oraz ich wspierania.
2.1. Rada Działalności Pożytku Publicznego
Rada Działalności Pożytku Publicznego to organ opiniodawczo-doradczy
ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego – składa się
z 20 członków w tym: 5 przedstawicieli organów administracji rządowej
i jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych, 5 przedstawicieli
jednostek samorządu terytorialnego oraz 10 przedstawicieli organizacji
pozarządowych. Członków Rady powołuje i odwołuje minister właściwy do
spraw zabezpieczenia społecznego na 3 – letnią kadencję. Do zadań Rady
Działalności Pożytku Publicznego należy w szczególności:
n
wyrażanie opinii w sprawach dotyczących stosowania ustawy OPP;
n
wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych oraz programach
rządowych związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych,
działalnością pożytku publicznego oraz wolontariatu;
n
udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między
organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi,
31 Zob. art. 41h ustawy OPP.
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n

n

n

n

związanych z działalnością pożytku publicznego;
zbieranie i dokonywanie analizy informacji o prowadzonych kontrolach
i ich skutkach;
wyrażanie opinii w sprawach zadań publicznych, zlecania tych zadań
do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz rekomendowanych
standardów realizacji zadań publicznych;
tworzenie, we współpracy z organizacjami pozarządowymi,
mechanizmów informowania o standardach prowadzenia działalności
pożytku publicznego oraz o stwierdzonych przypadkach naruszenia
tych standardów;
organizowanie wyborów przedstawicieli organizacji pozarządowych
do składu komitetu monitorującego, o którym mowa w art. 14 ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

2.2. Wojewódzka rada działalności pożytku publicznego
Uprawnienie do powołania wojewódzkiej rady działalności pożytku
publicznego przysługuje marszałkowi województwa – konieczny jest do tego
wspólny wniosek co najmniej 50 organizacji pozarządowych prowadzących
działalność na terenie danego województwa. W skład rady wchodzą:
przedstawiciel wojewody, przedstawiciele marszałka województwa,
przedstawiciele sejmiku województwa oraz przedstawiciele organizacji
pozarządowych prowadzących działalność na terenie województwa.
Co ważne, przedstawiciele organizacji pozarządowych muszą stanowić co
najmniej połowę składu tego typu ciała. Członków rady powołuje i odwołuje
marszałek województwa, z tym że powołanie członków reprezentujących
organizacje pozarządowe następuje spośród kandydatów zgłoszonych
przez te organizacje. Do zadań wojewódzkiej rady działalności pożytku
publicznego należy w szczególności:
n
wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania
organizacji pozarządowych, w tym w zakresie programów współpracy
z organizacjami pozarządowymi;
n
wyrażanie opinii o projektach uchwał i aktów prawa miejscowego
dotyczących sfery zadań publicznych;
n
udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między
organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi;
n
wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym
zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz w
sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych;
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wyrażanie opinii o projekcie strategii rozwoju województwa.
Katalog zadań wojewódzkiej rady działalności pożytku publicznego ma
charakter otwarty – mogą być one zatem rozszerzone przy zachowaniu
ich konsultacyjno – opiniodawczego charakteru, który wprost wynika
z przepisów ustawy OPP.
n

PRZYKŁAD
Regulamin organizacji i trybu działania Małopolskiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego w katalogu zadań Rady wymienia dodatkowo m.in.:
n
tworzenie standardów działalności organizacji pozarządowych
w Małopolsce;
n
stałe monitorowanie oraz doskonalenie współpracy administracji
samorządowej
z
organizacjami
pozarządowymi,
wspólne
rozpoznawanie potrzeb społeczności lokalnej i wspólne planowanie
działań służących zaspokojeniu tych potrzeb;
n
rekomendowanie wypracowanych standardów usług społecznych.
2.2.3. Powiatowe i gminne rady działalności pożytku publicznego
Stosownie do przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie również w powiecie lub w gminie może być utworzona
odpowiednio powiatowa lub gminna rada działalności pożytku publicznego,
będąca organem o charakterze konsultacyjnym i opiniodawczym.
Taka rada jest tworzona przez organ wykonawczy właściwej jednostki
samorządu terytorialnego (wójta/burmistrza/prezydenta miasta lub
starostę) na wniosek organizacji pozarządowych działających na terenie
danej jednostki samorządowej. W skład rady wchodzą: przedstawiciele
organu stanowiącego powiatu lub gminy, tj. rady powiatu lub rady gminy;
przedstawiciele organu wykonawczego powiatu lub gminy, tj. zarządu
powiatu lub wójta/burmistrza/prezydenta miasta oraz przedstawiciele
trzeciego sektora prowadzący działalność na terenie danego powiatu
lub gminy (muszą stanowić co najmniej połowę składu rady). Minimalny
skład rady to zatem osiem osób – po dwóch przedstawicieli rady i organu
wykonawczego oraz czterech reprezentantów sektora organizacji
pozarządowych. Nie ma przeszkód prawnych, by rada była bardziej liczna
– warto szczególnie zarekomendować zwiększenie liczby przedstawicieli
trzeciego sektora, co powinno pozytywnie wpłynąć na wzmocnienie
reprezentatywności tego ciała.
Podobnie jak w przypadku wojewódzkich rad działalności pożytku
publicznego, także tutaj katalog zadań rady na szczeblu powiatu czy
www.federacjautw.pl
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gminy ma charakter otwarty i obejmuje w szczególności:
n
opiniowanie projektów strategii rozwoju powiatów lub gmin;
n
opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego
dotyczących sfery zadań publicznych oraz współpracy z organizacjami
pozarządowymi, w tym programów współpracy z organizacjami
pozarządowymi;
n
wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji
pozarządowych;
n
udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między
organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi;
n
wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym
zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz
w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.
WAŻNE
Zgodnie z art. 41g ustawy OPP tryb powoływania członków rady
powiatowej lub gminnej oraz zasady jej działania określa organ
stanowiący, czyli rada gminy/powiatu, a nie organ wykonawczy, jak to
jest w przypadku wojewódzkiej rady działalności pożytku publicznego. W
tym stanie rzeczy rada powiatu/rada gminy, która chce powołać lokalną
radę działalności pożytku publicznego, powinna podjąć odrębną uchwałę
w tym zakresie określając w niej także terminy i sposób zgłaszania
kandydatur na członków tworzonej rady.
3. Etapy tworzenia gminnej rady działalności pożytku publicznego
W ramach procedury tworzenia gminnej rady działalności pożytku
publicznego można wyróżnić kilka etapów – poniżej przedstawiono ich
krótką charakterystykę.
3.1. ETAP 1 - konsultacyjny
Dla skutecznego wdrożenia procedury zmierzającej do utworzenia
lokalnej rady działalności pożytku publicznego w pierwszej kolejności jest
niezbędne zbudowanie możliwie najszerszego poparcia dla tej inicjatywy
w lokalnym środowisku organizacji pozarządowych.
Poprzez rozmowy, konsultacje, spotkania robocze organizacje pozarządowe
mogą w szczególności wypracować wspólne stanowisko w zakresie
potrzeby utworzenia gminnej rady działalności pożytku publicznego, jak
również zredagować treść formalnego wniosku o utworzenie tego ciała.
44

www.federacjautw.pl

PARTYCYPACJA OSÓB STARSZYCH W ŻYCIU PUBLICZNYM – WYBRANE ZAGADNIENIA

Dla zapewnienia niezbędnej koordynacji działań w tym zakresie warto
wybrać nieformalnego lidera, który będzie pełnił rolę pośrednika pomiędzy
wnioskodawcami a organami samorządu gminnego.
Samo porozumienie środowiska organizacji pozarządowych działających
na terenie danej gminy to jednak za mało - złożenie wniosku o powołanie
rady powinno zostać poprzedzone co najmniej spotkaniem z wójtem/
burmistrzem/prezydentem miasta oraz przewodniczącym rady gminy.
Warto również spotkać się z osobą, która jest w gminie odpowiedzialna
za współpracę z organizacjami pozarządowymi (np. pełnomocnikiem ds.
organizacji pozarządowych). Rozmowa z liderami samorządu lokalnego
stwarza możliwość przedstawienia argumentów uzasadniających
powołanie rady pożytku publicznego jako ciała konsultacyjnego doradczego będącego ważnym elementem systemu współpracy samorządu
z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie danej gminy.
Zwieńczeniem tego etapu powinno być złożenie formalnego wniosku o
utworzenie gminnej rady działalności pożytku publicznego.
3.2. ETAP 2 - uchwalenie trybu powoływania członków, organizacji
i trybu działania gminnej rady działalności pożytku publicznego
oraz terminów i sposobów zgłaszania kandydatur na jej członków
Zgodnie z art. 41g ustawy OPP rada gminy określa, w drodze uchwały,
tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania gminnej rady
działalności pożytku publicznego, biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia
reprezentatywności organizacji pozarządowych, terminy i sposób
zgłaszania kandydatur na członków rady oraz potrzebę zapewnienia jej
sprawnego funkcjonowania. Mając to na uwadze należy zarekomendować,
by treść przyjętego regulaminu obejmowała co najmniej:
n
określenie zadań rady działalności pożytku publicznego;
n
określenie trybu powoływania jej członków (m.in. liczebność rady,
sposób zgłaszania kandydatów na jej członków, sposób wyłonienia
przedstawicieli organizacji pozarządowych w radzie w przypadku
zgłoszenia się większej liczby kandydatów, niż wynosi liczba miejsc);
n
ustalenie zasad organizacji i funkcjonowania rady (m.in. zasady
zwoływania, prowadzenia i dokumentowania posiedzeń, okoliczności
i tryb wygaszania mandatu członka rady, zasady sporządzania
i publikowania sprawozdań z pracy rady).
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3.3. ETAP 3 - wyłonienie i powołanie członków gminnej rady działalności
pożytku publicznego
Wybór członków gminnej rady działalności pożytku publicznego następuje
na zasadach ustalonych w regulaminie uchwalonym przez radę gminy.
Trzeba przy tym pamiętać, że zgodnie z przepisami ustawy OPP gminna
rada działalności pożytku publicznego składa się z:
n
przedstawicieli organu stanowiącego gminy (przedstawiciele rady
gminy np. radni);
n
przedstawicieli organu wykonawczego gminy (przedstawiciele wójta/
burmistrza/prezydenta miasta np. kierownicy referatów);
n
przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy OPP, prowadzących działalność
na terenie danej gminy, przy czym co najmniej połowę składu gminnej
rady działalności pożytku publicznego powinni stanowić właśnie
przedstawiciele organizacji pozarządowych.
Po przeprowadzeniu stosownej procedury wyborczej organ wykonawczy
gminy formalnie tworzy gminną radę działalności pożytku publicznego
powołując do niej osoby wybrane przez organizacje pozarządowe oraz
wskazane przez właściwe organy.
WAŻNE
Kadencja gminnej rady działalności pożytku publicznego trwa 2 lata.
Na pierwszym posiedzeniu gminnej rady działalności pożytku publicznego
powinno nastąpić jej ukonstytuowanie (wybór przewodniczącego,
wiceprzewodniczącego oraz sekretarza), ustalenie planu działań rady czy
też harmonogramu kolejnych spotkań.
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ROZDZIAŁ IV
BUDŻET OBYWATELSKI

1. Co to jest budżet obywatelski?
Społeczeństwo obywatelskie to pojęcie, które bardzo często pojawia się
w przestrzeni publicznej. Termin ten obejmuje w Polsce dwa obszary:
obywatelską aktywność grupową – działalność organizacji pozarządowych,
wspólnot lokalnych i samorządowych, nieformalnych grup i ruchów
społecznych oraz świadomość obywatelską Polaków32. Innymi słowy
społeczeństwo obywatelskie to rodzaj społeczeństwa demokratycznego,
w którym obywatele świadomie uczestniczą w życiu publicznym, są aktywni
i odpowiedzialni oraz posiadają zdolność samoorganizacji. Jednym
z elementów bezpośrednio wpływających na budowanie społeczeństwa
obywatelskiego jest instrument zwany budżetem obywatelskim.
Budżet obywatelski (inaczej budżet partycypacyjny33) to mechanizm,
który umożliwia mieszkańcom danej jednostki terytorialnej (np. miasta,
gminy, dzielnicy) - w oparciu o ustalone zasady - podejmować decyzje
w zakresie wydatkowania środków finansowych wydzielonych przez lokalny
samorząd. Korzystanie przez lokalne władze z tego typu instrumentu
z jednej strony aktywizuje mieszkańców, włącza ich w życie społeczności
lokalnych oraz zwiększa ich poczucie odpowiedzialności za sprawy wspólne,
z drugiej strony natomiast buduje pozytywny wizerunek rządzących34.
Jak wskazuje się w literaturze, aby budżet obywatelski odróżnić od
innych instrumentów angażujących obywateli, powinien on spełniać kilka
elementarnych, powiązanych ze sobą warunków35:
n
po pierwsze: przynajmniej na jednym z etapów jego budowania powinno
się stworzyć mieszkańcom możliwość bezpośredniego wyrażenia
stanowiska np. podczas organizowanych spotkań, debat, konferencji;
n
po drugie: dotyczy wyodrębnionych i zarezerwowanych środków
z budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
n
po trzecie: co najmniej jeden z jego etapów powinien obejmować swym
32 Zob. www.mpips.gov.pl/spoleczenstwo-obywatelskie/
33 Wojciech Kębłowski wskazuje, iż nazwa budżet partycypacyjny jest właściwszym określeniem.
Zob. Kębłowski W., Budżet partycypacyjny. Ewaluacja, Instytut Obywatelski, Warszawa 2014.
34 Pod warunkiem, iż budżet obywatelski spełnia standardy tego typu instrumentów. Stosowanie
„pseudo” budżetów obywatelskich przyniesie skutek odwrotny od pierwotnie założonego.
35 Kębłowski W., Budżet partycypacyjny. Krótka Instrukcja Obsługi. Instytut Obywatelski,
Warszawa 2013.
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zasięgiem cały obszar miasta/gminy (np. etap konsultowania budżetu);
n
po czwarte: decyzje mieszkańców w zakresie rozdysponowania środków
powinny być wiążące dla władz;
n
po piąte: budżet obywatelski powinien wykazywać się cechą
cykliczności, systematyczności.
Podstawą prawną dla wprowadzania budżetów obywatelskich w Polsce
jest, co do zasady, art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym, który stanowi, że w sprawach ważnych dla gminy mogą być
przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy zasady i tryb tych konsultacji określa uchwała rady gminy. Podkreślić należy,
iż mimo wskazywania takiej podstawy prawnej, budżety obywatelskie nie
są tożsame z konsultacjami społecznymi, które ze swej istoty nie mają
charakteru wiążącego dla organów władzy. Natomiast immanentną cechą
budżetu obywatelskiego powinna być gwarancja realizacji pomysłów
wskazanych przez mieszkańców. Z uwagi na brak bezpośrednich regulacji
prawnych w tym zakresie uznać należy, że budżet obywatelski to umowa
społeczna pomiędzy władzami a mieszkańcami36. W ocenie autorów tego
typu umowom bliżej jest jednak do tzw. umów dżentelmeńskich - jak
wskazuje Kazimierz Bandarzewski „tak zawierane umowy są nieważne
i nie wiążą żadnej ze stron. W szczególności nawet gdyby doszło do
zawarcia takiej umowy społecznej, to radni nieprzestrzegający jej
zapisów nie ponosiliby żadnych konsekwencji. Zawarcie takiej umowy
miałoby sens tylko wówczas, gdyby radni za jej nieprzestrzeganie (np.
za brak popierania wniosków mieszkańców co do wprowadzenia pod
obrady rady gminy propozycji budżetowych zgodnych z taką umową)
ponosili konsekwencje związane z pełnieniem mandatu. Mandat radnego
jest jednak mandatem wolnym i niedopuszczalne jest zawieranie
umów dotyczących sposobu wykonywania mandatu przez radnego”37.
W przypadku niewywiązania się władz samorządowych ze zobowiązań
wziętych na siebie przy okazji wprowadzenia budżetu obywatelskiego
mieszkańcom pozostaje właściwie tylko możliwość ich rozliczenia przy
urnach wyborczych.
Budżety obywatelskie - w tych jednostkach samorządu terytorialnego,
które zdecydowały się na tego typu mechanizmy - wprowadzane są
36 Kraszewski D., Mojkowski K., Budżet obywatelski w Polsce, Fundacja im. Stefana Batorego,
Akcja: Masz Głos Masz Wybór, Warszawa 2014.
37 Bandarzewski K., Opinia prawna dotycząca prawnych uwarunkowań udziału społeczności
lokalnych w procesie konstruowania i wykonywania budżetu gminy, Akcja: Masz Głos Masz
Wybór,www.maszglos.pl/wp-content/uploads/2013/09/Ekspertyza-dotyczaca-budzetow
-obywatelskich-dr-K.Bandarzewski-.pdf.
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najczęściej za pośrednictwem uchwały organu stanowiącego gminy38.
Uznaje się, iż pierwszy pełny budżet partycypacyjny powstał w 1989 r.
w brazylijskim mieście Porto Alegre39. W Polsce po raz pierwszy zastosowano
ten instrument w Sopocie w 2011 r.
2. Budżet obywatelski - czy warto go stosować?
Korzyści z wprowadzania budżetów obywatelskich są wielostronne zarówno dla mieszkańców jak i lokalnych władz. Zasadniczą zaletą
budżetów obywatelskich jest, iż w ramach tych mechanizmów finansowane
i realizowane są projekty, które mają autentyczne poparcie społeczne.
W tym kontekście nie sposób pominąć aspektów społecznych budżetów
partycypacyjnych - dają one okazję do spotkań mieszkańców, poznawania
się i budowania wzajemnych relacji. Jak wskazuje Marcin Gerwin, budżet
partycypacyjny może być „punktem wyjścia do budowania międzyludzkiej
solidarności, mieszkańcy mogą bowiem przeznaczać środki nie tylko na
remont chodnika pod własnymi oknami, lecz także wspierać mieszkańców
z innych rejonów miasta, dostrzegając, że ich potrzeby są również ważne.
Nie chodzi więc o to, aby wykorzystując możliwość zagłosowania na
projekt, wyciągnąć ze wspólnych środków pieniądze na remont swojej
ulicy. Chodzi także o to, by powstawała prawdziwa, lokalna społeczność,
w której ludzie dbają o siebie nawzajem. Budżet obywatelski to okazja
nie tylko do budowania społeczeństwa obywatelskiego, lecz również do
wprowadzania w życie idei zrównoważonego rozwoju”40. Z jednej strony
budżet obywatelski angażuje mieszkańców w rozwój własnej okolicy,
z drugiej natomiast uwrażliwia ich na potrzeby innych grup mieszkańców uczy zrozumienia i tolerancji. Ponadto - co podkreśla Wojciech Kębłowski
- budżety partycypacyjne mogą być „częścią gruntownej, długofalowej
i całościowej reformy polityki miejskiej, opierającej się na reformie
administracyjnej miasta”41. Mechanizmy te „zapraszając mieszkańców
i użytkowników miasta do uczestnictwa w podejmowaniu decyzji
dotyczących rozwoju miasta, nadają im rolę równorzędną z urzędnikami
i politykami, a tym samym dają mieszkańcom prawo do miasta – nie zabiera
go tym, którzy już je posiadają (urzędnikom, radnym, prezydentom
38 Kraszewski D., Mojkowski K., Budżet obywatelski w Polsce, Fundacja im. Stefana Batorego,
Akcja: Masz Głos Masz Wybór, Warszawa 2014, str. 8.
39 Zob. www.wikipedia.pl
40 Gerwin M., Dlaczego budżet obywatelski?, www.decydujmyrazem.pl/o_projekcie/wiadomosci/
dlaczego_budzet_obywatelski_.html. Pełny tekst dostępny w nr. 1(6)/2012 zeszytów Animacja
Życia Publicznego. Analizy i rekomendacje wydawanych w ramach projektu „Decydujmy
razem”.
41 Kębłowski W., Budżet partycypacyjny. Krótka Instrukcja Obsługi. Instytut Obywatelski,
Warszawa 2013.
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czy mieszkańcom o wysokim kapitale społecznym lub finansowym),
ale rozszerza je na tych, którym dotychczas nie zostało ono przyznane
(mieszkańcom, którzy nie uczestniczą w debacie publicznej, o niskim
kapitale społecznym lub finansowym)”42. Budżet obywatelski wpływa na
podniesienie jakości życia mieszkańców w danej jednostce samorządu
terytorialnego, ale też zwiększa ich wiedzę zwłaszcza na temat istoty i
funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz wydatkowania środków
publicznych.
Również z punktu widzenia władz samorządowych budżety obywatelskie
przynoszą określony pakiet korzyści - oczywiście pod warunkiem, iż
budżety te spełniają określone standardy i nie są wyłącznie instrumentami
fasadowymi, w których faktyczny wpływ obywateli na wydatkowanie
środków jest iluzoryczny. Wśród niewątpliwych korzyści należy wymienić:
n
umocnienie podstaw (legitymacji) do sprawowania władzy poprzez
rozwój komunikacji z mieszkańcami;
n
ułatwienie w podejmowaniu wraz z mieszkańcami trudnych
(niepopularnych) decyzji;
n
zwiększenie zaufania mieszkańców do władz;
n
zwiększenie popularności lokalnych polityków;
n
zwiększenie efektywności i racjonalności dystrybucji środków
publicznych;
n
budowanie zgody społecznej;
n
zwiększenie partycypacji mieszkańców w życiu społeczności lokalnych43.
Wszechstronne zalety wprowadzania budżetów partycypacyjnych powinny
być wystarczającym przyczynkiem, by ta forma budowania społeczeństwa
obywatelskiego stawała się coraz powszechniejsza. Warto jednak
rekomendować, by budżet obywatelski był traktowany przez wszystkie
strony tego procesu - a w szczególności przez władze samorządowe - jako
element szerszej perspektywy zarządzania i budowania tożsamości
władzy z obywatelami zamieszkującymi określone terytorium.
3. Etapy budżetu obywatelskiego
Budżet partycypacyjny w zależności od tego, gdzie jest wdrażany,
może podlegać pewnym modyfikacjom - wpływ na to będą mieć takie
okoliczności jak np.: wielkość miasta/gminy, obszar miejski/wiejski, liczba
42 Kębłowski W., Budżet partycypacyjny. Krótka Instrukcja Obsługi. Instytut Obywatelski,
Warszawa 2013.
43 Jak działa budżet partycypacyjny w Wielkiej Brytanii. Participatory Budgeting in the UK: Tool
Kit, Participatory Budgeting Unit, www.participatorybudgeting.org.uk.
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i aktywność organizacji pozarządowych, nastawienie władz, świadomość
społeczna obywateli czy też struktura demograficzna. Zasadniczo jednak
każdy mechanizm tego typu powinien obejmować co najmniej kilka
ustandaryzowanych etapów, które co prawda nie wynikają z regulacji
prawnych, ale z praktyki i istoty budżetów obywatelskich. Interesujący
podział zaproponowany został w publikacji Fundacji Pracownia Badań
i Innowacji Społecznych „Stocznia” pn. Standardy procesów budżetu
partycypacyjnego w Polsce44- obejmuje on następujące etapy:
n

Przygotowanie budżetu obywatelskiego

Z inicjatywą wprowadzenia budżetu obywatelskiego mogą wystąpić same
władze lub lokalne środowiska, np. grupy mieszkańców czy też organizacje
pozarządowe. Etap ten powinien charakteryzować się szeroką dyskusją
na poziomie organów gminy i urzędników, którzy w przyszłości będą
odpowiedzialni za jego wdrożenie. Niewątpliwe jednak jest, iż na tym
etapie równolegle powinno się również uruchamiać debatę w przestrzeni
społecznej. Inicjatywa społeczna polegająca na zawnioskowaniu do władz
o stworzenie budżetu partycypacyjnego powinna zostać poprzedzona
zbudowaniem szerokiej koalicji mieszkańców i organizacji społecznych,
które ją popierają, oraz rozmowami i konsultacjami z włodarzami miasta/
gminy. Na tym etapie można rekomendować, by podejmowane były
uchwały intencyjne w zakresie chęci zrealizowania na danym terytorium
budżetu obywatelskiego.
n

Wypracowanie zasad przebiegu budżetu obywatelskiego

W tym etapie należy stworzyć jasne zasady budżetu obywatelskiego.
Rekomenduje się, by został powołany zespół zadaniowy składający
się zarówno z przedstawicieli władz/urzędników, mieszkańców oraz
przedstawicieli organizacji pozarządowych. Warto zastanowić się nad
zasadami wyboru osób do w/w zespołu - należy tu w szczególności
wprowadzić maksymalnie bezstronne reguły wyłonienia przedstawicieli
strony społecznej.
n

Akcja informacyjno-edukacyjna

Z punktu widzenia istoty budżetu obywatelskiego bardzo ważne jest, by
udział w nim brała jak najszersza grupa mieszkańców. Aby warunek ten
mógł zostać spełniony, należy wprowadzić właściwie na każdym etapie
procedury tworzenia tego mechanizmu szeroką akcję informacyjno
44 Standardy procesów budżetu partycypacyjnego w Polsce, Wydawca: Fundacja Pracownia
Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, www.stocznia.org.pl, Warszawa 2014.
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- edukacyjną. Można wykorzystać różne kanały przekazu informacji
(Internet, lokalna prasa, spotkania, konferencje, współpraca z parafiami,
konsultacje, plakaty, ulotki itp.).
n

Wypracowywanie i zgłaszanie projektów

To etap, w którym mieszkańcy, w oparciu o ustalone kryteria,
opracowują i składają określone propozycje działań w ramach budżetów
partycypacyjnych. Zarekomendować należy tworzenie przez lokalne
samorządy miejsc, gdzie zainteresowane osoby – projektodawcy - będą
mogły skonsultować swoje pomysły oraz doradzić się w zakresie aspektów
proceduralnych, merytorycznych i technicznych. Ten etap powinien być
odpowiednio długi, tak by każdy mógł zdążyć z przygotowaniem swojego
wniosku.
n

Weryfikacja projektów

Weryfikacja zgłoszonych w procedurze budżetu obywatelskiego projektów
- w klasycznym ujęciu tego mechanizmu - powinna ograniczać się jedynie
do aspektów formalno-prawnych. Nie powinno dokonywać się oceny
merytorycznej i wartościowania złożonych propozycji - tych ocen dokonują
bowiem w kolejnym etapie sami mieszkańcy podczas głosowania. Ocena
formalna to sprawdzenie, czy złożony projekt jest zgodny z założeniami
regulaminu (np. czy do projektu dołączona została lista poparcia określonej
liczby mieszkańców). Ocena prawna sprowadza się do ustalenia, czy
zaproponowane rozwiązania są zgodne z przepisami prawa powszechnie
obowiązującego i prawem lokalnym (np. czy w kontekście zapisów planu
zagospodarowania przestrzennego będzie możliwa realizacja zgłoszonego
pomysłu w zaproponowanej lokalizacji).
n

Dyskusja nad zgłoszonymi projektami

Projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego powinny zostać podane do
wiadomości publicznej. Jednak ich promocja nie powinna ograniczać się
wyłącznie do zamieszczenia ich wykazu z opisem na stronie internetowej
właściwego urzędu - powinna również obejmować np. spotkania
z mieszkańcami, na których projekty te są szczegółowo przedstawiane.
Im szersza dyskusja w tym zakresie, tym potencjalnie więcej osób może
wziąć udział w procedurze wyboru projektów.
n

Wybór złożonych projektów do realizacji

Wybór projektów złożonych w ramach budżetu obywatelskiego powinien
zostać dokonany w drodze głosowania mieszkańców. Rekomenduje się,
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by stworzyć możliwość oddawania głosów w co najmniej kilku formach,
np. za pomocą poczty tradycyjnej, urn wyborczych rozmieszczonych
w różnych miejscach, Internetu. Głosowanie powinno trwać co najmniej
kilka dni. Do realizacji zostają wybrane te projekty, które uzyskały
największą liczbę głosów poparcia - realizowanych jest tyle przedsięwzięć,
na ile wystarcza kwota środków przeznaczonych na budżet partycypacyjny.
W tym kontekście pojawia się kwestia katalogu podmiotów uprawnionych
do udziału w głosowaniu. W wielu regulaminach budżetów obywatelskich
zamieszczane są zapisy wskazujące, iż osobami uprawnionymi w tym
zakresie są np.: osoby zameldowane na stałe w danej gminie, osoby,
które ukończyły określony wiek, czy też osoby posiadające pełną zdolność
do czynności prawnych. Biorąc pod uwagę fakt, iż obecnie budżety
partycypacyjne w Polsce oparte są najczęściej na konstrukcji konsultacji
społecznych, wydaje się niewłaściwą praktyką wprowadzanie w/w
ograniczeń, bowiem wychodzi to poza delegacje ustawową45.
n

Monitorowanie

Jak wskazano wyżej, budżet partycypacyjny to istotne narzędzie
w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, dlatego instrument ten
powinien być tak skrojony, by angażował mieszkańców przez cały czas jego
wdrażania, a później również w trakcie realizacji wyłonionych projektów.
Postulat ten jest spełniony m.in. poprzez stworzenie mieszkańcom
możliwości obserwacji i monitoringu realizacji poszczególnych działań
w ramach budżetu obywatelskiego (np. powołanie według jasnych zasad
komitetu monitorującego, wyznaczenie w urzędzie osób odpowiedzialnych
za udzielanie informacji co do postępu realizacji wybranych projektów).
n

Ewaluacja

Każda, nawet najlepiej przemyślana procedura, może zawierać pewne
niedociągnięcia. Również budżet obywatelski, który jest działaniem
wieloetapowym i stosunkowo trudnym do sprawnego przeprowadzenia,
powinien być poddawany ewaluacji (ocenie przebiegu realizacji).
Ewaluacja powinna być prowadzona zarówno wśród mieszkańców, jak
i urzędników zajmujących się wdrażaniem tej procedury.
Budżet partycypacyjny to proces wymagający stosunkowo dużego
zaangażowania, w szczególności po stronie lokalnych władz. Aby procedura
45 Zob. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia
2011 r., sygn. akt: III SA/Wr 20/11, Lexonline, nr 1112683; Wyrok Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Opolu z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn.. akt: II SA/Op 207/06, Lexonline,
nr 934953.
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jego wdrażania zakończyła się sukcesem, konieczna jest również ścisła
współpraca społeczności lokalnej. Warto także pamiętać, iż korzystając
z dotychczasowych doświadczeń wynikających z wdrażania tej procedury,
w kolejnych latach należy doskonalić ten ważny mechanizm partycypacyjny.
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ROZDZIAŁ V
DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE PARTYCYPACJI OSÓB
STARSZYCH W ŻYCIU PUBLICZNYM
Z obserwacji praktyki wynika, iż seniorzy stają się coraz bardziej aktywną
grupą społeczną w Polsce. Włączają się skutecznie w szereg inicjatyw
i przedsięwzięć dedykowanych nie tylko osobom starszym ale kierowanych
do całego społeczeństwa. Istnieje zatem coraz więcej przykładów dobrych
praktyk autentycznej partycypacji osób dojrzałych w życiu publicznym,
które zasługują na upowszechnienie - ograniczone ramy niniejszej
publikacji pozwalają na zaprezentowanie tylko kilku spośród nich.
1. Rzecznik Praw Osób Starszych Województwa Warmińsko - Mazurskiego
W Województwie Warmińsko – Mazurskim powołany został Rzecznik
Praw Osób Starszych. Rzecznik oraz jego zastępcy zajmują się pomocą
oraz doradztwem dla osób starszych. Rzecznik pełni dyżury w Olsztynie,
natomiast jego zastępcy pełnią dyżury w Elblągu i Ełku. Głównym
zadaniem Rzecznika Praw Osób Starszych jest koordynacja działań na
rzecz seniorów, podkreślanie wagi zagadnień senioralnych wobec władz
publicznych, instytucji socjalnych, wspieranie inicjatyw środowisk
seniorskich oraz interwencje w przypadku naruszania praw osób starszych.
Rzecznik współdziała z organizacjami i stowarzyszeniami seniorskimi,
uniwersytetami trzeciego wieku, instytucjami i innymi jednostkami na
rzecz ochrony praw osób starszych, a także poprawy wizerunku tej grupy
społecznej46.
ROZMOWA ZE STANISŁAWEM BRZOZOWSKIM, RZECZNIKIEM PRAW OSÓB
STARSZYCH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO47
Od kiedy działa społeczny Rzecznik Praw Osób Starszych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego; jaka jest
jego rola
i zadania?
Zostałem powołany z początkiem 2010 roku i działam przy Federacji
Organizacji Socjalnych FOS-a w Olsztynie, skupiającej kilkadziesiąt
organizacji pozarządowych, zajmujących się m.in. sprawami osób
46 Zob. www.rpo.gov.pl
47 Kontakt: Stanisław Brzozowski, Rzecznik Praw Osób Starszych Województwa Warmińsko –
Mazurskiego; Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko - Mazurskiego FOS-a;
ul. M. Kotańskiego 1, 10-167 Olsztyn; www.federacjafosa.pl
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starszych, np. uniwersytetami trzeciego wieku, ale także opieką
paliatywną, wolontariatem, animacją społeczną, doradztwem
zawodowym. FOS-a brała udział w tworzeniu wojewódzkiego programu
na rzecz seniorów na lata 2009-2013 „Spokojna i bezpieczna jesień
życia na Warmii i Mazurach”. Moja funkcja jest związana realizacją
tego programu, który został przedłużony obecnie na lata 2014-2020
i przyjęty przez władze województwa, ma status prawa lokalnego
i daje mi formalne umocowanie. Zawsze jednak podkreślam, że
działam w zasadzie społecznie, że nie jestem urzędnikiem marszałka
czy wojewody. Warto dodać, że mam dwóch równorzędnych zastępców,
którzy pełnią dyżury i interweniują na rzecz seniorów w Elblągu i – od
niedawna - także w Ełku.
Z jakimi problemami zwracają się do Rzecznika Praw Osób Starszych
zainteresowani uzyskaniem pomocy?
To są w dużej mierze sprawy dotyczące ochrony zdrowia:
interweniowałem np. w sprawie wieloletnich w naszym regionie kolejek
osób zakwalifikowanych na operację zaćmy. Sporo problemów stwarza
też seniorom dostęp do opieki społecznej, korzystania z rehabilitacji czy w najtrudniejszych przypadkach – sprawy pobytu w domu pomocy
społecznej. Zdarzają się też sprawy czysto rodzinne: spadków, dożywocia
itd. Zawsze podkreślam, że nie jestem urzędnikiem i nie mam mocy
podejmowania czy zmian decyzji administracyjnych. Interwencje służą
zwróceniu uwagi na dany problem, także jako ostrzeżenie. Opisuję takie
przypadki w wydawanym przez FOS-ę bezpłatnym magazynie środowisk
seniorskich „Generacja”.
Jakie są konkretne efekty interwencji Rzecznika ?
Na przykład w ostatnich miesiącach miałem wiele zgłoszeń ze strony
osób, które poczuły się wykorzystane przez firmy oferujące ratalną
sprzedaż (np. sprzętu rehabilitacyjnego, przez pracowników chodzących
„po mieszkaniach”). Piszę do tych firm, zwracając uwagę na nieuczciwe
praktyki, powiadamiam instytucje zajmujące się ochroną konsumentów.
Oferuję także pomoc prawną, gdy nachalny, utrudniający seniorowi
wycofanie się z umowy sprzedawca straszy sądem.
W Deklaracji Końcowej II Kongresu Uniwersytetów Trzeciego
Wieku, z dnia 30 marca 2015 r., zostały sformułowane propozycje
priorytetowych
działań Obywatelskiego Parlamentu Seniorów
(OPS). Tekst Deklaracji dostępny jest na stronie: www.federacjautw.
pl. Co Pan sądzi o inicjatywie utworzenia OPS, o którym dyskutuje
środowisko seniorów już od pewnego czasu?
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To jest bardzo dobra inicjatywa, pod warunkiem, że uwzględni udział
całego środowiska seniorskiego. Głos uniwersytetów trzeciego wieku,
które są jego elitą, jest słyszalny zarówno w środowiskach lokalnych,
jak i na forum krajowym. Gorzej z innym np. emerytami licznych grób
zawodowych.
Czy Pan współpracuje z gminnymi radami seniorów w województwie
warmińsko - mazurskim?
Bardzo chętnie. Kłopot w tym, że w naszym województwie powstały
dotąd zaledwie trzy takie rady: w Działdowie, Elblągu i Olsztynie (jeszcze
w trakcie formowania). Jeżdżąc na spotkania, mając wykłady np.
w UTW w licznych miastach regionu, gorąco namawiam do tworzenia
rad seniorów. Obserwuję jednak – to zresztą problem całego kraju - opór
samorządów. Obawiają się one chyba jakiejś konkurencji, a jeśli nawet
zgadzają się na powstanie rady seniorów, starają się ją kontrolować.
To jakieś nieporozumienie, bo rady seniorów mają być przecież jedynie
głosem doradczym. Rozsądna władza z dobrych rad korzysta, nieufność
zaś może zabić każdą inicjatywę48.
2. Aktywni seniorzy w przestrzeni miejskiej - Rabka Zdrój
Stowarzyszenie Rabczański Uniwersytet Trzeciego Wieku jest organizacją,
która podejmuje działania na rzecz poprawy jakości funkcjonowania
seniorów w lokalnej przestrzeni społecznej. W ramach tej organizacji we
współpracy z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę” z Warszawy utworzona
została Grupa Lokalnego Działania. Jej skład jest zmienny, ale trzon tworzy
kilkanaście osób. Jedną z ciekawych inicjatyw podjętych i zrealizowanych
przez tę grupę jest przedsięwzięcie pn.: „Park - twoje zdanie się liczy”
- konsultacje społeczne w parku zdrojowym. Z uwagi na to, że część
mieszkańców Rabki Zdroju miało zastrzeżenia do nowo zrewitalizowanego
parku zdrojowego, Grupa Lokalnego Działania postanowiła sprawdzić, co
mieszkańcy tak naprawdę o tym myślą. Seniorzy zorganizowali w parku
dwa stoiska i zapraszali do wyrażania opinii - rozstawione zostały trzy
tablice z następującymi hasłami:
• „co się podoba”,
• „co się nie podoba”
• „czego brakuje”.
Mieszkańcy, turyści i kuracjusze wpisywali na kartkach uwagi i przypinali
do poszczególnych tablic. Pisano m.in., że brakuje toalet, że nie ma
48 Rozmowę przeprowadziła Wiesława Borczyk.
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gdzie umyć rąk, i że rowerowe gokarty bardzo przeszkadzają, bo nie mają
wyznaczonych tras i jeżdżą po całym parku, narażając spacerowiczów.
Wiele rzeczy się jednak podobało - głównie: zieleń, kwiaty i plac zabaw
z miękką wykładziną. W ciągu jednego dnia zebrano ok. 1000 opinii. Na
podstawie zgłoszonych uwag seniorzy przygotowali raport, który następnie
został zaprezentowany na posiedzeniu Rady Miejskiej.
Kolejną inicjatywą Grupy Lokalnego Działania był „Spacer badawczy”,
którego celem było zlokalizowanie w Rabce-Zdroju miejsc nieprzyjaznych
osobom niepełnosprawnym, starszym i matkom z dziećmi w wózkach.
Uczestnicy „Spaceru badawczego”- rabczańscy seniorzy, zabrali ze
sobą walizki na kółkach, kilka „spacerówek” i dwa wózki inwalidzkie,
a następnie w dwóch grupach wyruszyli na spacer po mieście według
wcześniej zaplanowanych tras. W trakcie badania odnotowywano każdą
przeszkodę, którą udało się zidentyfikować. Wszystkie miejsca rozpoznane
jako „nieprzyjazne” zostały opisane i zaznaczone na planie miasta RabkiZdrój. Przygotowano bilans badawczy spaceru, a następnie przekazano go
władzom Miasta49.
3. Gminne rady seniorów w Polsce
W Polsce funkcjonuje dopiero kilkadziesiąt gminnych rad seniorów50.
Większość z nich powstała na skutek oddolnych działań środowisk seniorskich
funkcjonujących w danej społeczności lokalnej. W opinii autorów już samo
powołanie tego typu ciała należy traktować jako dobrą praktykę, którą
powinno się upowszechniać w innych samorządach. Warto jednocześnie
podkreślić, iż zdecydowana większość gminnych rad seniorów wykazuje
się aktywnością, której rezultatem są konkretne inicjatywy mające na
celu, w szczególności, podniesienie jakości życia osób starszych. Poniżej
wskazanych zostanie kilka przykładów konkretnych działań tych organów:
n
Legionowska Rada Seniorów zaangażowała się w tworzenie 5-letniej
strategii miejskiej polityki senioralnej - jest to swego rodzaju
przeniesienie na szczebel samorządowy założeń długofalowej polityki
senioralnej przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 24 grudnia 2013r51.
Warto podkreślić, iż taki lokalny dokument strategiczny stwarza nowe,
większe szanse dla realizacji lokalnych projektów prosenioralnych
ze środków zewnętrznych w latach 2015-2020, co - w kontekście
postępujących zmian demograficznych - należy uznać za szczególnie
istotne wyzwanie stojące zarówno przed sektorem publicznym, jak
49 Zob. www.u3w.rabka-net.pl
50 Zob. www.zoomnaradyseniorow.pl
51 Zob. www.mpips.gov.pl
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i pozarządowym. W prace zmierzające do opracowania w/w strategii
zaangażowano w Legionowie ponad 500 seniorów m.in. z Legionowskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów oraz kół nauczycielskich i kombatanckich.
Oprócz władz miasta w inicjatywę włączyła się również Fundacja
Pracownia Kompetencji. Budowę strategii miejskiej polityki senioralnej
legionowscy seniorzy zaczęli od diagnozy własnych potrzeb w zakresie
zdrowia, rekreacji, edukacji, kultury i aktywności obywatelskiej.
Przeprowadzono konsultacje, zorganizowano dwie kawiarenki
dyskusyjne i trzy spacery badawcze. W wyniku opisanych wyżej działań
zdiagnozowano bariery, których usunięcie zaspokoiłoby strategiczne
potrzeby legionowian po 60-ce52.
Członkowie wielu rad seniorów uczestniczą w posiedzeniach rad gmin
oraz ich komisji problemowych przedstawiając sprawy ważne dla
seniorów, np.: przedstawiciele Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu
uczestniczą w pracach kilku komisji stałych Rady Miasta, m.in. Komisji
ds. programu „Seniorzy”, Komisji ds. przydziałów lokali w zasobach
komunalnych i budownictwa TBS, Komisji konkursowej ds. pomocy
społecznej oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych czy Zespołu
ds. opracowania Strategii Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030. Rada
opiniuje również Programy Współpracy Miasta Poznania z organizacjami
pozarządowymi w zakresie działalności na rzecz seniorów. Istotnym
jest również, iż w Poznaniu rada seniorów ma także wpływ na politykę
zarządzania środkami, które są przekazywane do dyspozycji rad
osiedli53.
W Lublinie Społeczna Rada Seniorów Miasta Lublin we współpracy
z Prezydentem Miasta Lublin zainicjowała akcję „Miejsca Przyjazne
Seniorom”. Jest to konkurs na miejsca (instytucje, organizacje, firmy),
które wychodzą naprzeciw potrzebom osób starszych: świadczą usługi
skierowane do tej grupy, oferują zniżki, ich siedziby są dostosowane
do potrzeb osób mających problemy z poruszaniem się itp. Tego typu
inicjatywy rad seniorów są coraz powszechniejsze również w innych
gminach54.
W Nowym Sączu, dzięki staraniom Rady Seniorów, utworzono
Nowosądecką Kartę Seniora, która stwarza osobom 60+ możliwość
korzystania z różnych zniżek (w tym na transport publiczny)55.

52 Więcej na stronie: www.spp-nadzieja.slaskdatacenter.pl
53 Perchuć M., Miejska Rada Seniorów w Poznaniu, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych
Stocznia, www.partycypacjaobywatelska.pl
54 Więcej na stronie: www.lzinr.lublin.pl/senior/miejsca_przyjazne_seniorom.html
55 Więcej na stronie: www.seniorzy.nowysacz.pl
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PODSUMOWANIE
Jak pokazuje praktyka i dostępne wyniki badań poziom partycypacji
społecznej osób starszych w Polsce – mimo wielu nowych inicjatyw
w tym obszarze podejmowanych w ostatnich latach – jest wciąż na
bardzo niskim poziomie. Wprawdzie o samej partycypacji obywatelskiej
mówi się coraz więcej, jednak procesy skierowane wprost do osób
starszych i dotyczące zagadnień szczególnie dla nich ważnych pozostają
rzadkością. Przedstawione w niniejszej publikacji zagadnienia traktujące
w szczególności o instytucjonalnych formach partycypacji obywatelskiej
(gminne rady seniorów, rady działalności pożytku publicznego) nie
wyczerpują całości tego złożonego i trudnego tematu. W zamyśle
autorów poradnik powinien jednak ułatwić adresatom, tj. w szczególności
liderom organizacji seniorskich oraz przedstawicielom lokalnych władz
samorządowych, wdrażanie procedur partycypacyjnych w praktykę
funkcjonowania społeczności lokalnych.
Z perspektywy Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW za szczególnie
istotne należy uznać upowszechnianie instytucji gminnych rad seniorów
jako instrumentu pozwalającego w realny sposób włączać osoby starsze
we współdecydowanie o sprawach istotnych dla społeczności lokalnej.
To ważny element procesu budowy społeczeństwa obywatelskiego,
w ramach którego bogate doświadczenie oraz potencjał seniorów mogą
zostać wykorzystane m.in. dla poprawy jakości życia tej coraz liczniejszej
grupy społecznej.
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