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Wstęp 

Gminne rady seniorów, których zadaniem jest m.in. aktywizowanie osób starszych 

i proponowanie korzystnych dla nich inicjatyw, zyskały umocowanie prawne w 

2013 r. wraz z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, która zachęca do ich 

powoływania, promowania solidarności międzypokoleniowej oraz tworzenia 

warunków do aktywności obywatelskiej osób starszych. Stosownie do nowego 

przepisu art. 5c 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 (czyli np. dzielnicy miasta 

lub sołectwa) upoważnić ją do utworzenia rady seniorów jednostki pomocniczej. 

 

Treść artykułu 5c 

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 
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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. 

 

Funkcje gminnej rady seniorów 

Art. 5c ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym formułuje w sposób ogólny trzy 

zasadnicze funkcje gminnej rady seniorów: konsultacyjną, doradczą oraz 

inicjatywną. Wypełnienie treścią tych ramowych zapisów pozostawiono statutom 

regulującym zasady funkcjonowania gminnych rad seniorów, a także praktyce, 

która w każdej gminie może być odmienna i jest uzależniona m.in. od 

umiejętności i aktywności członków rady, a także otwartości na współpracę z tym 

ciałem ze strony lokalnych władz samorządowych. 

Funkcja konsultacyjna 

Generalnie w ramach funkcji konsultacyjnej gminna rada seniorów powinna być 

dla lokalnych władz samorządowych 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 wpływ na życie codzienne osób starszych. 

Stanowisko gminnej rady seniorów zajęte w przedłożonych jej sprawach nie ma 

mocy wiążącej – ostateczna decyzja zawsze będzie należeć do właściwych 

organów gminy. 

Funkcja doradcza 

Naturalnym uzupełniniem opisanej wyżej funkcji jest kompetencja doradcza 

gminnej rady seniorów, w ramach której może ona np. formułować własne 

propozycje rozwiązań w przedkładanych sprawach czy też sugerować 

wprowadzenie korekt do propozycji przedkładanych przez organy gminy. Jest to 
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tym bardziej istotne, gdyż jak pokazuje praktyka jedną z najpowszechniejszych, 

bieżących form pracy gminnych rad seniorów są regularne dyżury jej członków, 

podczas których mieszkańcy gminy mają możliwość zgłaszania dostrzeżonych 

problemów, formułowania wniosków  i propozycji podjęcia określonych działań. 

Za pośrednictwem rady uzasadnionym postulatom może zostać nadany dalszy 

bieg. 

Funkcja inicjatywna 

Funkcja inicjatywna gminnej rady seniorów, którą wyraźnie formułuje art. 5c ust 3 

ustawy o samorządzie gminnym, pozwala z kolei na inspirowanie lokalnych władz 

do podjęcia nowych, konkretnych działań mających na celu podniesienie jakości 

życia osób starszych we wspólnocie samorządowej. Dysponując wiedzą, 

doświadczeniem życiowym oraz rozeznaniem potrzeb osób dojrzałych członkowie 

gminnych rad seniorów mogą stanowić źródło wielu oryginalnych, ciekawych 

pomysłów pozwalających wyjść naprzeciw ich potrzebom i oczekiwaniom. Warto 

podkreślić, iż urzeczywistnienie wielu takich propozycji nie wiąże się z 

koniecznością poniesienia znaczących nakładów finansowych – często wystarczy 

inne, świeże spojrzenie na dane zagadnienie oraz dobra wola organu 

wykonawczego gminy. 

 

Czy rada seniorów ma zajmować się tylko tymi sprawami, które dotyczą osób 

starszych i mają na względzie potrzeby i oczekiwania tych osób? 

W statutach gminnych rad seniorów często są wskazywane obszary, w których 

rada może się wypowiadać oraz jej zadania. Warto pamiętać, iż przepis art. 5c ust. 

1 ustawy o samorządzie gminnym nie wprowadza żadnych ograniczeń w zakresie 

spraw, co do których rada seniorów może się ustosunkowywać. Mając to na 

uwadze można wywieść wniosek, że gminna rada seniorów może działać w tych 

wszystkich obszarach, które dotyczą bezpośrednio lub pośrednio seniorów, a w 

których władna jest gmina jako jednostka samorządu terytorialnego. Nie warto 

więc w statucie ograniczać tych obszarów, tym bardziej, że może to zostać uznane 

za niezgodne z prawem i być podstawą do stwierdzenia nieważności stosownej 

uchwały  o powołaniu rady. Przepisy ustawowe nie regulują również 
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szczegółowych zadań takiego ciała – poza ogólnym stwierdzeniem, że gminna 

rada seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. 

 

Członkowie gminnej rady seniorów 

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. Zakres podmiotowy gminnej rady seniorów został 

ustalony zatem bardzo szeroko. Z tego względu praktykę polegającą na 

wprowadzaniu do statutów zapisów umożliwiających członkostwo w radzie 

seniorów wyłącznie osobom, które ukończyły np. 60 rok życia, należy uznać za 

nieprawidłową. Trzeba bowiem podkreślić, że ustawa o samorządzie gminnym 

określa szeroki katalog podmiotów mogących zasiadać w tego typu organie - 

mogą to być osoby starsze i przedstawiciele podmiotów działających na rzecz 

osób starszych. Tym samym zawężanie katalogu podmiotów uprawnionych do 

członkostwa w radzie (np. poprzez wprowadzanie ograniczeń wiekowych) jest 

uznawane przez nadzory prawne wojewodów za istotne naruszenie prawa dające 

podstawy do stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie powołania gminnej 

rady seniorów i nadania jej statutu. 

Za nieprawidłową uznaje się również praktykę delegowania do rady 

przedstawicieli wójta/burmistrza/prezydenta lub przedstawicieli rady gminy – 

trudno bowiem uznać organ władzy wykonawczej i uchwałodawczej za stricte 

podmiot działający na rzecz osób starszych w rozumieniu przepisu art. 5c ust. 5 

ustawy o samorządzie gminnym. Dopuszczalnym rozwiązaniem jest natomiast 

udział wójta/burmistrza/prezydenta, przewodniczącego rady gminy lub ich 

przedstawicieli w posiedzeniach rady seniorów, jednak bez prawa uczestniczenia 

w głosowaniach. 

W statucie należy wskazać konkretną liczbę członków gminnej rady seniorów 

Liczba członków tego organu będzie zależeć w głównej mierze od wielkości gminy 

oraz liczby i aktywności organizacji pozarządowych mających w niej siedzibę. 
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Warto jednak rekomendować, by ciała te nie były zbyt liczne z uwagi na 

efektywność podejmowanych działań.     

Podkreślenia wymaga fakt, iż o realnym wpływie gminnej rady seniorów na 

funkcjonowanie społeczności lokalnej w dużej mierze decydują predyspozycje 

osób, które w niej zasiadają, oraz stopień otwartości i przekonania o potrzebie 

współpracy z radą ze strony władz gminy. Doświadczenia wynikające z obserwacji 

pracy wielu działających w Polsce gminnych rad seniorów pokazują, iż aktywni i 

przygotowani merytorycznie członkowie tych ciał przy autentycznym wsparciu i 

zrozumieniu lokalnych władz mogą realnie zmieniać na lepsze otaczającą ich 

rzeczywistość, czynić przestrzeń publiczną bardziej przyjazną dla rosnącej grupy 

seniorów. 

 

Procedura tworzenia gminnej rady seniorów 

Ustawa o samorządzie gminnym nie opisuje szczegółowej procedury tworzenia 

gminnej rady seniorów Ustawodawca w zakresie proceduralnym wskazuje 

jedynie, że rada gminy: 

− z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych środowisk, może 

utworzyć gminną radę seniorów,  

− nadaje jej statut określający tryb wyboru jej członków i zasady działania. 

Jak wynika z powyższego, przepisy ustawowe ogólnie regulują zasady tworzenia 

gminnych rad seniorów, co oznacza że procedury tworzenia gminnej rady 

seniorów różnią się w poszczególnych gminach. Niemniej powinien to być proces 

wieloetapowy, obejmujący: 

I Inicjatywę powołania gminnej rady seniorów i jej konsultacje. 

II Opracowanie statutu gminnej rady seniorów 

III Powołanie gminnej rady seniorów 
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Część I. Inicjatywa powołania gminnej rady seniorów i jej konsultacje 

Etap pierwszy utworzenia gminnej rady seniorów obejmuje kilka ważnych 

elementów, takich jak: 

− porozumienie się lokalnych  środowisk seniorskich, 

− konsultację  przez  inicjatorów  pomysłu  utworzenia  rady  seniorów  z 

lokalnymi władzami, 

− przygotowanie i złożenie wniosku o utworzenie rady seniorów. 

Zgodnie z 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 

częstszą sytuacją jest wdrożenie procedury utworzenia gminnej rady seniorów na 

wniosek lokalnych, zainteresowanych środowisk. Ustawodawca nie wyjaśnia 

pojęcia „zainteresowane środowiska”, dlatego należy je rozumieć szeroko. Przez 

zwrot ustawowy „zainteresowane środowiska” należy rozumieć zatem w 

szczególności: 

− organizacje pozarządowe zrzeszające osoby starsze, np.: uniwersytety trzeciego 

wieku, kluby seniora, związki emerytów; 

− organizacje pozarządowe nie zrzeszające osób starszych, ale działające na rzecz 

seniorów, np. różnego rodzaju stowarzyszenia i fundacje, których przedmiot 

działalności statutowej obejmuje problematykę senioralną; 

− osoby starsze zamieszkujące daną gminę. 

Współdziałanie lokalnych środowisk angażujących się w problematykę seniorów 

jest istotnym elementem tworzenia rady seniorów - powinno się ono przejawiać 

się m.in. wypracowaniem wspólnego stanowiska w zakresie potrzeby utworzenia 

gminnej rady seniorów, wspólną pracą nad wnioskiem o utworzenie tego ciała, 

czy też współpracą w przygotowaniu projektu statutu. Jeżeli pomysł utworzenia 

takiego ciała zostanie zasadniczo zaakceptowany przez zainteresowane podmioty, 

warto zarekomendować wskazanie lidera takiego przedsięwzięcia, który będzie 

nadzorował i koordynował - po stronie społecznej - dalsze etapy tej procedury. 

Może to być organizacja pozarządowa, może to być osoba. Lider bezpośrednio 
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kontaktuje się z władzami gminy, jest pośrednikiem pomiędzy wnioskodawcami a 

organami samorządu. 

Ważnym elementem tego etapu jest również konsultacja pomysłu utworzenia 

rady seniorów z władzami gminy. Warto, by złożenie formalnego wniosku o 

powołanie gminnej rady seniorów było poprzedzone spotkaniem z 

wójtem/burmistrzem/prezydentem miasta, przewodniczącym rady gminy, a być 

może także z niektórymi radnymi. Przydatna może okazać się również konsultacja 

tego pomysłu z osobą odpowiedzialną w danym samorządzie za współpracę z 

organizacjami pozarządowymi (np. pełnomocnikiem ds. organizacji 

pozarządowych lub innym pracownikiem gminy zajmującym się problematyką 

lokalnych NGO’s). Tego typu spotkania umożliwiają m.in. przedstawienie 

argumentów uzasadniających powołanie gminnej rady seniorów jako ciała 

konsultacyjnego - doradczego będącego jednym z instrumentów realizacji polityki 

senioralnej na szczeblu lokalnym. 

Etap ten powinien zakończyć się formalnym złożeniem wniosku o utworzenie 

gminnej rady seniorów Ustawodawca nie wskazuje, jaka ma być treść takiego 

wniosku. Wydaje się jednak, iż pismo to powinno zawierać co najmniej sugestię 

powołania gminnej rady seniorów oraz uzasadnienie dla jej utworzenia. W 

uzasadnieniu wniosku warto opisać zagadnienie starzejącego się społeczeństwa 

naszej gminy oraz odnieść się do założeń polityki senioralnej w Polsce. Wniosek 

powinien zostać podpisany przez wszystkich wnioskodawców. 

Do wniosku o utworzenie gminnej rady seniorów warto załączyć: 

− projekt uchwały rady gminy w sprawie powołania rady seniorów  i nadania jej 

statutu wraz z uzasadnieniem oraz, 

− 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 powinien być formalnie skierowany 

do przewodniczącego rady gminy. Rekomenduję jednak, aby wniosek został 

złożony adekwatnie do wyników przeprowadzonych konsultacji naszego pomysłu. 
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Praktyka pokazuje, że to wójtowie/burmistrzowie/prezydenci są aktywną stroną 

w powoływaniu gminnych rad seniorów.  

Rada gminy nie jest związana wnioskiem o utworzenie gminnej rady seniorów 

Oznacza to, że pomimo złożonego wniosku, organ uchwałodawczy samorządu 

gminy może odmówić utworzenia tego typu ciała konsultacyjnego. 

Ramowy wzór wniosku o utworzenie gminnej rady seniorów 

W N I O S E K 

o utworzenie Gminnej Rady Seniorów w Gminie X 

 

Działając na podstawie przepisu art. 5c ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym wnioskodawcy: ………………………………………………. (tu 

wpisujemy nazwy organizacji, klubu seniora bądź nazwiska inicjatorów) 

przedkładają wniosek o utworzenie Gminnej Rady Seniorów w Gminie X. 

 

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

(poniżej wskazane są przykładowe elementy, jakie może zawierać uzasadnienie) 

1. Wskazanie podstawy prawnej wniosku - przytoczenie treści art. 5c ustawy o 

samorządzie gminnym. 

2. Opisanie sytuacji demograficznej w danej gminie (regionie/kraju). 

3. Wskazanie przykładowych elementów polityki senioralnej na szczeblu 

centralnym (np.: przyjęcie programów dotyczących osób starszych). 

4. Przedstawienie poszczególnych etapów tworzenia gminnej rady seniorów 

5. Podpisy wnioskodawców.  

6. Wykaz załączników. 

 

Część II Opracowanie statutu gminnej rady seniorów 

Drugi etap procedury tworzenia gminnej rady seniorów obejmuje przygotowanie 

przez gminę projektu statutu gminnej rady seniorów oraz podjęcie przez radę 
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gminy uchwały w sprawie powołania gminnej rady seniorów oraz nadania jej 

statutu. 

Projekt statutu, który może być przedłożony przez wnioskodawców, nie jest 

wiążący dla gminy. Praktyka wskazuje, że dobrze przygotowany projekt statutu 

stanowi świetną bazę do procedowania przez władze gminy. Oczywiście zostanie 

on przeanalizowany przez służby prawne urzędu pod względem jego zgodności z 

obowiązującym prawem i praktyką nadzorczą właściwego wojewody.  

Koniecznym elementem regulacji statutowej jest określenie trybu wyboru 

członków rady seniorów oraz zasad działania tego organu. Część statutu 

dotycząca trybu wyborów członków gminnej rady seniorów może obejmować w 

szczególności: 

− zdefiniowanie liczby członków rady, 

− ustalenie, kto i w jaki sposób może zgłaszać kandydatów na członków rady, 

− wskazanie organu przeprowadzającego wybory do rady, 

− opisanie zasad ogłaszania informacji związanych z wyborami (rozpoczęcie 

wyborów, ogłoszenie wyników wyborów), 

− ustalenie terminów dokonywania określonych czynności związanych z 

wyborami, 

− określenie zasad i kryteriów wyboru członków rady, 

− określenie kadencji. 

Natomiast  zasady  funkcjonowania  gminnej  rady  seniorów  obejmują  w 

szczególności: 

− organizację wewnętrzną rady (np. kwestie związane z wyborem 

przewodniczącego rady), 

− sposób zwoływania i przeprowadzania posiedzeń rady, 

− sposób podejmowania wspólnych ustaleń przez radę, 

− zasady i tryb współdziałania rady z władzami gminy, 

− kwestię obsługi administracyjnej rady. 

Dobrą praktyką jest zamieszczenie w statucie zapisów dotyczących trybu 

współpracy rady seniorów z organami gminy (np. przekazywanie dokumentacji do 

zaopiniowania, termin do wydania opinii itp.), zasady obsługi administracyjnej 
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rady seniorów (m.in. gdzie będą przechowywane dokumenty rady seniorów, kto 

fizycznie przygotowuje i wysyła zaproszenia na posiedzenia rady, czy członkowie 

rady będą mieć do dyspozycji jakiś lokal z przeznaczeniem np. na pełnienie 

dyżurów przez członków rady) i finansowanie jej działalności (np. zasady zwrotu 

kosztów ewentualnych delegacji, zakupu materiałów biurowych). 

 

Formatka treści statutu gminnej rady seniorów 

I.Postanowienia ogólne 

- określenie czym jest rada seniorów (społeczny organ doradczy, 

konsultacyjny opiniodawczy oraz inicjatywny organów samorządu gminy we 

wszystkich sprawach dotyczących oczekiwań i potrzeb społeczności 

lokalnych), 

- cel działania rady seniorów (pobudzanie aktywności społecznej osób 
starszych w społeczności lokalnej, integracja środowiska i reprezentowanie 
osób starszych, współpraca z władzami gminy przy rozstrzyganiu spraw, 
rozszerzanie wpływu seniorów na decyzje samorządowych władz gminnych, 
przedstawianie potrzeb i propozycji do działania oraz czynny udział w 
tworzeniu gminnych planów działania i programów, zajmowanie stanowiska 
wobec przekazanych do zaopiniowania projektów aktów prawa 
miejscowego, współdziałanie z instytucjami i organizacjami działającymi w 
gminie, aktywne uczestnictwo w tworzeniu, rozwijaniu 
międzypokoleniowych więzi społecznych w tym współdziałanie z 
młodzieżową rada gminy (o ile taka działa), dbanie o poszerzanie zakresu 
oraz podnoszenie jakości usług gminy na rzecz jej mieszkańców, i in.). 

 

II. Zasady i tryb powołania gminnej rady seniorów 

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

przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w tym 

stowarzyszeń, albo składać się z jednych i drugich o czym rozstrzygnie statut,  

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

gminy, specjalna komisja, terminy kolejnych czynności związanych z 

wyborami, sposób ogłoszenia rozpoczęciu wyborów w tym zawiadomienie 

odpowiednich organów, kto może kandydować, kto może zgłaszać 
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kandydata, forma zgłoszenia, zgoda kandydata, zasady i kryteria wyboru 

członków rady, ogłoszenie o wybranych członkach rady, tryb uzupełniania 

składu osobowego),  

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

środowiska, organizacje których działalność rady seniorów będzie dotyczyła,  

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

z grup członków rady),  

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

gminy (pierwszej oraz następnych), w jakim czasie od nowych wyborów 

powinna zostać wybrana i in.), 

- tryb odwołania członka rady (odwołanie lub rezygnacja albo cofnięcie 

rekomendacji podmiotu delegującego członka rady), 

- ustalenie czy rada działa społecznie czy odpłatnie. 
  

III. Organizacja wewnętrzna gminnej rady seniorów 

- przewodniczący, ewentualnie: zastępca przewodniczącego, sekretarz; jeśli 

prezydium, to należy przypisać mu kompetencje, ewentualnie komisje lub 

zespoły, 

- tryb wyboru funkcyjnych rady (większość zwykła, kwalifikowana, wymagania 
co do kworum, jawne, tajne).  

 

IV. Zasady i tryb pracy gminnej rady seniorów 

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

powiadamiania, częstotliwość posiedzeń planowych, posiedzenia doraźne i 

inne postanowienia z tym związane, sposób i kompetencja do ustalanie 

porządku obrad, jawność posiedzeń, wymagania co do kworum), 

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

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

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

dyskusji, udzielanie głosu, inicjatywa uchwałodawcza, zgłaszanie wniosków 

proceduralnych i in.) 

- udział w posiedzeniu rady wójta, przewodniczącego rady gminy i innych 

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

dołącza się dokumenty), 

- przechowywanie dokumentacji. 
 

V. Zasady i tryb współdziałania rady seniorów z organami gminy (zasady 
nadzoru gminy nad działalnością rady seniorów, kiedy organy gminy i w jakich 
sprawach powinny zwracać się do rady seniorów o opinię, organizacja obsługi 
administracyjnej i kancelaryjnej, lokalowej i finansowej rady seniorów). 
 

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

 

 

Wzór statutu rady seniorów 

p r o j e k t 

Załącznik do uchwały Nr …….. 
z dnia ……… 

                                                    Rady Gminy ……..                 
w sprawie…….. 

 
Statut 

Gminnej Rady Seniorów w ……………… 
 

Rozdział I 

Cel i zakres działania  

1 

1. Rada jest społecznym organem doradczym Rady Gminy w ………, zwanej 
dalej Gminą oraz Wójta Gminy ……, zwanego dalej Wójtem, w zakresie 
spraw dotyczących polityki społecznej gminy. 

2. Celem działania Gminnej Rady Seniorów w ……., zwanej dalej Radą, jest 
reprezentowanie starszych mieszkańców Gminy ………. we wszystkich 
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sprawach dotyczących społeczności lokalnej i prezentowanie ich potrzeb, 
oczekiwań, postulatów, wobec władz Gminy oraz instytucji gminnych. 

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

2 

1. Do zakresu działania Rady należy w szczególności: 
1) Integrowanie seniorów z terenu Gminy, wspieranie oraz 

reprezentowanie ich zbiorowych potrzeb wobec władz Gminy, 
instytucji i stowarzyszeń gminnych,  

2) Upowszechnianie w środowisku wiedzy o potrzebach, uprawnieniach i 
oczekiwaniach mieszkańców,  w tym seniorów; inicjowanie aktywności 
w tych sprawach właściwych instytucji działających na terenie Gminy, 

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

4) Zajmowanie stanowiska wobec projektów aktów prawa miejscowego 
przekazanych Radzie do zaopiniowania, 

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

6) Wnioskowanie i opiniowanie działań na rzecz środowiska seniorów, 
udział w tworzeniu długofalowych planów i programów, 

7) Rozszerzanie wpływu seniorów na decyzje w sprawach dotyczących 
społeczności lokalnej. 

2. Celem działania Rady jest integrowanie seniorów ze wszystkimi grupami 
wiekowymi mieszkańców Gminy. Zadaniem Rady jest też współdziałanie z 
dziećmi  
i młodzieżą dla tworzenia prawidłowych więzi międzypokoleniowych, w 
szczególności przekazywania własnych doświadczeń oraz korzystania z 
pomysłowości  
i aktywności młodych. 

Rozdział II 

Tryb powoływania 
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3 

1. Wnioskowanie w sprawie utworzenia Rady służy Radzie Gminy, Wójtowi 
oraz grupie co najmniej 25 seniorów stale mieszkających na terenie 
Gminy. 

2. Pisemny wniosek wraz z projektem statutu składa się Wójtowi, który 
przekazuje go we właściwym trybie Radzie Gminy do uchwalenia. 

3. Rada składa się z ……. członków. 

4. Imienny skład Rady wybiera Wójt spośród osób zgłoszonych przez 
zebrania wiejskie sołectw utworzonych na terenie Gminy oraz 
rekomendowanych przez instytucje i organizacje działające na rzecz 
seniorów, a mające swoje siedziby na terenie Gminy. 

5. Kadencja Rady pokrywa się z kadencją Rady Gminy.  

6. Pierwsza kadencja Rady rozpoczyna się z dniem wyboru Rady przez Wójta 
co powinno nastąpić nie później niż 2 miesiące od wejście w życie 
uchwały o utworzeniu Rady, a kończy się wraz z upływem bieżącej 
kadencji Rady Gminy.  

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

8. Członek Rady może być odwołany po złożeniu rezygnacji lub cofnięciu 
rekomendacji przez podmiot, który go do Rady delegował. 

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

Rozdział III 

Organizacja wewnętrzna i tryb pracy 

4 
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1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, 
Wiceprzewodniczącego Rady i Sekretarza Rady, którzy stanowią 
Prezydium Rady. 

2. Członków Prezydium Rady wybiera się w odrębnych głosowaniach 
jawnych, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 
członków Rady. 

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

4. Do zadań Prezydium Rady należy organizowanie pracy Rady, w 
szczególności: ustalanie porządku zebrania Rady, zawiadamianie 
członków Rady o zebraniach  
i innych działaniach z tym związanych, podawanie do publicznej 
wiadomości informacji o zebraniach i działaniach Rady i in. 

5 

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

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

3. Zebranie rozpatruje sprawy zgłoszone przez członków Rady, przez 
seniorów nie będących członkami Rady albo instytucje działające na rzecz 
seniorów a także opiniuje sprawy przedstawiane przez Radę Gminy i 
Wójta. 

4. Zebranie Rady jest prawomocne gdy uczestniczy w nim co najmniej 
połowa składu Rady z zastrzeżeniem przepisu  4, ust. 2. 

6 

1. Rada działa w formie uchwał, które dla swej ważności wymagają zwykłej 
większości głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady. 

2. W formie, o której mowa w ust. 1 Rada podejmuje również wnioski, 
opinie, stanowiska, postulaty i in. 
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3. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący i Sekretarz. 

4. Wszystkie podjęte przez Radę uchwały Przewodniczący Rady przekazuje 
Przewodniczącemu Rady Gminy i Wójtowi. Opinie i wnioski przekazuje 
również podmiotom, których zakresu działania dotyczą. 

7 

Przewodniczący Rady może zaprosić na zebranie Rady pracowników Urzędu 
Gminy, przedstawicieli instytucji i in., których przedmiotu działania dotyczą 
obrady Rady. Zaproszeni uczestniczą w zebraniu z głosem doradczym. 

8 

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

- numer, datę, miejsce zebrania, 
- stwierdzenie prawomocności zebrania, 
- porządek zebrania, 
- zwięzły opis referowanych spraw i dyskusji, 
- treść podjętych uchwał wraz z wynikami poszczególnych głosowań,  
- podpis przewodniczącego obrad i Sekretarza Rady. 

2. Do protokołu dołącza się listę obecności oraz wszystkie dokumenty 
dotyczące poszczególnych spraw omawianych na zebraniu.  

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

Rozdział IV 

Współpraca z organami Gminy 

9 

1. Wójt i Rada Gminy współpracują z Radą we wszystkich sprawach 
dotyczących spraw mieszkańców Gminy i w tym celu zasięgają jej opinii, 
uczestniczą  
w zebraniach, rozpatrują wnioski i postulaty Rady oraz włączają członków 
Rady do udziału w tworzeniu gminnych planów i programów działania. 
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2. Wójt zapewnia Radzie obsługę merytoryczną techniczną i finansową. 

3. Rada w szczególności wspiera inicjatywy Rady Gminy i Wójta 
podejmowane na rzecz seniorów i na miarę możliwości włącza się do 
organizacji imprez i innych przedsięwzięć. 

Rozdział V  

Postanowienia końcowe. 

10 

Zmiana statutu następuje w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 

 

Część III Powołanie gminnej rady seniorów 

Procedura dokonywania wyborów do gminnej rady seniorów powinna być 

szczegółowo opisana w statucie. Na procedurę tę składają się następujące 

elementy: 

− ogłoszenie o naborze kandydatów do rady, 

− zgłaszanie kandydatów do rady przez uprawnione do tego podmioty, 

− ustalenie składu osobowego rady, 

− ogłoszenie o dokonanym wyborze członków rady. 

Praktyka pokazuje dwie drogi wyboru osób w wieku senioralnym wchodzących w 

skład gminnych rad seniorów: 

1. Wójt/burmistrz/prezydent powołuje członków gminnej rady seniorów w 

oparciu o kandydatury zgłoszone przez organizacje pozarządowe i/lub grupy 

mieszkańców. 

2. Po zgłoszeniu kandydatów przez organizacje pozarządowe i/lub grupy 

mieszkańców przeprowadzane są wybory. Wybory najczęściej oparte są o 

okręgi wyborcze danej gminy. 

Zachęcam do tej drugiej opcji. Powszechne wybory to m.in. konieczność 

zaangażowania się w nie kandydatów, którzy chcąc uzyskać głosy wyborców 

mailto:rops@rops.poznan.pl


            
 
 
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań, tel. 61 85 67 300, faks 61 85 15 635, e-mail: rops@rops.poznan.pl, www.rops.poznan.pl 

 

     str. 19 

 

prezentują szeroko własną osobę, swoje osiągnięcia oraz argumenty dlaczego to 

właśnie oni powinni zasiąść w gminnej radzie seniorów. 

Sposób ustalenia składu osobowego gminnej rady seniorów zależy od zapisów 

statutowych. Wójt/burmistrz/prezydent podejmuje decyzję o powołaniu osób 

wchodzących w skład gminnej rady seniorów zarządzeniem, w którym zapisane są 

nazwiska konkretnych osób, niekiedy ze wskazaniem przynależności do organizacji 

pozarządowych albo instytucji.  

Jeśli skład osobowy gminnej rady seniorów zostanie ustalony, informacja w tym 

zakresie powinna zostać przekazana do wiadomości publicznej. Wskazanych wyżej 

czynności dokonuje wójt/burmistrz/prezydent.  
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Jak zaplanować pracę gminnej rady seniorów. Standardy pracy 

 
Gminna rada seniorów działa w oparciu o następujące dokumenty: 
1. Statut, który jest sporządzany przez organ powołujący radę seniorów. Statut 

powinien  określać: 

− charakter działania rady – czym jest rada seniorów,  

− cel działania rady seniorów, 

− zakres działania,  

− skład rady seniorów, ilość członków/-iń, organy, tryb wyboru i odwołania 
członkiń/-ów rady, czas trwania kadencji,  

− postanowienia końcowe, które zawierają m.in. informację o tym, że 
organ powołujący zobowiązuje się do zapewnienie obsługi technicznej i 
merytorycznej gminnej rady seniorów. 

2. Regulamin pracy rady seniorów - dokument opracowuje rada seniorów. 
Regulamin określa szczegółowo zasady pracy gminnej rady seniorów i mówi o: 

− zasadach zwoływania posiedzeń gminnej rady seniorów, 

− podejmowaniu uchwał, 

− przebiegu posiedzenia gminnej rady seniorów, 

− powoływaniu zespołów problemowych, 

− zadaniach i uprawnieniach prezydium gminnej rady seniorów i jego 
członków, 

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

− regulaminie. 

3. Strategia działania gminnej rady seniorów – strategia określa: 

− rolę gminnej rady seniorów, 

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

− problem kluczowy seniorów w danej miejscowości, 

− wizję, misję  i cele działania rady seniorów, 

− cele operacyjne i środki do ich osiągnięcia, 

− monitoring strategii. 
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4. Plan pracy rady seniorów – sporządzany najczęściej na rok kalendarzowy. 
Plany pracy sporządzane są w każdej radzie seniorów w woj. opolskim, lecz w 
różnych układach, m.in.: 

− plany pracy sporządzane przez komisje problemowe i suma tych planów 
stanowi plan gminnej rady seniorów, 

− sporządzanie projektu planu działania przez prezydium rady seniorów w 
oparciu o zgłoszone propozycje poszczególnych członkiń i członków. 

Plany przygotowywane są na rok kalendarzowy, najczęściej z podziałem na 
poszczególne miesiące lub kwartały, ze wskazaniem terminu realizacji oraz 
osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań. 

5. Protokoły ze spotkań 
Protokoły winny być sporządzane z każdego posiedzenia. Sposób zatwierdzania 
protokołów może się różnic np.:  

− protokół podpisywany jest tylko przez przewodniczącego i sekretarza 
rady seniorów, 

− na posiedzeniu przyjmuje się uchwałą protokół z poprzedniego 
posiedzenia, 

− protokół podpisywany jest przez wszystkich członków rady seniorów. 
Ze względu na to, że każdy z członków powinien znać treść protokołów, oraz w 
celu ustalenia zgodności dokonanych zapisów w protokole z wypowiedzią na 
spotkaniu, zalecamy, aby wszyscy członkowie zapoznali się z protokołem i 
mieli możliwość wniesienia poprawek. Wykorzystując zdobycze informatyki 
proponuje się rozsyłanie protokołów do wszystkich drogą mailową z prośbą o 
wskazanie miejsc, gdzie należy wnieść poprawki, a na następnym posiedzeniu 
rady seniorów zatwierdzać uzgodniony protokół. Uzgodniony protokół 
podpisuje wówczas przewodniczący i sekretarz rady seniorów lub inne osoby 
wskazane w statucie/regulaminie. 

6. Lista obecności 
Na każdym spotkaniu (posiedzenie rady, szkolenie, spotkanie 
zespołów/komisji itp.) winna być sporządzona lista obecności, na która 
wpisują się również goście obecni na spotkaniu. 

7. Rejestr uchwał 
Każda podjęta uchwała gminnej rady seniorów musi być wpisana do rejestru. 
Według wpisu nadaje się numery uchwał. Rejestr zwiera: datę podjęcia 
uchwały, kolejny numer i krótką informację czego ona dotyczy. 
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8. Pieczątki i wizytówki 
Gminna rada seniorów powinna posiadać pieczątki: rady oraz imienne: 
przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.  
Dwa rodzaje wizytówek: imienne dla członków prezydium i ogólną z adresem i 
nr telefonu do kontaktu. Wizytówki winne być wykonane z takiego papieru, 
aby można było na nich napisać imię i nazwisko członka gminnej rady 
seniorów. 

9. Sprawozdanie roczne z działalności 
Sprawozdanie powinno być sporządzone przez przewodniczącego w ścisłej 
współpracy z członkami prezydium, a następnie przesłane wszystkim 
członkom rady seniorów w celu naniesienia ewentualnych poprawek. 
Uzgodniona wersja sprawozdania zostaje przyjęta przez gminną radę seniorów 
stosowną uchwałą i przesłana do wiadomości włodarzom miasta/gminy. 
Sprawozdanie winno zawierać: 

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

− stopień realizacji zadań zaplanowanych,  

− przyczyny ewentualnego niewykonania zadań, 

− aktywność członków gminnej rady seniorów (np. w jakich 
spotkaniach/imprezach członkowie gminnej rady seniorów 
uczestniczyli, które współorganizowali). 
 

Finansowanie działalności gminnej rady seniorów z budżetu gminy 

 
 

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

 

Odpowiedź: Tak. 

 
D  D  D 

 

Ustawodawca przekazał gminie duże możliwości uregulowania spraw związanych 

z radą seniorów we własnym zakresie - tak, aby mogły one być dostosowane do 

lokalnych potrzeb i możliwości: "rada gminy, powołując gminną radę seniorów, 

nadaje jej statut określający tryb wyboru jej członków i zasady działania, dążąc do 

wykorzystania potencjału działających organizacji osób starszych oraz podmiotów 
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działających na rzecz osób starszych, a także zapewnienia sprawnego sposobu 

wyboru członków gminnej rady seniorów". Z tego przepisu wynika wiele 

niezwykle istotnych kwestii - deleguje on na radę gminy wprowadzenie wielu 

ważnych uregulowań. 

  

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

rady seniorów. Zgodnie z cytowanym przepisem statut rady seniorów powinien 

określać zwłaszcza tryb wyboru jej członków oraz zasady działania.  

 

W przypadku zasad działania gminnej rady seniorów rada gminy w statucie 

powinna w szczególności określić: 

- organizację wewnętrzną rady - sposób wyboru przewodniczącego, ewentualnie 

także inne funkcje wewnętrzne i sposób wyboru na nie; 

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

tym podmioty upoważnione do zwoływania posiedzeń, częstotliwość posiedzeń 

czy sposób powiadamiania członków rady o posiedzeniach; 

- sposób i formy podejmowania decyzji - prowadzenie dyskusji, inicjatywa 

uchwałodawcza, kworum, sposób głosowania czy formy w jakich rada wyraża 

swoje stanowisko (uchwały, opinie, interpelacje); 

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

wypowiadania swoich opinii; 

- zasady i tryb współdziałania z organami gminy - w jakich okolicznościach i w 

jakich sprawach oraz w jakim trybie i czasie organy gminy powinny zwracać się do 

rady seniorów o opinie; 

- organizację obsługi administracyjno-kancelaryjnej czy lokalowej oraz 

finansowanie rady seniorów przez gminę; 

- zasady nadzoru nad działalnością rady seniorów przez organy gminy. 

 

To oznacza, że podstawę prawną finansowania działań i inicjatyw gminnej rady 

seniorów, będą stanowiły zapisy statutu gminnej rady seniorów uchwalonego 

przez radę gminy.  

 

Proponowany zapis w ostatnim rozdziale - dodatkowy punkt: Koszty działalności 

gminnej rady seniorów pokrywane są z budżetu Gminy XXXXX.  
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D  D  D 
 

Zanim nastąpi zmiana zapisu w statucie gminnej rady seniorów możliwość ujęcia 

w budżecie gminy kosztów działań realizowanych przez gminną radę seniorów 

dają często zapisy rozdziału traktującego o sposobach realizacji celu działania 

rady. Zazwyczaj są to sformułowania typu: 

§ 3. Celem działania gminnej rady seniorów jest integracja, wspieranie i 

reprezentowanie środowiska osób starszych na zewnątrz poprzez:  

(…) 

1) integrację i wspieranie środowiska osób starszych oraz reprezentowanie 

zbiorowych potrzeb osób starszych, 

2) wspieranie różnorodnych form działalności  kulturalnej, rekreacyjnej i 

sportowej oraz edukacyjnej, w tym w szczególności rozwijanie umiejętności 

cyfrowych, 

3) dążenie do odtwarzania i umacniania międzypokoleniowych więzi społecznych 

poprzez działania na rzecz samooceny i samorealizacji, (…) 

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

rzecz seniorów i na miarę możliwości włącza się do organizacji imprez i innych 

przedsięwzięć w tym zakresie. 

 

Jeżeli zatem gminna rada seniorów ma włączyć się we wspieranie środowiska czy 

różnorodnych form działalności na rzecz osób starszych jak również prowadzić 

działania to oznacza, że należy zabezpieczyć finansowanie tych działań. Przekłada 

się to na ujęcie w budżecie Gminy wydatku o nazwie „Rada Seniorów” w części 

85395, na przykład z podziałem na: 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 

4300 Zakup usług pozostałych. 
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Rozliczenie delegacji członków i członkiń rad seniorów – osób niebędących 
pracownikami urzędu gminy / urzędu miasta 

 
Do gminnych rad seniorów niejednokrotnie kierowane są zaproszenia do udziału 

w spotkaniach na tematy istotne dla środowiska senioralnego. W większości 

przypadków rady seniorów nie korzystają z zaproszenia i nie biorą udziału w 

spotkaniach poza terenem gminy, bowiem na przeszkodzie stoi konieczność 

poniesienia kosztów podróży. Dzieje się tak dlatego, że urzędy miast/gmin 

najczęściej odmawiają sfinansowania kosztów podróży (zarówno komunikacją 

publiczną, jak i samochodem prywatnym) wskazując brak możliwości 

wydatkowania środków gminy na podróże osób niebędących pracownikiem 

urzędu. 

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

rady seniorów, zawierają z osobami delegowanymi umowy o dzieło na 

opracowanie informacji ze spotkania, w którym wezmą udział, a wysokość umowy 

opiewa na wartość kosztów przejazdu. Jest to jedna z możliwości pokrycia 

kosztów podróży członków/-iń rad seniorów. Ja natomiast zachęcam do 

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

członkowie rad seniorów to osoby, które pełnią obowiązki społeczne i 

obywatelskie. 

Kluczową kwestią w rozpatrywanej sprawie jest zdefiniowanie terminów: 

„pełnienie obowiązków społecznych i obywatelskich”. 

O pełnieniu obowiązku obywatelskiego mówimy wtedy, gdy osoba uczestniczy w 

zawiadywaniu sprawami państwowymi jako obywatel, zgodnie z zasadami 

demokratyzmu instytucji publicznych. Natomiast pełnienie obowiązków 

społecznych to uczestniczenie danej osoby w pracy instytucji jako reprezentant 

pewnej społeczności, biorąc udział w rozwiązywaniu problemów tej społeczności i 

w jej interesie (por. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 listopada 1997 r. 

sygn. 6/97). 

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

Warszawa 1981r., str. 296) termin „społeczny” oznacza „zorganizowany, 
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przeznaczony dla społeczeństwa, dla dobra ogółu”, zaś termin „obywatelski” 

rozumiany jest jako „instytucje tymczasowe, zorganizowane z osób prywatnych, 

ochotników, niefachowców, do doraźnej pomocy władzom” (tom II, str. 435). 

Jak wynika z powyższego - członkowie i członkinie rad seniorów pełnią obowiązki 

społeczne. 

A czy osoby pełniące obowiązki społeczne, nie będą osobami zatrudnionymi przez 

urząd, mogą być wynagradzani lub mogą być wysyłani na delegacje? 

Odpowiedź brzmi: TAK. 

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

zazwyczaj powołują się urzędy miast/gmin odmawiając sfinansowania kosztów 

podróży członkiń i członków rad seniorów. Zdarzyło mi się również usłyszeć 

wątpliwy argument, że skoro w ustawie jest zapis o prawie do diety radnych 

wszystkich szczebli samorządu terytorialnego (przypomnę, że dieta jest 

rekompensatą za utracone zarobki oraz zwrotem kosztów związanych z 

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

automatycznie powoduje brak możliwości sfinansowania np. kosztów przejazdu 

radnych seniorów/seniorek.  

Natomiast w sukurs przychodzą nam zapisy ustawy o podatku dochodowym od 

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

wystawienia delegacji dla osoby nie będącej pracownikiem, ale również do 

przyznania wynagrodzenia za pełnioną funkcję. Wiem jednak, że radni seniorzy i 

radne seniorki nie oczekują wypłaty diet, lecz jedynie wsparcia ich działań przez 

urząd miasta/urząd gminy w formie pokrycia kosztów podróży na spotkania 

związane z tematyką senioralną. 

Podróż osoby niebędącej pracownikiem a podróż służbowa pracownika 

Za przychód osoby nie będącej pracownikiem należy uznać wszelkie świadczenia, 

które przysługują tej osobie ze względu na łączący ją z usługobiorcą stosunek 

cywilnoprawny. Tym samym przychodem tym jest również wartość świadczenia 

polegającego na pokryciu kosztów przejazdu, noclegu w miejscu realizacji zlecenia 

oraz kwota wypłaconych diet. Przychody te jednak na mocy szczegółowych 
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unormowań mogą podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem  

dochodowym od osób fizycznych. 

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

ustawy o PDOF) wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za 

czas: 

a) podróży służbowej pracownika, 

b) podróży osoby niebędącej pracownikiem 

- do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych 

przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków 

ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej 

lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na 

obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust.13. 

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

diet i innych należności. Przez inne należności rozumieć należy pokrycie kosztów: 

przejazdów, noclegów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej, innych 

udokumentowanych wydatków, określonych przez płatnika odpowiednio do 

uzasadnionych potrzeb. 

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

art. 21 ust. 16 lit. b), dotyczący osób niebędących pracownikami, stosuje się jeżeli 

otrzymane świadczenia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów i 

zostały poniesione: 

- w celu osiągnięcia przychodów lub 

- w celu realizacji zadań organizacji i jednostek organizacyjnych działających na 

podstawie przepisów odrębnych ustaw, lub 

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

oraz jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, lub 

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

związku z wykonywaniem tych funkcji. 
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Art. 13. Za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 

10 ust. 1 pkt 2, uważa się: 

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

pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób 

powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek. 

W przypadku podróży osoby niebędącej pracownikiem należności wiążą się z 

czynnościami jakie zostały podjęte przez niego w ramach łączącego go z 

usługobiorcą stosunku cywilnoprawnego. Co istotne, zwolnienie z opodatkowania 

w przypadku podmiotów nie będących pracownikami będzie dotyczyło nie tylko 

podroży poza miejsce wykonywania obowiązków, ale wszystkich wykonywanych 

podróży – co za tym idzie także jazd lokalnych. Jest to zasadnicza różnica w 

stosunku do zwolnienia dotyczącego należności z tytułu podróży służbowych 

pracowników. 

Zasady dokumentacji uprawniającej płatnika do skorzystania ze zwolnienia  

Podróże osób niebędących pracownikami mogą być udokumentowane podobnie 

jak podróże służbowe. Druk polecenia wyjazdu może być więc analogiczny jak w 

przypadku delegacji – nie powinien się jednak nazywać „poleceniem wyjazdu 

służbowego”, lecz np. „poleceniem wyjazdu”.  Wynika to z faktu, iż w przypadku 

osób niebędących pracownikami nie można stosować określenia „podróże 

służbowe” w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. 

Podsumowanie 

Członkowie Rady Seniorów, pełniący obowiązki społeczne, mogą uzyskiwać 

przychód w związku z wykonywaniem swoich funkcji. Przychodem tym jest 

również wartość świadczenia polegającego na pokryciu kosztów przejazdu, 

noclegu w miejscu realizacji zlecenia oraz kwota wypłaconych diet.  

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

seniorów winien podjąć organ, który radę powołał (rada gminy), ujmując w 

budżecie gminy wydatku o nazwie „Rada Seniorów”, np.: 303003 Inne wydatki na 

rzecz osób fizycznych lub Rozdział 85395 Pozostała działalność. 
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Źródła wykorzystane w niniejszym opracowaniu: 

1. Ustawa  z  dnia  8  marca  1990  roku  o  samorządzie gminnym  (Dz.  U. 

1990 Nr 16 poz.  95 z późn. zmianami) 

2. „  Zoom  na  rady  seniorów” Ogólnopolskie  badanie  Rad  Seniorów  z całej  

Polski  oraz  projekt  współpracy  z gminnych  realizowane  przez  

Towarzystwo  Inicjatyw  Twórczych  „ę”  we  współpracy  z Pracownią  

Badań  i partnerstwami  rad seniorów  i samorządów rzecz  wspólnot  

lokalnych  „Na  miejscu”,  http://zoomnaradyseniorow.pl 

3. Borczyk W., Jachimowicz D., Nalepa W., Gminne Rady Seniorów w praktyce 

–wybrane zagadnienia,Nowy Sącz 2014, 

https://www.federacjautw.pl/images/gminne_rady.pdf 
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