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Drodzy Radni,

Co szósty Polak lub Polka ma dziś 65 lat. W 2050 roku co trzecia osoba w Polsce będzie 
65+. Wyzwanie, przed którym stoimy wszyscy, to przygotowanie się do starości i 
tworzenie lepszych warunków życia dla seniorów. Rady Seniorów w tym procesie 
odgrywają niebagatelną rolę. 

W 2020 dzięki środkom z Programu ASOS stworzyliśmy Ośrodek Wspierania Podlaskich 
Rad Seniorów, którego zadaniem jest wspieranie rad seniorów działających w 
województwie podlaskim. Zaoferowaliśmy 16 radom szkolenia, doradztwo, couching, 
vouchery na rozwój oraz możliwość promocji, integracji, wymiany doświadczeń i poznania 
dobrych praktyk. Choć był to bardzo trudny rok ze względu na pandemię udało się 
zorganizować I Podlaski Kongres Rad Seniorów i odbyć wiele wspólnych debat. Musieliśmy 
się wszyscy przestawić na zdalne kontakty między sobą i część programów szkoleniowych 
przeznaczyć na naukę korzystania ze zdalnych narzędzi w Internecie, co dla niektórych 
członków rad było nie lada wyzwaniem. Grudniowe Podlaskie Forum Rad Seniorów odbyło 
się on-line, z tego rodzaju komunikacji niektóre rady coraz śmielej korzystają. Mamy 
obietnicę Artura Kosickiego, Marszałka Województwa Podlaskiego, że nadal będzie 
wspomagać działalność  Ośrodka Wspierania Podlaskich Rad Seniora. 

Poradnik, który oddajemy w Państwa ręce to wynik naszej wspólnej półrocznej pracy, 
najważniejszych pytań, jakie zadawali radni i na które szukaliśmy wspólnej odpowiedzi. 

Poradnik podzieliliśmy na dwie części:
Pierwsza cześć:
- informacje o radach z wykazem radnych i kontaktem do rad;
- przykłady działań podlaskich rad seniora; 
Druga część
- podsumowanie tematu standardów Podlaskich Rad Seniorów

Mamy nadzieję, że lektura Poradnika okaże się pożyteczna
Redakcja Poradnika
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Uczestnicy I Podlaskiego Kongresu Rad Seniora, Supraśl 03.09.2020 r.

W województwie podlaskim istnieje 16 rad seniora
1. Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego, 
2. Miejska Rada Seniorów w Białymstoku, 
3. Łomżyńska Rada Seniorów, 
4. Miejska Rada Seniorów w Suwałkach, 
5. Miejska Rada Seniorów w Sejnach, 
6. Rada Seniorów Miasta Augustowa, 
7. Gminna Rada Seniorów w Dąbrowie Białostockiej, 
8. Gminna Rada Seniorów w Kuleszach Kościelnych, 
9. Gminna Rada Seniorów w Łapach, 
10. Gminna Rada Seniorów w Wasilkowie, 
11. Rada Seniorów Gminy Supraśl, 
12. Rada Seniorów Gminy Choroszcz,
13. Miejska Rada Seniorów w Bielsku Podlaskim, 
14. Miejska Rada Seniorów w Sokółce, 
15. Rada Seniorów Gminy Czarna Białostocka,
16. Gminna Rada Seniorów w Puńsku.

Funkcje Rady bardzo trafnie opisała Łomżyńska Rada Seniora, dlatego cytujemy 
dosłownie jej definicje.
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Statutowe funkcje Rady to:

- funkcje konsultacyjne dające możliwość opiniowania lokalnych strategii, programów 
rozwoju, projektów uchwał, podejmowanych przedsięwzięć czy inwestycji, w 
szczególności w zakresie wpływu na jakość życia osób starszych,
- funkcje doradcze dające możliwość wykorzystania wiedzy o potrzebach, prawach i 
możliwościach osób starszych przy opracowywaniu strategii, programów i innych 
dokumentów służących rozwojowi działalności na rzecz osób starszych, zgłaszania uwag, 
opinii i sugestii do działań Miasta,
- funkcje inicjatywne, w ramach których Rada może zgłaszać własne pomysły na 
działania skierowane do osób starszych, wspierać działania międzypokoleniowe, wspierać 
wszelkie formy aktywności seniorów, w tym zmierzające do wykorzystania potencjału i 
czasu osób
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CZĘŚĆ PIERWSZA
PREZENTACJA PODLASKICH RAD SENIORA

1. Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego

Powołana Zarządzeniem Nr 135/2017 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 11 
grudnia 2017 roku. Kadencja Rady trwa 4 lata. Rada liczy 15 członków, powoływanych 
spośród przedstawicieli reprezentujących osoby starsze oraz reprezentantów podmiotów 
zawodowo lub społecznie zajmujących się problematyką senioralną.

Powołanie Rady przez 
Marszałka Jerzego Leszczyńskiego 

Pierwsze spotkanie Rady 
z Marszałkiem Arturem Kosickim

Prezydium Rady:
Jolanta Wołągiewicz – przewodnicząca
Grażyna Czajkowska – wiceprzewodnicząca
Maria Jolanta Lauryn – sekretarz
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Skład Rady Seniorów przy 
Marszałku Województwa 
Podlaskiego I kadencji:

1. Elżbieta Rajewska-Nikonowicz, 
dyrektor ROPS w Białymstoku,
2. Prof. dr hab. Med. Barbara 
Małgorzata Bień, kierownik Kliniki 
Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w 
Białymstoku,
3. Katarzyna Ancipiuk, przedst. 
Departamentu Organizacji i Kadr 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podlaskiego,
4. Alina Pyłkowska, przedst. 
Departamentu Zdrowia Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Podlaskiego,
5. Zdzisława Sawicka, dyrektor MOPR w 
Białymstoku,
6. Jolanta Wołągiewicz, Stowarzyszenie 
Szukamy Polski i Stowarzyszenie 
Podlascy Seniorzy,
7. Krystyna Cylwik, Federacja 
Organizacji Pozarządowych Miasta 
Białystok,
8. Jan Kalinowski, przewodniczący 
Zarządu Okręgowego Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w 
Białymstoku,
9. Maria Jolanta Lauryn, 
przewodnicząca Suwalskiej Rady 
Seniorów,

10. Grażyna Czajkowska, 
przewodnicząca Łomżyńskiej Społecznej 
Rady Seniorów,
11. Stanisław Danilewicz, 
przewodniczący Rady Seniorów w 
Dąbrowie Białostockiej,
12. Mikołaj Żabiński, przedstawiciel 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w 
Siemiatyckim Ośrodku Kultury,
13. Jerzy Andrzej Nazaruk, 
przedstawiciel Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Sejnach z filią w Puńsku,
14. Teresa Sołowiej, przedstawiciel 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w 
Sokółce,
15. Irena Czerwionka, przedstawiciel 
Klubu Seniora „Stokrotka” przy OPS w 
Rajgrodzie. 
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Kontakt z Radą:

Jolanta Wołągiewicz: 
jolantawolagiewicz@gmail.com, 

Beata Zadykowicz – pełnomocnik 
marszałka ds. osób starszych w UMWP: 

beata.zadykowicz@wrotapodlasia.pl



Przykład inicjatywy Rady
Dobrą praktyką Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego jest zapraszanie 
na swoje tematyczne posiedzenia przedstawicieli rad seniorów z regionu. Tematy tych 
spotkań dotyczą zwykle spraw ważnych dla osób starszych w województwie oraz dla 
organizacji senioralnych i działających na rzecz seniorów. Zapraszani są także eksperci i 
specjaliści w danym obszarze, którzy prezentują problem, przedstawiane są dobre 
praktyki rozwiązań a podczas dyskusji przedstawiciele podlaskich rad seniorów mogą 
podzielić się swoimi doświadczeniami, przemyśleniami i zdobyć cenne informacje 
inspirujące do działania.

Do tej pory odbyły się takie spotkania dotyczące:
• “Seniorzy w mediach – media dla seniorów” z udziałem marszałka Artur Kosicki, 
przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego i organizacji senioralnych należących do Rady 
oraz reprezentantów regionalnych mediów.
• Projekt ustawy w sprawie Centrum Zdrowia 75+, jak rozmawiać ze sobą pomimo różnic, 
informacja ROPS na temat dziennej opieki podlaskich seniorów, abonamenty dla seniorów 
w wojewódzkich instytucjach kultury
• Teleopieka i usługi opiekuńcze dla podlaskich seniorów – Kto i jak może skorzystać ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego? 
Dobre praktyki w usługach opiekuńczych. 
• Lokalne sukcesy i problemy w działaniu rad seniorów.
Pandemia pokrzyżowała tegoroczny plan spotkań podlaskich rad seniora z Radą Seniora 
przy Marszałku Województwa Podlaskiego, ale są one ważne dla wszystkich uczestników i 
wrócimy do nich jak tylko będzie to znowu możliwe. 

 Spotkania tematyczne Rady przy Marszałku z innymi 
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2. Miejska Rada Seniorów w Białymstoku

Powołana uchwałą Nr XVII/259/16 Rady Miasta Białystok z dnia 18 stycznia 2016 roku w 
sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Białymstoku oraz nadania jej statutu.

Posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów w Białymstoku

Prezydium Rady:
Lech Feszler - przewodniczący
Janusz Purwin - wiceprzewodniczący
Andreas Kraft – sekretarz

Kontakt z Radą:
radaseniorow@um.bialystok.pl
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Kandydaci do Miejskiej Rady Seniorów musieli mieć ukończone 60 lat i być 
mieszkańcami Białegostoku. 

Spośród nich w głosowaniu wybrano 15 członków Rady, którymi zostali:

1.Marian Orysiak, 
2. Jadwiga Drągowska,
3. Krzysztof Dariusz Boćkowski,
4. Mikołaj Gryko,
5. Jan Juchniewicz,
6. Ewa Dębska,
7. Stanisława Józefa Korolkiewicz,
8. Marian Matyjaszek, 
9. Janusz Purwin,
10. Tadeusz Piotrowski,
11. Lech Feszler,
12. Genowefa Bronowicka,
13. Grażyna Suchocka,
14. Andreas Kraft,
15. Jan Wołosik
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3. Łomżyńska Rada Seniorów

Łomżyńska Rada Seniorów funkcjonuje od 2015 roku. Na II kadencję została 
powołana Uchwałą Nr 563/LX/18 Rady Miejskiej Łomży z dnia 17 października 
2018 r. Kadencja Rady trwa 5 lat licząc od dnia powołania jej członków.

 Nominacja członków Łomżyńskiej Rady Seniora II kadencji

Prezydium Łomżyńskiej Rady Seniorów 
II kadencji
Grażyna Czajkowska – przewodnicząca
Stanisław Kaseja – wiceprzewodniczący
Danuta Waśko – sekretarz

Kontakt z Radą:
Grażyna Czajkowska: gracz58@o2.pl
Anna Sobocińska: ngo@um.lomza.pl
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Przedstawiciele Łomżyńskiej Rady 
podczas V Podlaskiego 

Forum Aktywności Osób Starszych

W skład  Łomżyńskiej Rady 
Seniorów II kadencji Zarządzeniem 
Nr 57/19 Prezydenta Miasta Łomży 
z dnia 04 marca 2019 roku zostali 
powołani: 

1. Stanisław Kaseja,
2. Grażyna Czajkowska,
3. Danuta Waśko,
4. Marta Kopeć – Przedstawiciel 
Prezydenta Miasta,
5. Monika Brzóska – Przedstawiciel 
Prezydenta Miasta,
6. Ireneusz Waldemar Cieślik – 
Przedstawiciel Rady Miejskiej Łomży,
7. Regina Grzymek,
8. Maria Romanowska,
9. Jan Przybylski,
10. Ryszard Abramowski,
11  Janina Surowik,
12. Helena Polewaczyk 
(od 1 lipca 2020 r. – Alicja Maria 
Jamiołkowska-Kępczyńska),
13. Danuta Żukowska



13

Realizatorem zadania jest Stowarzyszenie Szukamy Polski. Zadanie dofinansowano ze środków ASOS 2020.

Przykładowa inicjatywa Rady
Wprowadzenia Programu Łomżyńskiej Karty Seniora. Program funkcjonuje od grudnia 
2016 roku. Jego celem jest pobudzenie aktywności seniorów poprzez zwiększenie 
dostępu do usług publicznych, dóbr kultury, imprez sportowych oraz innych dóbr i usług 
zapewniających poprawę warunków i komfortu życia. O wydanie Karty Seniora może 
ubiegać się osoba fizyczna, która ukończyła 60. rok życia i mieszka na terenie Miasta 
Łomża. Na podstawie porozumień zawartych między Urzędem Miejskim a instytucjami, 
organizacjami i przedsiębiorcami, seniorzy uzyskują ulgi finansowe przy korzystaniu z 
szeregu usług i podczas zakupów.

W zamian za ofertę skierowaną do osób starszych partnerowi przysługuje prawo do 
posługiwania się hasłami: "Firma przyjazna Seniorom" oraz "Oficjalny partner Miasta 
Łomża w programie Łomżyńska Karta Seniora" (w materiałach informacyjnych i 
promocyjnych) wraz z prawem do używania logotypu Programu. Miasto zobowiązuje się 
do zamieszczenia nazwy, logo i danych teleadresowych Partnera w Katalogu Karty 
Seniora i w wykazie "Firmy przyjazne Seniorom" oraz przekazania Partnerowi plakatu i 
naklejki w celu oznakowania miejsca wykonywania działalności jako punktu realizacji 
Programu. Wykaz firm przyjaznych seniorom zamieszczony jest na stronie internetowej 
Miasta, a każda osoba odbierająca Kartę Seniora otrzymuje aktualny katalog firm 
przyjaznych seniorom.

 Łomżyńska Karta Seniora
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Suwalska Rady Seniorów III kadencji

4. Miejska Rada Seniorów w Suwałkach

Działa przy Prezydencie Miasta Suwałk od 2015 roku. Suwalska Rada Seniorów 
została powołana Uchwałą Rady Miejskiej w Suwałkach nr L II/573/2014 z dnia 24 
września 2014r. Dwie kadencje Rady były dwuletnie. Obecnie kadencja jest 
trzyletnia.
Kadencja obecnej Rady  trwa od  07.01. 2019r do 07.01. 2022r.

Radę tworzy dziewięć osób – siedmioro zgłoszonych i wybranych przez organizacje 
pozarządowe i inne podmioty działające na rzecz osób starszych oraz dwie 
wskazane przez Prezydenta Miasta Suwałk. Kadencja Rady trwa trzy lata.

Prezydium Suwalskiej Rady Seniorów III 
kadencji:
Wiesława Kwaterska – przewodnicząca
Maria Jolanta Lauryn – wiceprzewodnicząca
Zbigniew Makarewicz – sekretarz

Kontakt z Radą:
seniorzy@um.suwalki.pl 
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Przykładowa inicjatywa Rady

Przykład działania Suwalskiej Rady 
Seniorów to inicjatywa, której celem jest 
dbałość o zdrowie i kondycję fizyczną 
starszych mieszkańców Suwałk. Im 
więcej ruchu na świeżym powietrzu 
połączonego ze zdrową rywalizacją i 
zabawą, tym zdrowie seniorów jest 
lepsze. Tak powstał pomysł 
zorganizowania w 2018 i 2019 roku 
Suwalskiej Olimpiady Seniorów, której 
merytorycznym partnerem był Ośrodek  
Sportu i Rekreacji w Suwałkach. 
Patronatem honorowym Olimpiady był  
Czesław Renkiewicz,  Prezydent Miasta 
Suwałk. Olimpiada była organizowana w 
terminie od kwietnia do października 
każdego roku.  W tym roku ze względu na 
sytuację epidemiologiczną nie odbyła się 
III Olimpiady, ale mamy nadzieję, że 
wszystko wróci do normalności i 
będziemy mogli się znów spotykać, 
cieszyć się i aktywnie uprawiać sport.
Ta inicjatywa Suwalskiej Rady Seniora 
służy także promocji partnerstwa między 
instytucjami i między pokoleniami, 
kibicami seniorów byli często wnukowie a 
czasem i prawnukowie zawodników.

 Łomżyńska Karta Seniora
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5. Miejska Rada Seniorów w Sejnach

Powołana Uchwałą NR XX/85/16. Rady Miasta Sejny. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie 
powołania Miejskiej Rady Seniorów w Sejnach i nadania jej Statutu.
Jesienią zakończyła się kadencja Rady. 

Uchwałą NR XXII/165/20 Rady Miasta Sejny z dnia 11 września 2020 r. dokonano zmian 
w Statucie Miejskiej Rady Seniorów w Sejnach.
Od 7 do 21 października 2020  Burmistrz Sejn ogłosił nabór kandydatów do nowego 
składu Miejskiej Rady Seniorów w Sejnach.

Niedawno odbył się nabór na nową 4-letnią kadencję Rady. Weszli do niej: 
1. Jadwiga Żeladonis,
2. Alicja Bielecka,
3. Teresa Krasnodębska, 
4. Agnieszka Danuta Fiedorowicz, 
5. Wanda Jadwiga Czarniewska,
6. Grażyna Jadwiga Radziwiłko, 
7. Jerzy Bykas, 
8. Olgierd Wiaktor, 
9. Helena Wasilewska

Prezydium Rady:
Na dzień 18.12.2020 nie wybrano jeszcze Prezydium Rady.

Kontakt z Radą:
k.palewicz@um.sejny.pl
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6. Rada Seniorów Miasta Augustowa

Rada Seniorów Miasta Augustowa powoływana jest przez Burmistrza Miasta Augustowa i 
działa na podstawie statutu przyjętego uchwałą nr XIV/112/15 Rady Miejskiej z dnia 23 
września 2015 w sprawie utworzenia Miasta Augustowa

Prezydium Rady
Helena Jolanta Sołtys - przewodnicząca
Barbara Kaplukiewicz - wiceprzewodnicząca

Kontakt z Radą:
urzad.augustow.pl/content/rada-seniorow

 Nominacja członków Łomżyńskiej Rady Seniora II kadencji
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Przykład inicjatywy Rady – wydanie ulotki skierowanej do mieszkańców 
Augustowa.

 Łomżyńska Karta Seniora
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7. Rada Seniorów w Dąbrowie Białostockiej 

Rada została powołana na mocy Uchwały Nr XXI/128/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie 
Białostockiej z dnia 13 września 2016 r. w sprawie powołania Rady Seniorów w Dąbrowie 
Białostockiej oraz nadania jej statutu.

Rada Seniorów w Dąbrowie Białostockiej nie ma kadencyjności.

Wybrano prezydium, w skład którego weszli:
1. Stanisław Danilewicz – przewodniczący 
2. Kazimiera Aszurkiewicz – wiceprzewodnicząca
3. Jan Sulik – sekretarz
4. Zofia Dadura – członek prezydium
5. Leokadia Stojak – członek prezydium 

Kontakt z Radą:
stdanilewicz@gmail.com, 
dabrowab@beep.pl,  
mops@zetob.com.pl

 Nominacja członków Łomżyńskiej Rady Seniora II kadencji
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Przykład dobrej praktyki Rady

Podczas sesji Rady organizowane są – w szerokim gronie - debaty na temat polityki 
senioralnej gminy oraz głównych problemów, z którymi borykają się osoby starsze. W 
dyskusjach bierze udział Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Adam Gajlewicz, 
przewodniczący Rady Miasta, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz 
zaproszeni gości merytoryczni. Przykładem były sesje poświęcone problemom związanym 
z opieką medyczną. W ostatniej – w sierpniu 2020 r.- wzięła udział kierownik Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej Agnieszka Poważa. Burmistrz Dąbrowy Białostockiej 
przedstawił seniorom raport o stanie gminy, a kierownik MOPS-u opowiedziała o pomocy 
skierowanej do osób starszych w czasie zagrożenia epidemiologicznego. Niestety ze 
względu na sytuację związaną z obostrzeniami sanitarnymi Rada nie może kontynuować 
spotkań tematycznych w szerokim gronie. 
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Realizatorem zadania jest Stowarzyszenie Szukamy Polski. Zadanie dofinansowano ze środków ASOS 2020.

8. Gminna Rada Seniorów w Kuleszach Kościelnych

Obecnie działająca Gminna Rada Seniorów w Kuleszach Kościelnych działa na podstawie 
Uchwały V/30/2019 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie 
powołania Gminnej Rady Seniorów.

Kadencja Rady trwa 4 lata rozpoczyna się i kończy wraz z kadencją Rady Gminy Kulesze 
Kościelne. W skład Rady wchodzi 4 radnych.

 Nominacja członków Łomżyńskiej Rady Seniora II kadencji

Skład Rady:
1. Jan Dmochowski,
2. Krystyna Grabowska,
3. Jan Grochowski,
4. Helena Wnorowska

Kontakt z Radą:
sekretariat@kuleszek.pl, 
biblioteka@kuleszek.pl, 
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9. Gminna Rada Seniorów w Łapach

Rada Miejska przyjęła Uchwałę nr VII/53/15 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 27 marca 
2015 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Łapach i nadania Statutu. 
Kadencja Rady Seniorów trwa 4 lata.

Skład Rady:
1. Jolanta Łapińska,
2. Teresa Marcinkowska,
3. Anna Kołakowska,
4. Jadwiga Ossowska,
5. Kazimierz Jabłoński,
6. Jan Kalinowski,
7. Irena Gąsowska,
8. Regina Murawska,
9. Stanisława Grzybowska,
10. Matylda Grodzka,
11. Elżbieta Niewińska,
12. Krystyna Mierzejewska,
13. Krystyna Sołowianiuk,
14. Mieczysław Gołębiewski

Pierwsze posiedzenie nowo wybranego składu Rady Seniorów 22.11.2019 r.

Kontakt z Radą:
sekretariat@um.lapy.pl, 
sekretarz@um.lapy.pl
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Realizatorem zadania jest Stowarzyszenie Szukamy Polski. Zadanie dofinansowano ze środków ASOS 2020.

10. Gminna Rada Seniorów w Wasilkowie

W roku 2017 powstała grupa inicjatywna, która osiągnęła swój planowany cel i uchwałą 
Rady Miasta nr XXXIV/345/17 z dnia 21 grudnia 2017 roku została powołana Gminna 
Rada Seniorów w Wasilkowie składająca się z 9 osób. Obecnie Rada liczy 8 członków.

Skład Rady:
1. Krystyna Sakowicz – przewodnicząca,
2. Anna Biegańska,
3. Teresa Wytwer,
4. Helena Sawicka,
5. Janina Owczarczuk,
6. Eugenia Górko,
7. Urszula Klepacka,
8. Eugenia Kalinowska

Kontakt z Radą:
sakowicz52@wp.pl,
anna.bieg@wp.pl

 Posiedzenie Rady w Wasilkowie i przedstawicieli Rady na 
I Podlaski Kongres Rad Seniorów
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Realizatorem zadania jest Stowarzyszenie Szukamy Polski. Zadanie dofinansowano ze środków ASOS 2020.

Opis jednego z ostatnich działań Rady Seniorów w Wasilkowie ilustruje fragment wiersza, 
który napisała Anna Biegańska i przedstawiła na I Podlaskim Kongresie Rad Seniorów w 
Supraślu:

„Opowiastka całkiem nowa o Radzie Seniorów z Wasilkowa”

Burmistrz Wasilkowa – człowiek młody, ale mądry, prawy
jest wrażliwy na seniorów sprawy.
Chce dla podkreślenia ich ważności
stworzyć Centrum Seniora Aktywności.
Dla projektu swego zarządza Rady Seniorów spotkanie,
przekonuje do swojej idei panów i panie.
U niektórych lica smutne i ponure,
Oj, nie pójdą w głosowaniu ręce w górę.
Wnet Tereska, Hela, Ania, głos zabrały,
oponentów przekonały.
No i fajnie, no i basta!
Teraz o projekcie decydować będzie wasilkowska Rada Miasta.
Ale co to? Zdalna Miasta Rada
wniosek składa:
Ma być cisza!
Projekt trzeba z obrad zdjąć afisza!
Więc teraz, więc już trzeba wyjść z koronawirusa cienia,
znaleźć czas, maseczkę, zmusić się do wystąpienia.
Z rzecznika seniorów swadą
przekonać Miejską Radę,
by grosza nie skąpili
stary dom z historią i z działką kupili.
Piorunami, jak Zeus gromowładny ciskać
by miejsce dla Centrum Seniora zyskać.
Pod naciskiem pękła Rady Miasta skała,
moja i Teresy interwencja się udała!
(…)
Mamy i sukcesy, mamy i braki,
a z tej opowiastki morał płynie taki:
Nie ma co! Starość nam służy bez wątpienia,
dzięki pracy w Radzie spełniamy swoje i seniorów marzenia! …
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Realizatorem zadania jest Stowarzyszenie Szukamy Polski. Zadanie dofinansowano ze środków ASOS 2020.

11. Rada Seniorów Gminy Supraśl
 
Rada została powołana 07 grudnia 2017r. Uchwałą Rady Miejskiej w Supraślu nr 
XXXVII/435/2017Rady Miejskiej w Supraślu nr XXXVII/435/2017. Stanowi ją piętnastu 
członków – seniorów. 

Prezydium Rady
Krzysztof Wolfram – przewodniczący
Nina Kubajewska – zastępca przewodniczącego
Anna Rodzik – sekretarz

Kontakt z Radą: 
strona internetowa: seniorsuprasl.pl,
seniorzysuprasl@wp.pl,
krzysztofwolfram@gmail.com 

 Rada Seniorów Gminy Supraśl
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Realizatorem zadania jest Stowarzyszenie Szukamy Polski. Zadanie dofinansowano ze środków ASOS 2020.

Skład Rady:

1. Krzysztof Wolfram,
2. Nina Kubajewska,
3. Anna Rodzik,
4. Genowefa Obuchowicz,
5. Bożenna Chmielewska,
6. Jadwiga Romanowska,
7. Stanisława Szypluk,
8. Weronika Roszkowska,
9. Jadwiga Kochanowska,
10. Halina Chodakowska,
11. Ewa Godlewska,
12. Edward Sawicki,
13. Krzysztof Sikora,         
14. Barbara Wolfram

Przykładowa inicjatywa Rady - Seniorów Gminy Supraśl „Wolontariat na rzecz 
osób starszych w Gminie Supraśl” 
11 grudnia 2019 r. w Domu Ludowym w Supraślu odbyła się konferencja poświęcona 
pracom i działaniom instytucji, stowarzyszeniom i osób prywatnych realizowanych w 
formie wolontariatu społecznego na rzecz środowiska senioralnego Gminy. Zgromadziła 
ponad 40 osób zaangażowanych w różny sposób w różne formy wolontariatu
Dzięki inicjatywie naszej Rady i Burmistrza Supraśla udało się przyjrzeć wszystkim 
działaniom  różnych instytucji samorządowych, prywatnych, organizacji pozarządowych i 
OPP zajmujących się wolontariatem społecznym na terenie gminy . Ustalono też formy i 
zakres współpracy różnych instytucji z  Radą Seniorów.

Wprowadzenie do  dyskusji stanowiły trzy przykłady działań w formie wolontariatu 
przedstawione przez: Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów „KLANZA”, MOPS w 
Łapach oraz Radę Seniorów Gminy Supraśl, która przedstawiła założenia i sposób 
realizacji projektu „POMOC ZA POMOC” skierowanego do mieszkańców Gminy 
Supraśl.Przyjęto też propozycję, aby w II kwartale 2020 roku odbyło się w Supraślu 
spotkanie programowe z udziałem wszystkich działających w województwie. Zwrócono się 
również do władz Gminy Supraśl o stworzenie ośrodka informacji o inicjatywach i 
realizacjach dotyczących różnych form wolontariatu w Gminie, ze szczególnym 
uwzględnieniem środowiska osób starszych. 
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Konferencję prowadził Krzysztof Wolfram Przewodniczący Rady Seniorów Gminy Supraśl, 
który podziękował gościom, autorom wystąpień oraz współorganizatorowi Konferencji w 
Gminie Supraśl za obecność i cenne uwagi w dyskusji.

Konferencja 11.12.2019
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Realizatorem zadania jest Stowarzyszenie Szukamy Polski. Zadanie dofinansowano ze środków ASOS 2020.

12. Rada Seniorów Gminy Choroszcz

Rada Seniorów Gminy Choroszcz została powołana na mocy Uchwały Nr XXIII/230/2017 
Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie powołania Rady Seniorów 
Gminy Choroszcz i nadania jej Statutu. 14-osobowy skład rady został zatwierdzony 
Uchwałą Nr XXVII/276/2017 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 22 czerwca 2017 r.

Prezydium Rady
Jan Romańczuk - przewodniczący  
Lucyna Białowieżec - wiceprzewodnicząca
Anna Barbara Aponowicz - sekretarz

Kontakt z Radą: 
urzad@choroszcz.pl

Posiedzenie Rady 15.09.2020
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Realizatorem zadania jest Stowarzyszenie Szukamy Polski. Zadanie dofinansowano ze środków ASOS 2020.

Skład Rady:

1. Aponowicz Anna Barbara,
2. Białowieżec Lucyna,
3. Ćwikielnik Irena,
4. Kosakowska-Kalata Irena,
5. Liedke Barbara,
6. Politańska Henryka,
7. Romańczuk Jan,
8. Sakowicz Irena,
9. Wasilewska Danuta,
10. Werpachowski Marek,
11. Wdziękońska Wanda,
12. Wilczyńska Dorota Walentyna,
13. Wiszowata Barbara,
14. Wróblewska Bożenna
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13. Miejska Rada Seniorów w Bielsku Podlaskim

30 stycznia 2018 roku uchwałą Rady Miasta Bielsk Podlaski NR/XI/326/18 została 
powołana Miejska Rada. 

25 czerwca 2018 roku nominacje na członków otrzymały:

1. Danuta Karniewicz,
2. Elżbieta Anna,                                                                                          
3. Antonina Karpiuk                                                                                               
4. Nina Bielecka,                                                                                                       
5. Nadzieja Fiedorowicz,                                                                                           
6. Luba Filipczuk,                                                                                                     
7. Eugeniusz Gołaszewski,                                                                                     
8. Witaliusz Lewczuk,                                                                                               
9. Włodzimierz Hackiewicz,                                                                                      
10. Józef Gass

Prezydium Rady
Danuta Karniewicz – przewodnicząca
Elżbieta Anna Trzeciak – wiceprzewodnicząca
Antonina Karpiuk – sekretarz

Kontakt z Radą: 
d.karniewicz@bielsk-podlaski.pl,
t.ostaszewska@bielsk-podlaski.pl
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Przykład inicjatywy Miejskiej Rady Seniorów w Bielsku Podlaskim

Rada w ramach funkcji inicjatywnej zadbała promocję zdrowia i nagłośniła potrzebę 
organizacji zajęć aktywizujących seniorów takich jak:. nauka pływania, udzielanie 
pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz wartość pomocy innym w trudnych sytuacjach 
Podczas spotkań była możliwość nawiązania nowych partnerskich relacji z instytucjami 
publicznymi. Przy współpracy z Miejską Komendą Policji zorganizowano spotkanie 
dotyczące bezpieczeństwa seniorów na drodze, w domu (przemoc domowa) oraz jak 
postępować w przypadku prób oszukania na wnuczka czy policjanta. W obecnej sytuacji 
pandemii staramy się mieć kontakt telefoniczny i w sytuacjach trudnych pomagać.  
                                                                       
Jedną z inicjatyw Miejskiej Rady Seniorów w Bielsku Podlaskim aktywizującą i integrującą 
środowisko jest zrealizowany w okresie od 23 listopada do 15 grudnia 2018 r. ,projekt pod 
tytułem "Zdrowi i aktywni seniorzy w niepodległej Polsce". Dzięki tej inicjatywie bielscy 
seniorzy uczestniczyli w spotkaniach tematycznych z ratownikiem medycznym i terapeutą 
seniorzy mieli możliwość aktualizacji wiedzy i zapoznania się z nowoczesnymi 
urządzeniami służącymi do udzielania pierwszej pomocy oraz otrzymali praktyczne 
wskazówki dotyczące ćwiczeń mających na celu usprawnienie ruchu. 
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Realizatorem zadania jest Stowarzyszenie Szukamy Polski. Zadanie dofinansowano ze środków ASOS 2020.

14. Miejska Rada Seniorów w Sokółce

Działa na podstawie Uchwały Nr 8/61/2019 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 28 maja 2019 
r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Sokółce oraz nadania jej statutu. W 
skład Rady wchodzi 9 osób, przedstawicieli środowisk senioralnych Sokółki. Kadencja 
Rady trwa 4 lata. 31 stycznia 2020 roku w Urzędzie Miejskim odbyło się inauguracyjne 
posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów w Sokółce I kadencji.

Inauguracyjne posiedzenie Rady w Urzędzie Miejskim w Sokółce 

Prezydium Rady
Czesław Sańko – przewodniczący
Lila Asanowicz – wiceprzewodnicząca
Janina Sawicka – wiceprzewodnicząca
Teresa Galewska - sekretarz

Kontakt z Radą: 
solowiej.teresa@onet.eu,
lilaasanowicz@wp.pl 
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Skład Rady:
1. Lila Asanowicz,
2. Wiesława Brynda,
3. Tadeusz Fiedorowicz,
4. Teresa Galewska,
5. Helena Leszczyńska,
6. Maria Radecka,
7. Czesław Sańko,
8. Janina Sawicka,
9. Teresa Sołowiej

Pomysł na działanie Rady – to współpraca i obecność ekspertów, co pozwoli na szersze 
spojrzenie na sprawy seniorów w kontekście całego województwa i wprowadzi do 
programu pracy rady opinie i  sugestie innych środowisk. „Chcemy dowiedzieć się od 
ekspertów, gdzie jest nasze miejsce i co możemy zrobić, aby naszym seniorom żyło się 
lepiej” – mówi w imieniu Rady jej przewodniczący Czesław Sańko. Liczba seniorów ciągle 
wzrasta. 21 % mieszkańców Sokółki to osoby 60+. Ze względu na demografię, sprawy 
seniorów muszą być wyraźnie artykułowane. Obecny na spotkaniu sekretarz gminy Piotr 
Romanowicz powiedział, że urząd będzie wspierał działania rady. Podkreślił, że seniorzy 
mogą zgłaszać swoje pomysły w Budżecie Obywatelskim. „Do tej pory nie poruszaliśmy 
wielu tematów potrzeb ludzi starszych na sesjach. Teraz, dzięki uczestnictwie w nich Rady 
Seniorów, ich problemy będą nam bliższe”. Reprezentujący Radę Miejską przedstawiciel 
komisji oświaty i kultury Michał Tochwin wyraził zadowolenie z powstania w Sokółce Rady 
Seniorów i zapewnił wsparcie dla działań Rady Seniorów i grup senioralnych. 
Poinformował, że na użytek seniorów będzie przeznaczony remontowany obecnie budynek 
po byłej izbie porodowej. Konieczne jest też zdiagnozowanie potrzeb seniorów jako 
podstawy działań inicjatywnych Rady.

Miejska Rada Seniorów w Bielsku Podlaskim
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15. Rada Seniorów Gminy Czarna Białostocka

Rada Seniorów Gminy Czarna Białostocka została powołana Zarządzeniem Nr 111/19z 
dnia 04 grudnia 2019 r. Burmistrza Czarnej Białostockiej. Kadencja Rady trwa 3 lata. 
Obecnie Rada liczy 8 członków.

Skład Rady:
1. Alina Kaliściak, 
2. Henryk Bieta, 
3. Halina Murawska,
4. Teresa Prokopczyk,
5. Joanna Roszkowska,
6. Waldemar Magusiewicz,
7. Jan Skarżyński,
8. Zbigniew Żukowski

Posiedzenie Rady

Prezydium Rady
Alina Kaliściak – przewodnicząca
Henryk Bieta – wiceprzewodniczący

Kontakt z Radą: 
bkucharewicz@czarnabialostocka.pl,
um@czarnabialostocka.pl
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Działalność Rady 

Rada opracowała Plan Pracy na kadencję 2019 - 2022 oraz plan spotkań w 2020 r. 
W związku z krótkim okresem funkcjonowania oraz trwającą pandemią mieliśmy trudności 
w realizacji zaplanowanych działań. Podjęte zostały prace na rzecz stworzenia ,,Koperty 
życia". Wspólnie z Urzędem Miejskim oraz Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej udało się wprowadzić i rozpropagować wśród seniorów 300 szt. takich kopert. 
Wydanie ich zostało sfinansowane przez Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej. Od 
stycznia 2020 r. w mieście działa  Klub Seniora ,,Senior +", w którego tworzeniu 
uczestniczyła Rada Seniorów. W lokalnej gazetce ,,Rozmaitości" powstał Kącik Seniora, w 
którym zamieszczane są informacje dotyczące pracy Rady Seniorów oraz organizacji 
pozarządowych działających na rzecz osób starszych.
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16. Gminna Rada Seniorów w Puńsku

Rada Gminy Puńsk Uchwałą Nr II/17/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku powołała Gminną 
Radę Seniorów w Puńsku. W skład Rady weszło 15 osób, przedstawicieli organizacji 
działających na terenie Gminy Puńsk. 
Drugą kadencję Gminnej Rady Seniorów powołano dnia 20.10.2020 r. Zarządzeniem 
Wójta Nr 46/2020  w składzie 15 osób – przedstawicieli organizacji działających na terenie 
Gminy Puńsk.
Pierwsze posiedzenie odbyło się w świetlicy Urzędu Gminy w Puńsku.

Prezydium Rady
Aniela Kluczyńska – przewodnicząca
Biruta Staśkiewicz – zastępca  
przewodniczącego
Jan Dąbrowski – sekretarz

Kontakt z Radą: 
birutkas@gmail.com,
ug_punsk@pro.onet.pl

Spotkanie Rady i grupy seniorów z Wójtem Gminy Puńsk
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Skład Rady:

1. Jolanta Baudzis,
2. Piotr Budzejko,
3. Józef Chmielewski,
4. Józef Chrapowicki,
5. Jan Dobrowolski,
6. Aniela Kluczyńska,
7. Aldona Kordowska,
8. Wacław Krakowski
9. Gedymin Kraużlis,
10. Danuta Krzywicka,
11. Julianna Racis,
12. Zofia Siemienkiewicz,
13. Biruta Staśkiewcz,
14. Irena Stopnicka,
15. Aldona Wojciechowska
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CZĘŚĆ DRUGA
STANDARDY PODLASKICH RAD SENIORÓW

I. WSTĘP

1. Rola rad seniorów w środowisku lokalnym
Rada seniorów jest przykładem zespołu dialogu obywatelskiego. Taki zespół daje 
możliwość przedstawicielom i przedstawicielkom różnych środowisk lokalnej społeczności 
wspólnie rozmawiać i planować rozwój danej dziedziny życia społecznego. Jak sama 
nazwa wskazuje, rada seniorów angażuje się w problematykę senioralną i działa na rzecz 
wzmacniania grupy osób starszych.
Rady seniorów działają najczęściej na podstawie przepisów ustawy o samorządzie 
gminnym oraz uchwały/zarządzenia przyjętej przez dany organ samorządu. Rady mogą 
być również powołane na poziomie powiatu lub województwa – wtedy ich sposób 
funkcjonowania reguluje odpowiednio uchwała Zarządu Powiatu lub zarządzenie 
Marszałka Województwa.
Co do zasady, w ramach swoich ustawowych kompetencji, rady seniorów pełnią funkcje: 
doradczą, konsultacyjną oraz inicjatywną.
Oznacza to głównie opiniowanie planów i decyzji władz samorządowych oraz 
proponowanie nowych rozwiązań w zakresie działań na rzecz osób starszych. Rada nie 
posiada więc decyzyjności, a przy tak skonstruowanej podstawie prawnej wiele zależeć 
będzie od zaangażowania i wiedzy samych członków i członkiń tego zespołu.
Niniejszy materiał ma na celu doprecyzowanie roli i zakresu działalności rad, proponując 
pewne rozwiązania, które nie są obecne w istniejących dokumentach, a które mogą 
stanowić ich dodatkowe elementy, przydatne w codziennym funkcjonowaniu rad seniorów.

2. Idea standardów
Słowo „standard” kojarzony bywa z oceną, zasadą, ustalonymi kryteriami, cechami 
koniecznymi do spełnienia. W przypadku rad seniorów niniejsze opracowanie jest raczej 
zestawem wskazówek i podpowiedzi odnośnie różnych aspektów działalności, możliwych 
do wykorzystania przez daną radę w zależności od jej specyfiki. 
Materiał ten nie jest dla nikogo obowiązkowy. Każda z rad może w dowolny sposób 
korzystać z zawartych w nim rozwiązań, przykładowo wpisując je w swój regulamin 
funkcjonowania lub rozszerzając zapisy lokalnej uchwały regulującej jej działalność.

3. Sposób tworzenia standardów
U podstaw niniejszych standardów leżą rozwiązania wypracowane w trakcie I Podlaskiego 
Forum Rad Seniorów w Supraślu (2-3 września 2020 r.). Wykorzystano wówczas metodę 
Word Cafe (moderowana dyskusja w ramach kilku stolików tematycznych), co pozwoliło 
wszystkim uczestniczącym osobom na wypowiedzi w zakresie 4 obszarów funkcjonowania 
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4. Zawartość
Materiał zawiera zestawienie rozwiązań przydatnych w codziennym funkcjonowaniu rad 
seniorów. Są one podzielone na 4 merytoryczne obszary aktywności tego typu zespołów.

Organizatorzy Kongresu wstępnie określili te 4 obszary i ich najważniejsze części 
składowe, a zadaniem uczestniczek i uczestników warsztatów było wypracowanie 
propozycji działań/rozwiązań w tych obszarach.

I. STANDARDY

Obszar nr 1: Komunikacja wewnętrzna i promocja rady

Tak jak w każdym zespole, również w radach powinny być ustalone zasady 
komunikowania się między poszczególnymi członkami i członkiniami. Rada powinna 
również dbać o informowanie społeczności lokalnej o swojej działalności i roli jaką pełni, 
używając do tego ustalonych narzędzi oraz kanałów promocji.

 Debata podczas I Podlaskiego Kongresu Rad Seniorów 2-3.009.2020 w 
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Przykłady możliwych rozwiązań w tym obszarze:

• Ustalenie w radzie osoby odpowiedzialnej za kontakty wewnątrz rady i wymianę / 
przekazywanie informacji. Może ona posiadać spis wszystkich telefonów / e-maili 
członków i członkiń (można też ustalić, że wszyscy posiadają kontakty do wszystkich). 
Wytypowana osoba może koordynować działania rady w zakresie promocji i komunikacji.

• Ustalenie z urzędem roli osoby odpowiedzialnej za obsługę rady i sposobu 
kontaktowania się z tą osobą, np.:
 ◦ czy bierze udział w posiedzeniach rady? 
 ◦ czy kontaktuje się z wszystkimi osobami z rady w sprawach nagłych (czy   
 robi to np. przewodniczący/przewodnicząca rady)? 
Generalnie chodzi o to, czy rola takiej osoby ma być bardziej techniczna (pomoc w 
rezerwacji sali na spotkanie, sporządzanie protokołów ze spotkań itp.), czy też bardziej 
wspierająca (np. pomoc w ustaleniu terminu spotkania rady z wójtem/burmistrzem, 
pomoc w kontaktowaniu się w sprawach merytorycznych z kierownikami/dyrektorami 
jednostek urzędu itp.)?

• Utworzenie strony/podstrony/zakładki na stronie www gminy poświęconej radzie. 
Minimalna zawartość takiej strony to: 
 ◦ skład osobowy rady, 
 ◦ kontakt do przewodniczącego/przewodniczącej (telefon, e-mail), 
 ◦ plan pracy rady (w przypadku jego stworzenia), 
 ◦ harmonogram posiedzeń rady (jeśli jest ustalony), 
 ◦ uchwała lub inny dokument regulujący działalność rady.
Zakres zamieszczanych tam informacji jest teoretycznie bardzo szeroki i zależy tak 
naprawdę od woli samej rady i możliwości czasowych (opracowanie niektórych treści 
może być czasochłonne). Mogą tam być zamieszczane informacje o planowanych 
posiedzeniach rady, protokoły ze spotkań, plany i zamierzenia rady itp.

• Utrzymywanie stałego kontaktu z osobą zajmującą się obsługą rady (lub z inną osobą z 
urzędu, np. informatykiem) w celu przekazywania jej informacji o 
zebraniach/posiedzeniach/decyzjach rady w celu ich zamieszczania na stronie/zakładce 
www poświęconej działalności rady (w przypadku istnienia takiego miejsca)

• Ustalenie możliwości posiadania przez radę swojej siedziby (zależy to oczywiście przede 
wszystkim od możliwości samorządu). W przypadku jej braku – ustalenie możliwości i 
zasad wykorzystywania pomieszczeń urzędu/jednostek organizacyjnych do prowadzenia 
posiedzeń rady lub dyżurów jej członków i członkiń. Chodzi o odpowiedni metraż, 
częstotliwość korzystania, z jakim wyprzedzaniem czasowym należy je rezerwować itp.
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• Opracowanie grafiku dyżurów członków i członkiń rady. Ich częstotliwość musi być 
dopasowana z jednej strony do możliwości czasowych osób dyżurujących, a z drugiej – do 
założonych bądź realnych potrzeb środowiska senioralnego w danym samorządzie. Można 
też rozpocząć dyżury z daną częstotliwością (np. raz w miesiącu 3-godzinny dyżur) a po 
kilku miesiącach ocenić, czy jest to dobre rozwiązanie i wprowadzić ewentualne zmiany.

• Ustalenie spotkań on-line jako równoważnego sposobu odbywania posiedzeń rady i 
podejmowania przez nią decyzji. W zależności od możliwości sprzętowych i wiedzy 
technicznej do prowadzenia takich spotkań można wykorzystywać komunikatory 
społeczne typu: zoom, Messenger, skype, whatsapp itp. Ważne jest, aby z góry ustalić i 
zapisać w regulaminie bądź uchwale rady, w jakich sytuacjach możliwe jest organizowanie 
spotkań on-line, jakie są zasady dotyczące niezbędnego quorum  itp. Warto również, w 
przypadku wprowadzenia tej metody, przeszkolić członków i członkinie rady z obsługi 
wytypowanego narzędzia.

• Ustalenie czy i jakie narzędzia promocji działalności rady będą wykorzystywane. 
Teoretycznie, zakres możliwych narzędzi jest bardzo szeroki: broszury, ulotki, plakaty, 
strona www, gminne gazetki, otwarte zebrania, komunikatory społecznościowe, 
współpraca z innymi podmiotami, udział w ważnych wydarzeniach lokalnych i in. Ich 
wybór zależy od możliwości czasowych ich wykonania, finansowych (to będą z reguły 
środki urzędu) czy skali działań podejmowanych przez radę. Minimalnym zakresem 
wydaje się być strona/podstrona www dedykowana radzie i nawiązanie kontaktu i 
dystrybucja informacji do innych podmiotów (lista możliwych podmiotów znajduje się w 
opisie obszaru nr 3 w dalszej części standardów).

• Nawiązanie i utrzymywanie kontaktów z dziennikarzami. Minimalny zakres działań 
powinien tu obejmować: opracowanie bazy kontaktów do mediów (w małych 
miejscowościach może ich nie być, z kolei w dużych może być ich tak dużo, że konieczne 
będzie wyszukanie osób zajmujących się tematami „społecznymi”) oraz informowanie i 
zapraszanie dziennikarzy na ważne wydarzenia z życia rady bądź udział w ważnych 
wydarzeniach lokalnych, powiązanych z obszarami zainteresowań rady.



Warsztaty dla członków rad seniora prowadzone 
przez dziennikarkę Magdalenę Gołaszewską
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Obszar nr 2: Zadania i kompetencje rady

Tak jak zostało wspomniane wcześniej, kompetencje rady opisane w ustawie 
(konsultowanie, doradzanie, inicjowanie) są dość ogólne. Ważne jest więc aby nakreślić 
bardziej szczegółowe ramy dla jej działalności, określając listę zadań dopasowaną do 
specyfiki samorządu. 

Przykładowe rodzaje kompetencji / obszarów zainteresowania rady (poziom 
szczegółowości jest zmienny – on również może być ustalony na etapie tworzenia zakresu 
zadań rady):
• konsultowanie projektów aktów prawnych dotyczących seniorów
• opiniowanie kierunków działań lokalnego samorządu dotyczących seniorów
• diagnozowanie potrzeb seniorów w środowisku lokalnym
• inicjowanie nowych pomysłów na rzecz środowiska senioralnego (na podstawie 
prowadzonej diagnozy)
• podejmowanie działań na rzecz integracji osób starszych ze społecznością lokalną
• propagowanie wiedzy o konkursach wśród organizacji pozarządowych działających na 
rzecz seniorów
• promowanie działań i inicjatyw na rzecz seniorów
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• współpraca z organizacjami i instytucjami, działającymi na terenie Gminy na rzecz 
seniorów
• upowszechnianie wiedzy o potrzebach, prawach i możliwościach osób starszych
• prowadzenie działań lobbingowych skierowanych na zwiększenie środków 
przeznaczanych w gminie na rzecz seniorów
• wydawanie opinii i formułowanie wniosków, służących rozwojowi działalności na rzecz 
seniorów
• tworzenie planów pracy Rady (rocznych lub kadencyjnych) oraz sprawozdań rocznych 
z działalności
• inicjowanie działań na rzecz integracji podmiotów senioralnych

Najważniejszą kwestią wydaje się być ustalenie w ramach samej rady optymalnego 
zakresu jej kompetencji i obszarów zainteresowania. Równie ważną jest kwestia, jakie 
wyobrażenie ma samo kierownictwo urzędu na temat funkcji, jaką ma pełnić rada.

Dlatego też istotne jest przeprowadzenie dyskusji w samej radzie, a także spotkanie się z 
przedstawicielami władz w celu ustalenia najważniejszych sfer działalności rady, biorąc 
pod uwagę potrzeby społeczne, specyfikę samorządu oraz kompetencje i możliwości 
samych członków i członkiń rady. Powinno to być zrobione na jak najwcześniejszym etapie 
jej istnienia lub np. przy każdej zmianie kadencji i składu Rady.

Obok ustalenia samego zakresu zainteresowań rady, bądź też dodatkowo: celów, form ich 
realizacji itd., bardzo skuteczną metodą działania jest ustalenie kompetencji 
poszczególnych członków i członkiń rady (tzw. „bank zasobów”) i dokonanie swoistego 
podziału „ról” w radzie.
Z jednej strony konieczne jest ustalenie funkcji formalnych (np. przewodniczący, 
zastępca, sekretarz) oraz wybór osób do ich pełnienia. Z drugiej – warto przypisać 
osobom „role nieformalne”, wynikające wprost ze zdiagnozowanych umiejętności, wiedzy 
czy doświadczeń. Może to być np. osoba odpowiedzialna za kontakty z mediami, za relacje 
z radnymi, za przekazywanie aktualnych informacji na stronę www dotyczącą rady itp.

Obszar nr 3: Relacje z otoczeniem

Rada nie może działać w oderwaniu od społeczności lokalnej. Dlatego też tak ważne jest 
nawiązanie i odpowiednie utrzymywanie kontaktów z innymi instytucjami, organizacjami 
pozarządowymi, innymi radami seniorów. Każda z tych grup wymaga innego podejścia. 
rada sama powinna ustalić z kim warto współpracować, kto może wesprzeć jej działania a 
kto z kolei będzie adresatem jej pomysłów i planów. 
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Rzeczy, które warto ustalić w radzie w aspekcie tego obszaru to m.in.:
• czy wyznaczymy osobę/osoby odpowiedzialne za relacje z konkretnymi grupami 
podmiotów?
na relacjach z jakimi podmiotami/grupami podmiotów zależy nam najbardziej?
• czy mamy jako rada sformułowane konkretne oczekiwania co do potencjalnych 
partnerów?
• czy mamy ustalone priorytety w budowaniu relacji, tzn. czy są dla nas grupy bądź 
pojedyncze podmioty szczególnie ważne? 

Patrząc na wszystkie możliwe instytucje, z którymi rada może współpracować na terenie 
swojego działania, można je podzielić na 4 grupy:
1.  Organizacje pozarządowe (uniwersytety III wieku, organizacje kombatanckie, związki 

emerytów, koła gospodyń wiejskich, hospicja, organizacje działające na rzecz rozwoju 
lokalnego, caritas i in.) – jako podmioty wdrażające w życie pomysły rady (np. rada 
inicjuje w gminie ustanowienie Dnia Seniora, ale realizacją obchodów, w tym 
pozyskaniem środków finansowych na ten cel, zajmować się już będą organizacje), 
jako partner w diagnozowaniu potrzeb seniorów. Będą to zarówno organizacje 
działające konkretnie na rzecz seniorów, jak tez inne, związane z szeroko pojętą 
tematyką społeczną. 

2. Samorząd lokalny i jego jednostki organizacyjne (ośrodki pomocy społecznej, 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, kluby seniora, domy opieki społecznej, domy 
spokojnej starości, biblioteki i inne jednostki kultury, ośrodki zdrowia, ) – jako 
partnerzy we wdrażaniu planów rady, źródło dostępnych danych o seniorach i ich 
sytuacji.

Debata podczas I Podlaskiego Kongresu Rad 
Seniorów 2-3.009.2020 w Supraślu
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3.  Media (publiczne i niepubliczne) – jako przestrzeń promowania działalności rady ale też 
miejsce do nagłaśniania ważnych problemów, które rada zamiera rozwiązywać.

4. Inne rady seniorów – jako źródło wymiany doświadczeń, wykorzystywania dobrych 
praktyk, czerpania wiedzy o sposobie rozwiazywania konkretnych problemów itp.

Obszar nr 4: Współpraca z władzami samorządowymi

Jest to bardzo ważny obszar działalności rady, co wynika przede wszystkim z 
umiejscowienia rady jako ciała doradczego dla przedstawicieli władzy wykonawczej 
(wójta/burmistrza/prezydenta). 
Warto podkreślić tu kilka aspektów współpracy:

Dokument regulujący działalność rady
Są dwie opcje ustanowienia zasad funkcjonowania rady: w formie uchwały lokalnej 
regulującej całokształt zasad i trybu działania rady, bądź też dwutorowo – najważniejsze 
i najbardziej ogólne zasady wpisane są do uchwały, a obok niej funkcjonuje regulamin 
pracy zawierający szczegółowe ustalenia. rady. 
Wybór opcji zależeć będzie od specyfiki lokalnej i/lub ustaleń podejmowanych w fazie 
zakładania rady, bądź późniejszym okresie jej funkcjonowania, gdyż praktycznie w 
każdym momencie można dokonać zmian w istniejącej uchwale czy też stworzyć lub 
zaktualizować regulamin.

Debata rad seniorów z udziałem Marszałka Województwa 
i Burmistrza Supraśla 2-3.09. w Supraślu
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Relacje z władzą wykonawczą (wójt/burmistrz/prezydent)
Jeśli osoby te nie wchodzą w skład rady, to warto ustalić kwestie wzajemnych kontaktów, 
przykładowo
• czy będą to kontakty bezpośrednie czy poprzez np. osobę obsługującą radę z ramienia 
urzędu?
• jak często strony będą się spotykać? (absolutnym minimum powinno być wspólne 
spotkanie raz w roku, niejako podsumowujące dany rok i służące wymianie poglądów co 
do działań w roku kolejnym) 
• w jakich sprawach można a w jakich należy się kontaktować? w jakiej formie to robić 
(nie zawsze musi być wymagana forma pisemna)
Warto również ustalić możliwości dodatkowego wsparcia rady ze strony urzędu (w których 
wymagana jest zgoda kierownictwa urzędu), np. pomocy prawnej ze strony prawników 
urzędu dla rady, możliwości finansowania wybranych kosztów związanych z 
funkcjonowaniem rady (koszty badań i analiz, koszty przejazdów na spotkania z innymi 
radami, wizyty studyjne itp.).

Relacje z radą gminy/powiatu – przykładowe rozwiązania:
• wskazane jest delegowanie osób z rady do udziału w posiedzeniach rady gminy/powiatu 
bądź posiedzeniach komisji (w przypadkach związanych z obszarem zainteresowania rady 
seniorów). Może to być jedna osoba, z przypisaną „rolą” kontaktów z radą gminy/powiatu, 
lub też delegowanie odbywa się w zależności od poruszanej tematyki i z uwzględnieniem 
wiedzy/kompetencji/zainteresowań członków i członkiń rady seniorów
• rada może dokonywać analizy działalności rady gminy/powiatu bądź poszczególnych 
radnych pod kątem inicjatyw w tworzeniu nowych rozwiązań na rzecz seniorów 
• warto ustalić sposób informowania rady gminy/powiatu o radzie, jej kompetencjach i 
podejmowanych działaniach (jaki zakres informacji, częstotliwość)
• warto szukać sojuszników wśród radnych rady gminy/powiatu, którzy wspierać starania 
rady np. w inicjowaniu nowych rozwiązań prawnych na rzecz seniorów (np. wprowadzenie 
programu na rzecz aktywizacji seniorów, ustanowienie Karty Seniora).

Konsultacje
Z zapisów ustawy wynika jasno, że rad seniorów jest ciałem konsultacyjnym. Oznacza to 
formalne zaangażowanie rady w proces tworzenia nowych rozwiązań prawnych. 
Konieczne jest wiec stworzenie reguł dotyczących prowadzenia przez urząd konsultacji z 
radą. Podobnie jak w przypadku innych procesów konsultacyjnych należy ustalić:
• terminy na prowadzenie konsultacji (minimalny czas na wyrażenie opinii przez radę)
• formę wyrażenia opinii
• zakres tematyczny spraw podlegających konsultacjom z radą.
Dobrym rozwiązaniem w tym aspekcie działalności rady jest coroczne ustalanie zakresu i 
harmonogramu planowanych do stworzenia w urzędzie w danym roku 
programów/strategii związanych z tematyką senioralną. Poprzez zebranie informacji o 
planach w tym zakresie od kierowników/dyrektorów poszczególnych komórek 
organizacyjnych urzędu, rada będzie miała pełny obraz czekającej ich w tej dziedzinie 
pracy.
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Powyższe 4 obszary dotyczą merytorycznej działalności rad seniorów. Warto jeszcze 
zastanowić się nad kwestią wartości, na których rada opiera swoje funkcjonowanie. W 
trakcie wspominanego już wcześniej Kongresu Rad Seniorów w Supraślu rozmawiano 
także wstępnie na ten temat, określając to mianem standardu etycznego. 
Warto wskazać kilka najważniejszych zasad postępowania, które są ważne dla członków i 
członkiń rady, i które będą stanowiły wyznacznik w jej pracy. Można tu wymienić takie 
kwestie jak: jawność w działaniu, wspólne planowanie, partnerstwo (w relacjach z 
urzędem), odpowiedzialność za podjęte zobowiązania, dbałość o dobro wspólne. 

Warto porozmawiać wspólnie całą radą na ten temat. Najlepiej na samym początku jej 
funkcjonowania. Warto to zrobić w taki sposób, aby wszyscy członkowie i członkinie mieli 
okazję się wypowiedzieć, ustalić co jest dla nich ważne. I żeby później, w toku 
codziennych działań mieć pewien punkt odniesienia, ustalony wspólnie przez wszystkich.

III. PODSUMOWANIE

Na zakończenie kilka praktycznych wskazówek dotyczących korzystania ze standardów 
opisanych powyżej:
1.  Traktujmy je jako źródło wiedzy i inspiracji; zachętę do działania ale też do 

przyjrzenia się swojej radzie i dotychczas stosowanym w niej rozwiązaniom. 
2.   Nie porównujmy się między sobą. Nie jest to wskazane przede wszystkim dlatego, 

że każda rada jest inna (tak jak inny jest samorząd, potrzeby mieszkańców itp.). 
Jednej radzie wystarczy częstotliwość spotkań raz na miesiąc, innej – raz na pół roku 
Dbajmy raczej o to, aby realnie stosować te zapisy, które mamy w swoich 
uchwałach/statuach/regulaminach. 

3.  Bądźmy elastyczni – wybierajmy z wyżej opisanych standardów to, co pasuje do 
naszej specyfiki, na co jest zgoda wśród członków/członkiń rady, co jest także zgodne 
z możliwościami i zasobami danego samorządu, w którym rada działa. 

4.   Starajmy się planować zmiany w taki sposób, aby faktycznie mieć czas i możliwość 
ich wdrożenia. Nie chodzi tu o więc o ilość wprowadzanych innowacji, ale o skuteczne 
ich wdrożenie w życie. Najprostszą metodą jest tworzenie rocznych planów pracy rady, 
a następnie podsumowanie i przyjrzenie się zrealizowanym wg tego planu działaniom.
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Realizatorem zadania jest Stowarzyszenie Szukamy Polski. Zadanie dofinansowano ze środków ASOS 2020.

Finansowanie prac Rady to jedna z najczęściej dyskutowanych kwestii. Ten problem był 
zgłaszany Marszałkowi Województwa Podlaskiego, którego wszyscy uczestnicy Kongresu 
Rad Seniorów w Supraślu, prosili o wsparcie w rządzie i u parlamentarzystów.  Pojedyncze 
głosy ze strony rad seniora nie dają rezultatu i temat od kliku lat utknął w tzw. 
”zamrażarce”. Rady nie mają osobowości prawnej, nie mogą aplikować o fundusze, ale 
warto zadbać w budżecie gminy, by zapewnić pewną pulę pieniędzy niezbędną do 
efektywnego funkcjonowania rady.
Mogą to być pieniądze przeznaczone na określone działania zaproponowane przez radę, 
np. wydanie informatora dla starszych mieszkańców gminy.
Na podstawie planu rocznej pracy można z wyprzedzeniem takie pieniądze zarezerwować 
w budżecie gminy np. w dziale lub instytucji, w kompetencjach których znajdują się 
sprawy społeczne i osoby starsze. Rada mogłaby wtedy określoną na rok sumę pieniędzy 
na własne działania i potrzeby – wg rocznych planów pracy.

Debata podczas I Podlaskiego 
Kongresu Rad Seniorów 2-3.09.2020 w Supraślu

Kontakt z Ośrodkiem 
Wspierania Podlaskich Rad Seniorów:

owprs2020@gmail.com

Czekamy na sygnały od Państwa 
i kontynuujemy pracę Ośrodka w 

2021r.


