
 
 

                                         Uchwała nr 1772/388/18 

Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 14 listopada 2018 r. 

 

w sprawie Mazowieckiej Rady Seniorów oraz nadania jej regulaminu 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa                     

(Dz. U. z 2018 r. poz. 913, 1000 i 1432) oraz art. 21 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 i 1693), w związku z uchwałą nr 238 Rady 

Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Założenia Długofalowej 

Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020 (M.P. z 2014 r. poz. 118) – uchwala się,  

co następuje: 

§ 1. 

Tworzy się Mazowiecką Radę Seniorów, zwaną dalej „Radą”, jako organ konsultacyjny, 

doradczy i inicjatywny Marszałka Województwa Mazowieckiego, działający na rzecz 

wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej.  

 

§ 2. 

Do zadań Rady należy w szczególności: 

1) współtworzenie głównych kierunków polityki senioralnej w województwie 

mazowieckim; 

2) proponowanie nowych rozwiązań i inicjowanie zmian na rzecz środowiska seniorów; 

3) wyrażanie opinii o projekcie strategii rozwoju województwa mazowieckiego,   

w zakresie seniorów;  

4) podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia zaangażowania obywatelskiego 

w życiu publicznym i społecznym seniorów; 

5) konsultowanie rządowych i regionalnych projektów aktów prawnych dotyczących 

seniorów lub mogących mieć wpływ na ich sytuację; 

6) opiniowanie projektowanych dokumentów i propozycji rozwiązań regionalnych 

skierowanych do seniorów; 

7) promowanie zdrowego starzenia się; 

8) wspieranie rozwoju i działań podmiotów działających na rzecz seniorów z terenu 

województwa mazowieckiego (np. organizacji pozarządowych, Polskiego Związku 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów, uniwersytetów trzeciego wieku, rad seniorów); 

9) dążenie do umocnienia międzypokoleniowych więzi społecznych; 

10) podejmowanie działań, które służą zmianie obrazu starości i starzenia się. 

§ 3. 

1. Członków Rady powołuje i odwołuje Marszałek Województwa Mazowieckiego 

w drodze zarządzenia. 

2. Członkowie Rady powoływani są na okres kadencji Rady, która trwa 4 lata licząc  

od dnia ich powołania. 

3. Rada liczy 18 członków. 

4. W skład Rady wchodzą: 

1) przedstawiciel Zarządu Województwa Mazowieckiego; 

2) Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw Polityki 

Senioralnej;  



 
 

3) przedstawiciel Sejmiku Województwa Mazowieckiego; 

4) 3 przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 

w Warszawie; 

5) 3 przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa mazowieckiego; 

6) 3 przedstawicieli uniwersytetów trzeciego wieku z województwa 

mazowieckiego; 

7) 3 przedstawicieli Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

z województwa mazowieckiego; 

8) 3 przedstawicieli gminnych rad seniorów z województwa mazowieckiego. 

5. Przedstawiciele, o których mowa w ust. 4 pkt 5-8, są wskazywani przez dany 

podmiot, którego są reprezentantami. Wskazani przedstawiciele zobowiązani są 

wyrazić zgodę na reprezentowanie wskazującego ich podmiotu. 

6. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, przy uwzględnieniu zasad określonych  

w ust. 4, rekomenduje Marszałkowi Województwa Mazowieckiego kandydatów  

na członków Rady. 

7. Członkami Rady są osoby działające na rzecz środowiska senioralnego  

w województwie mazowieckim. 

§ 4. 

1. Członek Rady może zrezygnować z członkostwa w Radzie, składając pisemne 

zawiadomienie Marszałkowi Województwa Mazowieckiego. 

2. Członek Rady może zostać odwołany ze składu Rady na uzasadniony wniosek 

organizacji lub organu, który wskazał danego członka Rady. 

3. Członek Rady określony w § 3 ust. 4 pkt 5-8 może być odwołany ze składu Rady  

na umotywowany wniosek grupy co najmniej 4 członków Rady. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1-3, a także w innych przypadkach 

wygaśnięcia mandatu członka Rady (np. na skutek śmierci), Marszałek Województwa 

Mazowieckiego dokonuje zmian w składzie Rady, z zachowaniem zasad określonych 

w § 3 ust. 4.  

5. Członek powołany w sposób, o którym mowa w ust. 4, pełni swoją funkcję do dnia 

upływu kadencji Rady. 

6. Członkostwo w Radzie ustaje z dniem upływu kadencji Rady.  

7. Po upływie kadencji Rady Marszałek Województwa Mazowieckiego, w drodze 

zarządzenia, powołuje skład osobowy Rady następnej kadencji. 

§ 5. 

Nadaje się regulamin Rady określający organizację i zasady jej działania, w brzmieniu 

stanowiącym załącznik do uchwały. 

§ 6. 

1. Udział w pracach Rady ma charakter społeczny.  

2. Członkom Rady nie przysługują: dodatkowe wynagrodzenie, dieta, zwrot kosztów 

podróży i innych kosztów związanych z członkostwem w Radzie. 

§ 7. 

Obsługę organizacyjno-administracyjną Rady zapewnia Mazowieckie Centrum Polityki 

Społecznej. 

 

 

 



 
 

§ 8. 

Wykonanie uchwały powierza się pełniącemu obowiązki Dyrektora Mazowieckiego Centrum 

Polityki Społecznej. 

 

§ 9. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


