
 

PROTOKÓŁ nr 3 

Z POSIEDZENIA MAZOWIECKIEJ RADY SENIORÓW 

11 grudnia 2019 r. 

 

11 grudnia 2019 r. w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej odbyło się 

trzecie posiedzenie Mazowieckiej Rady Seniorów (zwana dalej „Radą”). W posiedzeniu udział 

wzięło 14 członków Rady, dwóch zaproszonych gości – Przemysław Wiśniewski (Prezes 

Fundacji Zaczyn) i Jerzy Wiśniewski (Przewodniczący Komisji Polityki Senioralnej 

Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych) oraz Aleksander Kornatowski  

– p. o. Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Barbara Krupa – Kierownik 

Wydziału Polityki Senioralnej i jako obsługa organizacyjno-administracyjna: Piotr Lejzerowicz 

(protokolant) oraz Hubert Siczek (media).  

Wszystkich obecnych członków Rady powitał Tadeusz Lempkowski pełniący funkcję 

Przewodniczącego i przedstawił proponowany porządek posiedzenia obejmujący: 

1. Omówienie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok 

– działania w obszarze polityki senioralnej. 

2. Przedstawienie działań podjętych w zakresie powstawania nowych rad seniorów  

na Mazowszu. 

3. Omówienie podpisanego 24 października 2019 r. Porozumienia pomiędzy 

Województwem Mazowieckim a Polską Akademią Nauk w zakresie podejmowania 

działań i inicjatyw na rzecz środowiska seniorów w województwie mazowieckim. 

4. Sprawy bieżące. 

Do proponowanego porządku nie zgłoszono żadnych uwag. 

Ad. 1 

 Tadeusz Lempkowski – Przewodniczący podkreślił, jak wiele zadań z „Rocznego 

programu współpracy (…)” dotyczy seniorów. Zaznaczył, że jako Mazowiecka Rada 

Seniorów powinniśmy przekazywać organizacjom pozarządowym informacje  

o możliwościach uzyskiwania wsparcia i namawiać je do skorzystania z niego,  

a dokument „Roczny program współpracy (…)” dostępny jest do publicznej wiadomości 

na stronie http://www.dialog.mazovia.pl/wspolpraca/program-wspolpracy. 



 Elżbieta Bogucka – Pełnomocnik podkreśliła nowe zadania roczne w dokumencie,  

na które Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył o 100 tys. zł środków 

więcej. Ponadto kontynuowane są bardzo dobrze przyjęte zadania wieloletnie, które 

prawdopodobnie zostaną ogłoszone na nowo w 2021 r. Jako samorząd chcemy 

kontynuować inspirowanie do zakładania rad seniorów. Chcemy również zastanowić 

się nad przestrzenią przyjazną seniorom, np. za pośrednictwem organizacji 

pozarządowej wydać dużą publikację o tej tematyce, sfinansowaną z dotacji. Zadanie 

publiczne pt. „Ścieżką edukacyjną w trzeci wiek” chcemy pilotażowo ogłosić w formie 

regrantingu, biorąc jednocześnie pod uwagę współpracę z Polską Akademią Nauk. 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej jest już na etapie tworzenia ogłoszenia 

konkursowego, by otwarty konkurs ofert ogłosić na początku roku (rozstrzygnięcie 

planowane w maju). Poprzez dotacje chcemy wspierać również uniwersytety trzeciego 

wieku, rady seniorów i wychodzić poza obszary miasta stołecznego Warszawa, czego 

oczekują od nas środowiska senioralne. 

 Roman Biskupski – zaznaczył, że dokument „Roczny program współpracy (…)” 

zawiera wszystkie zgłaszane uwagi i jest dobrą odpowiedzią na potrzeby seniorów  

w tej tematyce. 

 

Ad. 2 

 Przemysław Wiśniewski – reprezentujący Fundację Zaczyn przybliżył profil organizacji 

oraz to, jakie działania kieruje ona do seniorów, w tym głośne kampanie społeczne  

czy wspieranie swoją wiedzą i doświadczeniem mniejszych organizacji oraz rad 

seniorów. Zaznaczył, że budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego na dotacje 

dla organizacji pozarządowych jest wyższy, niż budżety części samorządów na dotacje 

łącznie! Zauważalny jest wyraźny wzrost w ostatnim czasie środków finansowych  

na Mazowszu dla organizacji pozarządowych. 

Udzielona została informacja, że rad seniorów na Mazowszu jest około 60, z czego  

zaledwie 38 jest spoza Warszawy. Niestety, rady dosyć często są ciałami 

powoływanymi abstrakcyjnie, pełniąc funkcje wizerunkowe, a nie realnie działającymi 

na rzecz seniorów. Fundacja chce rady sprofesjonalizować, nauczyć je współpracy  

z samorządem, zmieniać postawę roszczeniową, a swoje działania budować  

na podstawie diagnoz i kierować je do osób funkcjonujących najniżej, często  

w samotności. Bardzo ważna jest współpraca rad seniorów z młodymi osobami, czyli 

współpraca międzypokoleniowa oraz otwarcie na działania projektowe, gdyż jest  

to skuteczniejsze i efektywniejsze. Bardzo dobrze, że niektóre rady potrafią już 



zapewnić sobie jakąś formę finansowania z budżetów samorządów. Jako pierwsza, 

takie budżety partycypacyjne zaczęła wykorzystywać rada seniorów z Pruszkowa.  

M. in. dzięki aktywności Fundacji w ostatnim czasie powstała rada seniorów w gminie 

Świercze, w Warszawie Włochy, w Lesznowoli, reaktywowana została rada  

w Przasnyszu, niebawem powstanie rada w Karczewie, prowadzone są również 

działania w tym kierunku w Stanisławowie, Tłuszczu i Kobyłce. 

Fundacja otrzymała od samorządu dofinansowanie na projekt pt. „Senior, Obywatel, 

Radny – Inkubator mazowieckich Rad Seniorów”. W projekcie tym Fundacja 

zaoferowała szkolenia praktyczne oraz zorganizowała szkoły rad seniorów, porady 

specjalistyczne oraz tzw. mikroprojekty – każda z mazowieckich rad seniorów mogła 

się zgłosić z propozycją swoich pomysłów i otrzymać finansowanie w wysokości  

do 3 tys. zł. Zrealizowano ok. 30 takich mikroprojektów. 

 Wojciech Rosiński – podziękował za wyróżnienie rady w Pruszkowie jako pierwszej, 

która tak skutecznie korzysta z budżetów partycypacyjnych. W przypadku budżetów 

obywatelskich istnieje jednak problem z ciągłością projektową (tzw. wygrywanie 

budżetów). Ludzie się przyzwyczajają do ciągłości działań nie mając świadomości,  

że są to działania na zasadzie działań projektowych. Jego zdaniem gmina powinna 

wziąć na siebie pewien ciężar obowiązku zapewnienia ciągłości tym działaniom, które 

się przyjęły w środowisku seniorów. 

 Krzysztof Łebkowski – opowiedział o tym, jak synergia projektów przekłada się  

w synergię środowiska lokalnego, a co za tym idzie, rośnie przepływ informacji i wiara 

seniorów w siebie. Mazowieckie Porozumienie Rad Seniorów stanęło do takiego 

wyzwania i zainicjowało w 2017 r. ze środków Województwa Mazowieckiego trzy 

projekty (Senior-To-Pasja, Senior-To-Zdrowie, Senior-To-Integracja). Jeden z nich jest 

kontynuowany na podstawie umowy wieloletniej. Jednym z założeń projektowych było 

zakładanie rad seniorów, których grzechem pierworodnym jest „słomiany zapał”. 

Projekty wchodziły w pierwszą fazę inspiracji i inicjowania działań. Na organizowane 

spotkania zapraszani byli lokalni liderzy, którzy włączając się w środowisko senioralne 

„biorą sprawy we własne ręce”. To nie samorząd, a często właśnie środowisko lokalne 

nie jest gotowe na wejście we współpracę. Bardzo ważna jest diagnoza liderów, czyli 

coś na wzór diagnozy społecznej. Bariera istnieje głównie przy przyswajaniu informacji. 

Wypracowane w projektach dobre praktyki powinno się włączyć w prawo miejscowe. 

Na podstawie działań projektowych powstała m. in. sieć Mazowszanie 60+  

i Mazowiecki Promotor Polityki Senioralnej.  



 Wojciech Rosiński – wspomniał o tym, jak na podstawie powyższych działań  

(tj. diagnoza lokalnych liderów) udało się zaprosić do Pruszkowa przedstawicieli  

z Węgrowa, którzy zainspirowani działaniami projektowymi zapowiedzieli podjęcie 

kroków w celu założenia rady seniorów na swoim obszarze. 

 Jerzy Wiśniewski – zauważył, że dużo mowy było o inicjowaniu rad seniorów. OPZZ 

dosyć sztywno zajmował się sprawami seniorów (głównie kwestie emerytalne),  

ale jemu udało się przeforsować powstanie Komisji Polityki Senioralnej OPZZ, która 

wraz z rozszerzaniem uprawnień mogła skupić się również nad tematyką powstawania 

rad seniorów. Ogniwa związku nauczycielstwa polskiego to świetny katalizator,  

przy którym działają sekcje emerytów i rencistów. Są to ludzie aktywni, znani w terenie 

i należałoby wykorzystać ich potencjał. Wykorzystując wspomniane sekcje, mające 

kontakt ze szkołami, ułatwiona zostałaby integracja międzypokoleniowa. Dodał,  

że w skali kraju rad seniorów jest ok 300 i Mazowsze prezentuje się na tym tle bardzo 

pozytywnie. Ponadto Przewodniczący zadeklarował chęć współpracy z Mazowiecką 

Radą Seniorów  i zarekomendował stronę Komisji Polityki Senioralnej OPZZ na portalu 

Facebook. 

 Roman Biskupski – opowiedział o projekcie pt. „Mazowiecka Akademia Rad Seniorów” 

współfinansowanym ze środków Województwa Mazowieckiego, polegającym  

na doradztwie organizacyjno-prawnym i księgowym oraz każdym innym wspierającym 

działalność rad seniorów. Jako Mazowieckie Porozumienie Rad Seniorów organizuje 

również spotkania z radami seniorów. Udało się wypracować  

m. in. modelową współpracę seniorów z Miastem Radom. Druga kwestia  

to konferencje naukowe, w tym kwestie zdrowotne i księgowe, wzbogacanie wiedzy 

badaniami socjologicznymi. Następnie dobre praktyki, czyli pokazanie tych gmin,  

w których zbudowano dobre relacje seniorów z władzami gminy – np. Legionowo, jako 

modelowe działanie samorządu, organizacji pozarządowych i obywateli.  

Od stycznia w tym mieście rusza pilotażowy program teleopieki. Współpracę  

z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej określił jako milowy krok dający konkretne 

rezultaty. 

 Aneta Śledź – poprosiła o wcześniejsze informowanie o planowanych przez 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w 2020 r. regionalnych konferencjach 

dotyczących polityki senioralnej. Fundacja Pro Civitas Bono ma już „wydeptane ścieżki” 

i chętnie pomoże w promocji tych wydarzeń oraz w działaniach na ich rzecz. 

Ad. 3 

 Barbara Krupa – opowiedziała o podpisanym na czas nieokreślony Porozumieniu  

pomiędzy Województwem Mazowieckim a Polską Akademią Nauk 



(http://mcps.com.pl/aktualnosci/porozumienie-z-polska-akademia-nauk-z-dnia-24-

pazdziernika-2019-r/). Całą inicjatywę zapoczątkowała Pełnomocnik Zarządu 

Województwa Mazowieckiego do spraw Polityki Senioralnej – Elżbieta Bogucka. 

Podjęte zostały już pierwsze działania, mianowicie na skrzynki mejlowe do środowisk 

senioralnych wysłane zostało zapotrzebowanie na tematykę wykładów i w celu 

stworzenia bazy potencjalnych wykładowców. Rokrocznie odbywać się będzie 

konferencja, na której będą mogły zaprezentować się organizacje pozarządowe. 

Rozszerzeniem współpracy z Polską Akademią Nauk będzie zadanie publiczne  

dla organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert pt. „Ścieżką edukacyjną  

w trzeci wiek”. Bardzo dobrze przyjęto pomysł, by część tematyki V Sejmiku 

Senioralnego poświęcić problemom kardiologicznym. Ponieważ misją Polskiej 

Akademii Nauk jest ochrona klimatu, chcielibyśmy połączyć te dwa tematy, gdyż 

zdrowie i klimat są ze sobą powiązane. 

 Tadeusz Lempkowski – nawiązując do tematyki edukacji polecił korzystanie  

z wszechnicy żywieniowej prowadzonej przez SGGW, organizowanej raz w miesiącu 

w otwartej formie (http://www.wszechnica-zywieniowa.sggw.pl/). Część wykładów 

skierowana jest właśnie na choroby cywilizacyjne i dolegliwości osób starszych. 

Ad. 4 

 Tadeusz Lempkowski – podkreślił rolę szkoleń i wydarzeń, które w mijającym roku 

zostały zorganizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej i zaznaczył,  

że warto z nich korzystać, jak chociażby z warsztatów dla organizacji pozarządowych 

w zakresie przygotowywania ofert i rozliczania dotacji. 

 Elżbieta Bogucka – w kilku słowach opowiedziała o niedawnej dwudniowej konferencji 

nt. wolontariatu i opieki wytchnieniowej, w której prelegentami byli przede wszystkim 

praktycy. W 2020 r. planowane są konferencje w subregionach dotyczące polityki 

senioralnej. Ponadto kontynuacja sejmiku senioralnego, przeglądu artystycznego 

twórczości osób starszych, planowana kampania dotycząca  

tzw. „kopert życia”. Jako samorząd chcemy propagować również tzw. dobre praktyki. 

 Elżbieta Lanc – zauważyła, że wyżej wymieniona konferencja nt. wolontariatu i opieki 

wytchnieniowej nie może się zakończyć tak po prostu, ale jej postulaty zostaną 

przedstawione do realizacji Zarządowi Województwa Mazowieckiego, szczególnie  

w kontekście pomniejszanego funduszu solidarnościowego. Bez rozwiązań 

systemowych samorządy nie są w stanie pracować spójnie. Musimy wykorzystywać 

komisje sejmowe i senackie. Środowiska seniorów są już bardzo aktywne  

(np. uniwersytety trzeciego wieku), rozwijają się i teraz należy skupić się na osobach 

mało aktywnych – stąd tak ważna współpraca z radami seniorów. Przy wszystkich 



działaniach niezwykle ważna jest kampania je promująca. W 2020 r. rozpoczęte 

zostanie „schodzenie z działaniami w dół” w subregiony, gdyż chcemy dotrzeć do jak 

największej liczby osób starszych. 

Ponadto Pani Marszałek podkreśliła rolę Dyrektor Agnieszki Gonczaryk  

w kształtowaniu budżetu dla Mazowieckiego Centrum Polityki Senioralnej  

oraz polityki senioralnej i role wspierające Dyrektor Tamary Borkowskiej  

i Dyrektor Magdaleny Flis. 

Następnie poruszyła tematykę programów aktywizacji SOR, tj. projektów dotyczących 

przyjaznej przestrzeni, w tym również dla seniorów, w którym to programie lokalne 

samorządy mają prawo złożyć wnioski o dofinansowanie. 

 Roman Biskupski – w kontekście listopadowej wizyty studyjnej w Bawarii stwierdził,  

że nie mamy się czego wstydzić w polityce senioralnej. Odstajemy jedynie w kwestii 

wolontariatu, który należy kształtować przy jednoczesnym pielęgnowaniu relacji 

międzypokoleniowych. Nic jako seniorzy nie zrobimy, jeśli obok nas nie będzie młodych 

ludzi. 

 Tamara Borkowska – zaprosiła do aktywnego włączenia się do budżetu 

obywatelskiego. Styczeń-luty rusza akcja promocyjna. Znajdują się tam również 

zadania tzw. „miękkie”, które mogą być dedykowane właśnie dla seniorów. 

 Tadeusz Lempkowski – miał możliwość udziału w krajowej wizycie studyjnej  

w gospodarstwie opiekuńczym (Dubielno), podpatrując formy pracy z osobami 

niesamodzielnymi. Jest to kolejny obszar, który powinniśmy jako samorząd promować. 

 Zofia Lewińska – jako kolejny uczestnik krajowej wizyty studyjnej w gospodarstwie 

opiekuńczym (Dubielno) uważa, że to szansa dla Mazowsza i bardzo jej się ta idea 

podoba. Opowiedziała o podstawowych założeniach projektu. Założenia projektu 

polegają na objęciu opieką dzienną grupy osób ze zdiagnozowaną przez lekarza 

pierwszego kontaktu niesamodzielnością. Uczestnicy poddani wcześniejszej rekrutacji 

podzieleni są na trzy półroczne turnusy (maksymalnie do 5 osób na każdy turnus)  

i podpisują umowy projektowe z wojewódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego. 

Uczestnicy są dowożeni do gospodarstwa opiekuńczego 5 dni w tygodniu, a nad ich 

opieką czuwa koordynator zatrudniony na umowę cywilnoprawną (minimalna krajowa 

pensja) przez wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Uczestnikom zapewnione 

jest całodzienne wyżywienie, opieka psychologa oraz przede wszystkim możliwość 

interesującego spędzania czasu. Ponadto gospodarstwo opiekuńcze otrzymuje  

z projektu zapłatę za udostępnione pomieszczenie. Pomysł jest taki, by stworzyć 

podobne miejsca przez organizacje pozarządowe na Mazowszu, czym zainteresowani 



są również Aneta Śledź i Roman Biskupski, pod kątem osób starszych oraz integracji 

międzypokoleniowej  

i przeciwdziałania tzw. samotnej starości. 

 Barbara Krupa – również nawiązała do krajowych wizyt studyjnych  

w gospodarstwach opiekuńczych z obszaru województwa mazowieckiego. Chcemy 

omówić prawne możliwości wdrożenia idei gospodarstw opiekuńczych w ramach RPO 

w latach 2021-2027 i szukać dla tego pomysłu różnych rozwiązań. Jest  

to szansa również dla podmiotów ekonomii społecznej, lecz niekoniecznie przez ODR, 

gdyż w tamtejszych założeniach brakowało ciągłości działań i nie przewidziano 

kosztów na transport uczestników projektu do gospodarstwa opiekuńczego. Naszą rolą 

jako Rady jest inspirowanie do nowych rozwiązań i takim rozwiązaniem  

są gospodarstwa opiekuńcze.  

Nawiązując natomiast do miejsc przyjaznych seniorom, przypomniany został portal 

seniorzyjuniorzy.pl współfinansowany na podstawie umowy wieloletniej. Na portalu 

przeczytać można zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa, o czym piszemy również  

w naszych Biuletynach Samorządowa Polityka Senioralna Województwa 

Mazowieckiego. Bezpieczeństwo będzie również jednym z tematów V Sejmiku 

Senioralnego. 

 Zofia Lewińska – zauważyła bardzo poważny problem braku wózka inwalidzkiego 

dostępnego dla osób tego potrzebujących w miejscach kultury. 

 Ewa Kozdroń – zaznaczyła problem szybkości zmieniających się świateł sygnalizacji 

świetlnych, które są często nieprzystosowane dla osób starszych. 

 Roman Biskupski – na zakończenie zaproponował, by kolejne posiedzenia 

finalizowane były konkretnymi decyzjami w postaci uchwał, z którymi można by wyjść 

dalej, np. do samorządów. To będą najbardziej widoczne efekty pracy Rady. Seniorów 

najbardziej interesują sprawy organizacyjno-prawne np. „skąd brać pieniądze?”. 

Powinniśmy również wypracować plan działania na 2020 rok i zobowiązał się 

opracować zarys takiego planu. 

 

Przewodniczący 

/-/ Tadeusz Lempkowski 

31-12-2019 

 


