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PROTOKÓŁ nr 6 

Z POSIEDZENIA MAZOWIECKIEJ RADY SENIORÓW 

2 grudnia 2020 r. 

 

2 grudnia 2020 r. odbyło się szóste posiedzenie Mazowieckiej Rady Seniorów (zwana 

dalej „Radą”), zorganizowane w trybie pracy zdalnej (wideokonferencja). W posiedzeniu 

udział wzięło 15 członków Rady – tym samym zachowano kworum niezbędne  

do podejmowania rozstrzygnięć. Ponadto w posiedzeniu udział wziął zaproszony gość  

– Jerzy Wiśniewski (Przewodniczący Komisji Polityki Senioralnej Ogólnopolskiego 

Porozumienia Związków Zawodowych), a obserwatorami byli: Agnieszka Pazio 

– asystentka Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego – Elżbiety Lanc  

oraz Piotr Lejzerowicz – obsługa organizacyjno-administracyjna (protokolant). 

Obecnych uczestników powitał Tadeusz Lempkowski pełniący funkcję 

Przewodniczącego i przedstawił proponowany porządek posiedzenia obejmujący: 

1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru logotypu Rady (9:00-9:15). 

2. Podsumowanie przebiegu 8 wideokonferencji w podregionach, dotyczących zakładania 

rad seniorów (9:15-9:45). 

3. Podsumowanie wideokonferencji V Sejmik Senioralny Województwa Mazowieckiego 

(9:45-10:15). 

4. Sprawy różne (10:15-11:00). 

Do proponowanego porządku nie zgłoszono żadnych uwag. 

Następnie uczestników przywitała Elżbieta Lanc – Członek Zarządu Województwa 

Mazowieckiego zwracając uwagę na to, jak wszyscy, a przede wszystkim środowiska 

senioralne, są siebie stęsknione. Rok pandemii co prawda powoli dobiega końca,  

ale posiedzenia Rady odbywają się niezależnie od niej. Samorząd województwa 

mazowieckiego jest w trudnym czasie uchwalania budżetu na 2021 rok, ale Pani Marszałek 

zaznaczyła, że prawdopodobnie nie będzie on zmniejszony, pomimo znacznie mniejszych 

wpływów z podatku CIT. Dlatego też m. in. seniorzy, ekonomia społeczna oraz organizacje 

pozarządowe realizujące zarówno roczne jak i wieloletnie zadania publiczne nie pozostaną 

bez wsparcia. 

 

Ad. 1: Podjęcie uchwały w sprawie wyboru logotypu Rady 

 Tadeusz Lempkowski poinformował członków Rady, że logotyp po niewielkiej korekcie 

został zaakceptowany przez Biuro Marki i Wizerunku w Departamencie Kultury, Promocji 

i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, 
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jednakże procedura od strony formalnej nie została jeszcze zakończona. Pełna 

dokumentacja dotycząca logotypu została przygotowana na najbliższe posiedzenie 

Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a następnie w przypadku pozytywnego 

zaopiniowania zostanie przekazana do akceptacji Zarządu Województwa 

Mazowieckiego. Dlatego też podjęcie uchwały w tej sprawie przez Mazowiecką Radę 

Seniorów nie było możliwe podczas niniejszego posiedzenia. 

 

Ad. 2: Podsumowanie przebiegu 8 wideokonferencji w podregionach, dotyczących 

zakładania rad seniorów 

 Tadeusz Lempkowski podsumował zorganizowany przez Mazowieckie Centrum Polityki 

Społecznej cykl 8 wideokonferencji dla podregionów województwa mazowieckiego 

(siedlecki, ciechanowski, ostrołęcki, radomski, płocki, żyrardowski, piaseczyński, 

wołomiński) pt. „Rada seniorów jako organ wspomagający działalność samorządu 

terytorialnego”. 

Celem wideokonferencji było pokazanie wachlarza instrumentów i narzędzi, jakie  

są w dyspozycji samorządów oraz osób starszych, by zakładać rady seniorów.  

Tym samym nawiązał do zadań publicznych (projektów) współfinansowanych przez 

samorząd województwa mazowieckiego, a realizowanych przez Fundację „Zaczyn”  

oraz Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Nadzieja”, które działają w zakresie 

partycypowania seniorów w aktywności obywatelskiej. 

Korzystając z okazji, podziękował Romanowi Biskupskiemu – Wiceprzewodniczącemu 

Mazowieckiej Rady Seniorów i jednocześnie Przewodniczącemu miejskiej rady seniorów 

z Legionowa oraz Przemysławowi Wiśniewskiemu – Dyrektorowi Fundacji „Zaczyn” 

za ich merytoryczny wkład jako prelegentów. Podziękował również członkom Rady  

– Krzysztofowi Łebkowskiemu oraz Wojciechowi Rosińskiemu, którzy zaprezentowali 

uczestnikom wideokonferencji praktyczną stronę działalności rad seniorów na obszarze 

miast Zielonka oraz Pruszków. Zauważył, że najbardziej aktywne w tym zakresie  

są środowiska senioralne z podregionu piaseczyńskiego, których na wideokonferencję 

zgłosiło się najwięcej. Budujące było jego zdaniem to, że w wideokonferencjach wzięły 

udział również osoby ze zdecydowanie młodszego pokolenia (np. prowadząca Klub 

Seniora w Żyrardowie oraz opiekun rady seniorów z Piaseczna), które modelowo 

wspierają seniorów w ich działaniach, dzieląc się jednocześnie cennymi uwagami  

i spostrzeżeniami. 

 Roman Biskupski w podsumowaniu wideokonferencji posłużył się przygotowanym 

materiałem, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W materiale znajdują 

się zebrane główne wnioski z wideokonferencji, w tym przede wszystkim zagadnienia  

do uwzględnienia w kolejnych tego typu spotkaniach. Dodał, że każda następna 
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wideokonferencja organizowana zdalnie była sprawniejsza od poprzedniej, co jest dużą 

zasługą Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. 

 Tadeusz Lempkowski na zakończenie punktu 2 posiedzenia wystosował wniosek,  

aby w przyszłości przedyskutować możliwość uczestniczenia członków Rady  

w szkoleniach dotyczących zakładania rad seniorów, realizowanych np. poprzez 

Fundację „Zaczyn”. 

 

Ad. 3: Podsumowanie wideokonferencji V Sejmik Senioralny Województwa 

Mazowieckiego 

 Tadeusz Lempkowski na wstępie podziękował organizatorom V Sejmiku Senioralnego 

Województwa Mazowieckiego – Wydziałowi Polityki Senioralnej Mazowieckiego 

Centrum Polityki Społecznej. Tych, którzy nie oglądali wideokonferencji, odesłał  

na stronę z dostępną całością zapisu wideo1.  

Tematem przewodnim Sejmiku były zmiany klimatyczne. Na przykładzie panelu 

wystąpień wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk – profesora Pawła Rowińskiego 

(„Półtora stopnia. Nauka w walce z klimatem”), kierownika Laboratorium Wirusologii  

– doktora habilitowanego Egberta Piaseckiego („Zagrożenia wirusowe w dobie zmian 

klimatycznych”) oraz założycielki Ambasady Czystej Planety2 – Anny Desogus 

(„Współczesne problemy związane z odpadami oraz koncepcja zero waste jako 

rozwiązanie”) pokazano, jak ważna jest rola klimatu w życiu seniorów. 

Uczestniczący w wideokonferencji posłowie Michał Szczerba, Władysław Kosiniak-

Kamysz i Marcin Kierwiński pokazali, jak silną reprezentację seniorzy mają  

w parlamencie. W wideokonferencji oprócz Marszałek Elżbiety Lanc aktywnie 

uczestniczyli inni członkowie Rady: Piotr Kandyba, będący jednocześnie 

Przewodniczącym Komisji Polityki Społecznej i Prorodzinnej Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego oraz Elżbieta Bogucka – Pełnomocnik Zarządu Województwa 

Mazowieckiego do spraw Polityki Senioralnej. Świadczy to, że polityka senioralna jest 

obecnie jednym z najważniejszych obszarów działania nie tylko w sferze realizowania 

poszczególnych obszarów wykluczenia, ale jedną ze strategii działania samorządu. 

 Wojciech Rosiński podkreślił, jak ważna była tematyka Sejmiku, szczególnie  

w kontekście zdrowia seniorów. Dodał, że wg jego wiedzy na podstawie pozyskanych 

informacji wynika, że zanieczyszczenia środowiska mogą powodować wzrost 

śmiertelności na COVID-19 nawet o 8%3. 

 

Ad. 4: Sprawy różne 

 Elżbieta Bogucka nawiązując do słów Elżbiety Lanc o budżecie na 2021 r. 

zaakcentowała podtrzymanie aktywności seniorów w zbliżającym się roku. Dodatkowo 

                                                
1 https://www.youtube.com/watch?v=8MkKdLyag4o 
2 https://www.ambasadaplanety.pl/ 
3 https://doi.org/10.1101/2020.04.05.20054502 
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opowiedziała o dwóch projektach obecnie realizowanych w Mazowieckim Centrum 

Polityki Społecznej, przeciwdziałających COVID-19 i niwelujących jego skutki. Pierwszy 

projekt na kwotę ponad 25 mln zł to „Wsparcie dla Mazowsza”, którego celem jest 

zapewnienie właściwej opieki nad osobami przebywającymi w Domach Pomocy 

Społecznej oraz ochrona życia pensjonariuszy poprzez wsparcie personelu Domów 

Pomocy Społecznej w walce z pandemią. Celem drugiego projektu na kwotę ponad  

800 tys. zł jest zapewnienie posiłków wysokiej jakości dla osób niesamodzielnych, w tym 

seniorów4. Duży nacisk w ostatnim czasie samorząd województwa mazowieckiego 

położył również na wsparcie osób z chorobą Alzheimera5. 

 Elżbieta Ostrowska podzieliła się z członkami Rady opinią Polskiego Związku Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów Zarząd Główny do projektu ustawy o zmianie ustawy  

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych 

ustaw oraz do projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym  

oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 216). Obie opinie stanowią załącznik nr 2 

do niniejszego protokołu. Na koniec wyraźnie zaznaczyła, że projekty zmian tego typu 

ustaw to bardzo złożony proces, który musi pogodzić wiele czasem sprzecznych  

ze sobą interesów różnych grup społecznych. 

 Elżbieta Bogucka zakomunikowała, że w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej 

stworzono duże badanie na temat sytuacji seniorów na Mazowszu, które niedługo 

zostanie przedstawione i stanowić będzie zalążek planu działania na najbliższe 5 lat. 

Podstawą polityki senioralnej powinno być budowanie usług, ale do tego niezbędne  

są pieniądze unijne. Zaproponowała również zorganizowanie na Mazowszu akcji 

dotyczącej poruszenia kwestii budowania modelu usług opiekuńczych, dla przykładu  

w kilku gminach naraz. 

 Wojciech Rosiński podzielił się z członkami Rady projektem „złotej rączki” realizowanym 

na terenie Pruszkowa dla seniorów, a sfinansowanym z budżetu obywatelskiego. 

Nawiązując do Wojewódzkiego Programu Polityki Senioralnej na lata 2019-2021, 

podkreślił swoje zainteresowanie tematyką decentralizacji usług dla seniorów  

na poziomie lokalnym, a nie centralnym, co może być skuteczniejsze  

np. w funkcjonowaniu przychodni lekarskich. 

 Elżbieta Bogucka zauważyła, że może obecnie obowiązująca formuła rad seniorów  

nie jest do końca wystarczająca, ale należy podejmować na ten temat dyskusję,  

co właśnie staramy się robić w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej. Sama 

obligatoryjność rad seniorów może nie być wystarczająca. Dziwi ją jednak,  

że samorządy tak rzadko inicjują zakładanie rad seniorów. 

                                                
4 http://mcps.com.pl/aktualnosci/pomoc-spoleczna-w-dobie-pandemii/ 
5 http://mcps.com.pl/informacje-prasowe/alzheimer-mow-o-tym-glosno/ 
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 Roman Biskupski wyszedł z propozycją powołania grupy (w tym ekspertów)  

do zainicjowania kolejnych dyskusji w formie wideokonferencji, w szczególności 

wypracowania stanowiska w sprawie znalezienia dróg organizacyjno-prawnych zmian, 

aby rady seniorów znalazły właściwe miejsce i nawiązały partnerskie stosunki  

z władzami. Wszyscy deklarują, że interesuje ich zagadnienie rad seniorów, ale temat 

często stoi w miejscu. 

 Aneta Śledź – przedstawiciel Fundacji Pro Civitas Bono z Radomia zauważyła,  

że zakładanie rad seniorów, czyli partycypacja osób starszych w życiu społecznym 

to nie jest takie proste zadanie. Zanim cokolwiek powstanie, zbudować należy zaufanie 

społeczne, co jest procesem żmudnym i czasochłonnym. My, jako społeczeństwo, wciąż 

ponosimy koszty transformacji ustrojowej. Ludzie są zagubieni, co jeszcze bardziej 

potęguje pandemia. Jedynym takim punktem orientacyjnym jest codzienna praca  

u podstaw i to ona przynosi wymierne, długotrwałe efekty. 

 Witold Harasim – przedstawiciel Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

zaznaczył, że Polska jest obecnie w takim stanie świadomości, iż obligatoryjność 

powoływania rad seniorów byłaby działalnością mocno fasadową lub całkowicie 

upolitycznioną. Wyraził swoją opinię, że należy pracować przede wszystkim nad tymi 

gminami, w których pełna świadomość zalet działania rad seniorów nie funkcjonuje  

i inspirować je, aby rady seniorów powstawały tam naturalnie i dobrowolnie. 

 Tadeusz Lempkowski powrócił do sygnalizowanego na poprzednich posiedzeniach 

tematu podziału administracyjnego Mazowsza. Odwołując się w tej kwestii do apelu 

Marszałka Województwa Mazowieckiego stwierdził, że Mazowiecka Rada Seniorów  

nie może pozostawać głucha. Pomimo wielu różnic pomiędzy samymi członkami Rady, 

wszyscy przecież działają na rzecz województwa mazowieckiego. Dlatego też wraz  

z Elżbietą Bogucką zaproponował stanowisko Rady w tej sprawie. Stanowisko  

po uwzględnieniu uwag i sugestii pozostałych członków Rady, stanowi załącznik nr 3 

do niniejszego protokołu. 

 Witold Harasim w nawiązaniu do podziału administracyjnego Mazowsza dodał, że gdyby 

nie pandemia, proces byłby już na bardzo zaawansowanym etapie. Mając to na uwadze, 

należy jak najszybciej działać w kwestii upowszechnienia stanowiska Rady. 

 Tadeusz Lempkowski zakończył posiedzenie Rady słowami otuchy oraz złożył życzenia 

świąteczne, ponieważ szóste posiedzenie było ostatnim, jakie zaplanowano w 2020 r. 

 

Przewodniczący 

/-/ Tadeusz Lempkowski 

 22-12-2020 
Sporządził: 
Piotr Lejzerowicz 
Wydział Polityki Senioralnej 
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 



Załącznik nr 1  

do protokołu nr 6 z posiedzenia  

Mazowieckiej Rady Seniorów  

2 grudnia 2020 r. 

 

CYKL WIDEOKONFERENCJI DOTYCZĄCYCH ZAKŁADANIA RAD SENIORÓW 

(wrzesień-listopad 2020 r.) 

 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w ramach realizacji zadań z zakresu polityki senioralnej 

województwa mazowieckiego, było organizatorem cyklu wideokonferencji pt. "Rada seniorów jako 

organ wspomagający działalność samorządu terytorialnego". 

Wideokonferencja skierowana była do włodarzy powiatów, miast, gmin oraz przedstawicieli środowisk 

senioralnych: NGO, PZERiI, UTW i rad seniorów z 8 podregionów województwa mazowieckiego: 

1. siedleckiego (15 uczestników) 

2. ciechanowskiego (17 uczestników) 

3. ostrołęckiego (15 uczestników) 

4. radomskiego (15 uczestników) 

5. płockiego (13 uczestników) 

6. żyrardowskiego (9 uczestników) 

7. piaseczyńskiego (26 uczestników) 

8. wołomińskiego (16 uczestników) 

Jako organizatorzy wideokonferencji chcieliśmy zwrócić uwagę na instytucję gminnych rad seniorów 

uregulowaną w art. 5c ustawy o samorządzie gminnym, która stwarza nową, adresowaną  

do przedstawicieli organizacji senioralnych formułę umożliwiającą ich realne włączenie  

we współdecydowanie o lokalnych sprawach istotnych dla tej grupy społecznej. 

To, czy rada seniorów działa i z jakim skutkiem, zależy od członków rady i pozostałych seniorów 

aktywistów. Rada stanowi reprezentację interesów seniorów na poziomie lokalnym oraz cenne źródło  

i doświadczenia, jakie posiadają osoby starsze. Celem rady powinno być przede wszystkim lobbowanie 

na rzecz rozwiązań przyjaznych tej grupie wiekowej.  

Od aktywności organizacji seniorskich oraz świadomości i otwartości władz samorządowych będzie 

zależeć, jak ten instrument zostanie wykorzystany w praktyce. 

W wideokonferencjach wzięło udział łącznie 126 osób. 

 



Program wideokonferencji (10:00-12:00): 

1. Otwarcie: 

▪ Tadeusz Lempkowski – Przewodniczący Mazowieckiej Rady Seniorów (prowadzący 

wideokonferencje); 

▪ Elżbieta Bogucka – Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw Polityki 

Senioralnej, Członek Mazowieckiej Rady Seniorów, Zastępca Dyrektora Mazowieckiego 

Centrum Polityki Społecznej. 

2. Rada seniorów jako organ wspomagający działalność samorządu terytorialnego: 

▪ Roman Biskupski – Wiceprzewodniczący Mazowieckiej Rady Seniorów, Kierownik 

Mazowieckiej Akademii Seniora w Legionowie, Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów  

w Legionowie. 

3. Dobre praktyki tworzenia i rozwijania rad seniorów na Mazowszu: 

▪ Roman Biskupski – Wiceprzewodniczący Mazowieckiej Rady Seniorów, Kierownik 

Mazowieckiej Akademii Seniora w Legionowie, Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów  

w Legionowie; 

▪ Przemysław Wiśniewski – Dyrektor Fundacji „Zaczyn”. 

4. Rada seniorów w praktyce: 

▪ przedstawiciele rad seniorów obecni na wideokonferencji. 

5. Dyskusja, pytania. 

 

Wnioski: 

1. Konieczność kontynuacji spotkań w podobnych i w większych gronach. 

2. Przyjęcie konkretnego programu spotkań uwzględniającego terminy. 

3. Zagadnienia do uwzględnienia w kolejnych spotkaniach: 

▪ rady seniorów jako element budowania społeczeństwa obywatelskiego; 

▪ współpraca organizacji senioralnych i działających na rzecz seniorów w gminie  

i powiecie; 

▪ pozyskiwanie funduszy na działalność rad seniorów i organizacji senioralnych; 

▪ budowanie strategii polityki senioralnej w gminie i powiecie; 

▪ zakładanie rad seniorów w gminach i powiatach Mazowsza; 

▪ wymiana dobrych praktyk w zakresie polityki senioralnej na Mazowszu  

(opracowania książkowe, poradniki, strony internetowe, gazety, radio); 

▪ wolontariat seniorów (zakładanie, prowadzenie i działalność); 

▪ prawne podstawy oraz inne dokumenty w działalności rad seniorów. 

 

/-/ Roman Biskupski   



 

Załącznik nr 2 
do protokołu nr 6 z posiedzenia  
Mazowieckiej Rady Seniorów  
2 grudnia 2020 r. 

 

    POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW 

                               ZARZĄD GŁÓWNY 

              00-501 Warszawa, ul. Bracka 5 lok.10 

     Tel. Sekr.22/827-09-15, Fin. 827-19-56, Org. 827-05-39,  

 fax  827-18-36,      www.pzerii.org     mail: zarzadglowny@pzerii.org 

  

    Org/  /20                                                             Warszawa, dnia 18- 11- 2020 r. 

 

 

Pani Anna SCHMIDT 

Sekretarz Stanu 

Ministerstwo Rodziny i  Polityki Społecznej 

 

 

Szanowna Pani Minister 

 

W odpowiedzi na pismo DUS.I.0210.472020MS dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy  

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych  innych ustaw 

przekazuję poniższe uwagi. 

Przedmiotowy projekt określa  wysokość i mechanizm ustalania waloryzacji świadczeń emerytalno-

rentowych w 2021 roku. Jest to niezwykle ważny temat, tak z uwagi na bardzo szeroki krąg 

beneficjentów, który stanowi blisko 10-milionowa społeczność emerytów i rencistów, jak i skutki 

budżetowe.  Waloryzacja, oprócz swej podstawowej funkcji ekonomicznej jaką jest utrzymanie siły 

nabywczej świadczeń, pełni również funkcję społeczną. Wyraża się ona zapewnieniem emerytom 

udziału w efektach wzrostu gospodarczego kraju, poprzez powiązanie wskaźnika waloryzacji ze 

wzrostem płac. W ostatnich latach,  dzięki modyfikacji mechanizmu waloryzacji (wprowadzenie 

formuły „nie mniej niż..”), realizowana jest również polityka wspierania osób o niższych 

świadczeniach. W roku bieżącym, dzięki określeniu dolnej granicy waloryzacji  

na poziomie 70 złotych, blisko 50% świadczeniobiorców otrzymało kwotę wyższą, niż  by  

to wynikało ze wskaźników procentowych. Jest to liczący się element systemowego podwyższania 

najniższych emerytur i rent. Jednak mimo podejmowanych  działań zmierzających do poprawy 

warunków bytu osób starszych i z niepełnosprawnościami, sytuacja wielu z nich pozostaje trudna. 

Dlatego corocznie waloryzacja wzbudza emocje i oczekiwania seniorów, zwłaszcza tych o niższych 

świadczeniach. Propozycje zawarte w opiniowanym projekcie ustawy nie w pełni spełniają  

oczekiwania. Minimalna gwarantowana podwyżka w wysokości 50 złotych, przy prognozowanym 

wskaźniku procentowym wynoszącym 104,16 oznacza, że z podwyższonej kwoty skorzystają tylko 

świadczeniobiorcy otrzymujący emeryturę/rentę poniżej 1300 złotych, czyli niemal na poziomie 

minimalnym. Co więcej, kwota 50 złotych nieznacznie tylko przewyższa kwotę „procentową”.  

W istocie więc waloryzacja 2021 będzie  miała charakter procentowy, nie uwzględniający 

szczególnych potrzeb osób starszych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji. Warto dodać, że w 

tej grupie dominujący udział mają kobiety, których świadczenia są z reguły niższe niż świadczenia 

mężczyzn.  Uważamy, że minimalna, gwarantowana wysokość waloryzacji w roku 2021 powinna być 

określona co najmniej na poziomie tegorocznej, tj. 70 złotych. Pozwoli to podnieść świadczenia 

znacznie większej grupy emerytów, a zwłaszcza emerytek, adekwatnie do rosnących kosztów 

utrzymania i realnych potrzeb tej grupy społecznej. 

 

                       Z wyrazami szacunku 

Przewodnicząca ZG 

/dr Elżbieta Ostrowska/ 
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Komisji Ustawodawczej 
 

Szanowny Panie Senatorze 
 
W związku z przesłanym do zaopiniowania projektem ustawy o zmianie ustawy o samorządzie             
gminnym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 216), przekazuję poniższe uwagi. 
Gminne rady seniorów powstały jako odpowiedź na potrzeby starzejącego się społeczeństwa. Miały            
zapewnić osobom starszym możliwość partycypacji w życiu publicznym i życiu lokalnych           
społeczności, umożliwić realny udział w tworzeniu i realizacji polityki publicznej wobec osób            
starszych na szczeblu lokalnym, umożliwić aktywizację społeczną i obywatelską seniorów. 
Jednak proces tworzenia i funkcjonowania rad seniorów nie w pełni spełnił oczekiwania. Mimo             
kilkuletniego już okresu obowiązywania odpowiednich regulacji prawnych, w zdecydowanej         
większości gmin rady nie zostały dotychczas powołane, a działalność części spośród utworzonych jest             
ograniczona. Można sądzić, że jest wiele powodów takiej sytuacji, zarówno po stronie władz             
gminnych, jak i samych środowisk senioralnych (brak zainteresowania gminy “dodatkowym” ciałem           
wymagającym konsultacji i uzgodnień, rozproszenie organizacji senioralnych utrudniające wyłonienie         
reprezentacji, niewystarczające umocowanie prawne rady, trudności organizacyjne i finansowe         
ograniczające możliwości efektywnego działania  itp).  
Projektowana ustawa ma na celu, jak stwierdzają projektodawcy, “popularyzowanie idei          
przedstawicielstwa osób starszych na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego, zwiększenie         
udziału osób starszych we współdecydowaniu i pobudzenie ich aktywności w społeczności lokalnej” .             
Proponowane rozwiązania, mające służyć realizacji tak zakreślonych celów, to przede wszystkim           
wprowadzenie możliwości dofinansowania przez samorządy gminne rad seniorów (diety, zwrot          
kosztów podróży, szkoleń, ubezpieczenie). Analogiczne przepisy miałby obowiązywac na szczeblu          
samorządu wojewódzkiego. 
Należy zgodzić się z twórcami projektu, że możliwość finansowania różnych aspektów działalności            
rady, w tym wypłaty diet jej członkom, mogłoby w pewnym stopniu zaktywizować pracę rady,              
motywować członków do pogłębiania wiedzy poprzez uczestnictwo w różnych szkoleniach,          
rozszerzyć kontakty w terenie. Jednak zapis jest “miękki”, decyzja o dofinansowaniu pozostaje w             
gestii danego samorządu. Można obawiać się, że wobec dość napiętych , zwłaszcza obecnie, budżetów              
samorządowych środki finansowe dla rad seniorów nie będą priorytetem. Tym niemniej, jest to             
rozwiązanie zasługujące na poparcie. 
Jednak, jak wskazano we wstępie, ograniczenia finansowe są tylko jednym z powodów hamujących             
powstawanie rad seniorów i ich efektywną działalność. Wydaje się, że zdynamizowanie tego procesu,             
stworzenie z rad rzeczywistej przestrzeni partycypacji osób starszych i włączenia ich w życie             
lokalnych społeczności, wymaga głębszych zmian ustawowych, poprzedzonych analizą istniejącego         
stanu i diagnozą potrzeb społeczności osób starszych. 
 
               Z wyrazami szacunku 
 
                                                                                                    Przewodnicząca ZG 

                                                                       /Elżbieta Ostrowska/ 
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Załącznik nr 3 
do protokołu nr 6 z posiedzenia 
Mazowieckiej Rady Seniorów  
2 grudnia 2020 r. 

 

Stanowisko Mazowieckiej Rady Seniorów  

w sprawie podziału administracyjnego Mazowsza 

 

 Mazowiecka Rada Seniorów wyraża stanowczy protest przeciwko próbom 

administracyjnego podziału Mazowsza. Rada uczestniczy w inicjatywach związanych z poprawą 

jakości życia seniorów. Te zadania realizujemy przy ogromnym wsparciu merytorycznym  

i organizacyjnym Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, a zwłaszcza Wydziału Polityki 

Senioralnej.  

 Na początku lat 2000 Polska wstąpiła w struktury Unii Europejskiej, stając się jednocześnie 

beneficjentem funduszy społecznych i infrastrukturalnych. Dzięki funduszom europejskim 

mogliśmy zacząć efektywnie działać na rzecz wyrównywania szans. Tak robiły organizacje 

działające na rzecz osób starszych, jak Uniwersytety Trzeciego Wieku, Polski Związek Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów, Rady Seniorów, Kluby Seniorów i inne. Te zadania stały się również 

priorytetem Samorządu Województwa Mazowieckiego. Wschodnia część Mazowsza była 

szczególnie poszkodowana. Warszawa odegrała tu rolę punktu odniesienia, stanowiła inspirację 

dla naszych działań na rzecz podnoszenia jakości życia seniorów. 

 Próba podziału Mazowsza ukazuje złe intencje władzy centralnej. Politycy obozu 

rządzącego wykorzystują rzekomą potrzebę wyodrębnienia Warszawy z Mazowsza tylko po to, 

by „odzyskać” kolejne województwo oraz związane z tym apanaże i posady. Ich pomysł spowoduje 

rozbicie struktury dobrze funkcjonującego od ponad dwu dekad regionu. Argumentacja 

propagandzistów, jakoby Warszawa rzekomo miała „wysysać” środki europejskie, których odbiorcą 

jest województwo, to czyste kłamstwo. Pomija fakt, że od 2018 r. powstał statystyczny podział 

obszarów wsparcia naszego województwa, co oznacza, że dla Unii Europejskiej nasz region  

to dwa, a nie jak wcześniej, jeden obszar. Oderwanie Warszawy nie zwiększy środków dla regionu, 

lecz spowoduje jedynie chaos i ogromne koszty. 

„I kto za to płaci?” – pytał inżynier Mamoń. I odpowiadał – „Pan płaci, pani płaci,  

my płacimy”. Zapłacą więc osoby starsze, a szczególnie grupy seniorów uprzednio wykluczone  

w obszarach funkcjonowania czy podnoszenia kompetencji. A właśnie takie programy wsparcia,  

z racjonalnym i rzetelnym wykorzystaniem Funduszy Europejskich, realizuje Zarząd Województwa 

Mazowieckiego. Kompetentne i sprawcze osoby, z którymi współpracujemy na co dzień,  

z ogromną wiedzą, doświadczeniem oraz poczuciem pełnionej misji, pracowały na ten sukces. 

Mazowsze jest obecnie europejskim, dynamicznym i nowoczesnym regionem. Tego dorobku  

nie wolno zmarnować. 

/-/ Tadeusz Lempkowski 
Przewodniczący 
Mazowieckiej Rady Seniorów 


