
 

PROTOKÓŁ nr 2 

Z POSIEDZENIA MAZOWIECKIEJ RADY SENIORÓW 

11 września 2019 r. 

 

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

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

wzięło 12 członków Rady oraz przedstawiciele Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej: 

Aleksander Kornatowski – p. o. Dyrektora, Barbara Krupa – Kierownik Wydziału Polityki 

Senioralnej, Piotr Lejzerowicz – Starszy specjalista Wydziału Polityki Senioralnej (protokolant) 

oraz Damian Zieliński – p. o. Kierownika Biura Promocji (media).  

Wszystkich obecnych członków Rady powitał Tadeusz Lempkowski pełniący funkcję 

Przewodniczącego i przedstawił proponowany porządek posiedzenia obejmujący: 

1. Omówienie kluczowych założeń Wojewódzkiego Programu Polityki Senioralnej  

na lata 2019-2021, przyjętego uchwałą nr 1118/62/19 Zarządu Województwa 

Mazowieckiego z dnia 6 sierpnia 2019 r. 

2. Przedstawienie przewidywanych zasad i warunków wdrożenia pilotażowego 

programu usług opiekuńczych w formie teleopieki w województwie mazowieckim. 

3. Sprawy bieżące. 

Ad. 1. 

 Elżbieta Lanc – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego poinformowała,  

jak ważnym rozwiązaniem na poziomie województwa było wyodrębnienie w strukturze 

Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Wydziału Polityki Senioralnej, który 

realizuje działania na rzecz mazowieckich seniorów. Dodatkowo Pani Marszałek 

podkreśliła, że Zarząd Województwa Mazowieckiego corocznie zwiększa środki 

finansowe na działania skierowane do seniorów. 

 Elżbieta Bogucka – Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw 

Polityki Senioralnej podkreśliła, że Rada ma na celu budowanie ram polityki 

senioralnej, co przekłada się na dotacje dla organizacji pozarządowych oraz kampanie 

i potwierdziła słowa Elżbiety Lanc o znacznie zwiększonym budżecie na realizację 

polityki senioralnej. Przechodząc do kluczowych założeń przyjętego niedawno przez 

Zarząd Województwa Mazowieckiego Wojewódzkiego Programu Polityki Senioralnej 

na lata 2019-2021 (zwany dalej: „Program”), Elżbieta Bogucka wspomniała o zmianach 

demograficznych, które będą miały opłakane skutki ekonomiczne – „ubóstwo będzie 



miało twarz kobiety seniorki” i należy podjąć odpowiednie kroki, aby gerontologia  

i usługi opiekuńcze rzeczywiście zaczęły funkcjonować. Zdaniem Pełnomocnik, dużo 

zrobić możemy jako samorząd i we współpracy z innymi samorządami,  

w szczególności z radami seniorów budującymi lokalną świadomość partycypowania 

osób starszych w życiu społecznym. Wspierać należy również organizacje 

pozarządowe.  

 Elżbieta Ostrowska – przedstawiciel Polskiego Związku Emerytów, Rencistów  

i Inwalidów Zarząd Główny zwróciła uwagę, że kobiety mają niższe emerytury,  

a po planowanych zmianach rządowych te emerytury mogą być jeszcze niższe. 

Współpracę z Samorządem Województwa Mazowieckiego określiła natomiast jako 

modelową i to z punktu widzenia współpracy na tle pozostałych województw, zarówno 

pod względem pomysłu, budżetu, podejścia do osób starszych i otwarcia na ich 

środowisko. Podzieliła się również opinią, że Program to znakomite opracowanie  

i pierwszy kompleksowy dokument dotyczący polityki senioralnej w skali województwa, 

którym należy się chwalić nie tylko na stronach internetowych. 

 Profesor Ewa Kozdroń – przedstawiciel uniwersytetu trzeciego wieku z województwa 

mazowieckiego pn. Uniwersytet Trzeciego Wieku Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie określiła Program jako kompletny, zawierający 

diagnozę, podział zadań i monitoring. W Programie ustalono, że w zakres 

przedmiotowy regionalnej polityki senioralnej na Mazowszu wchodzą następujące 

dziedziny życia społecznego:  zatrudnienie, bezpieczeństwo ekonomiczne, zdrowie, 

opieka (w tym opieka długoterminowa), kształtowanie przestrzeni publicznej, czas 

wolny (w tym: kultura, rekreacja, aktywność społeczna), edukacja o starości, w starości 

i do starości. Należałoby określić dziedziny priorytetowe, a z rozmów pomiędzy 

członkami Rady wynika, że takimi dziedzinami są zdrowie i edukacja. Ponadto 

skuteczność realizacji Programu zależna jest w największym stopniu od środków 

finansowych, przeznaczonych na realizowane założenia.  

 Janusz Czyż – przedstawiciel Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

Zarząd Oddziału Okręgowego w Warszawie zauważył, że tak jak poradzimy sobie  

z problemem starości na Mazowszu, tak będzie oceniona praca Rady. Najistotniejsze 

w Programie jest to, aby dokument był czytany i zrozumiany przez tych, do których jest 

adresowany – i powinien powstać jego skrót zawierający najważniejsze informacje. 

 Barbara Krupa poinformowała, że Program został poprzedzony dwumiesięcznymi 

konsultacjami społecznymi i żaden samorząd (powiat/gmina) nie zgłosił uwag  

do konsultowanego dokumentu. Zrobiła to natomiast część obecnych członków Rady 

na etapie konsultacji społecznych. Dodała, że rozpoczęte zostały działania zmierzające 



do przygotowania raportu dotyczącego sytuacji osób starszych w województwie 

mazowieckim. 

 Podsumowując część dotyczącą Programu, Tadeusz Lempkowski ocenił go jako 

rzetelny, kompletny i jako dokument, który powinien być przekazywany zarówno 

seniorom, jak i decydentom do zapoznawania się. Program opublikowano  

m. in. na stronie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. 

Ad. 2 

 Przewidywane zasady i warunki wdrożenia pilotażowego programu usług 

opiekuńczych w formie teleopieki w województwie mazowieckim zreferowała Barbara 

Krupa. Celem pilotażu jest objęcie systemem jak największej liczby osób starszych 

bezpłatnym dostępem do przywoławczego systemu alarmowego. W pierwszym etapie 

przewidziano wykorzystanie urządzeń I generacji tzw. „przycisku życia”. Województwo 

Mazowieckie planuje dofinansować do 50% wyliczonych kosztów związanych  

z wdrażaniem usług teleopiekuńczych w zgłoszonych gminach, w zależności od liczby 

jej mieszkańców. Po zakończeniu realizacji pilotażu w 2020 r. gmina zobowiązana 

będzie do zapewnienia trwałości działań przez okres co najmniej roku od dnia 

zakończenia dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego. W kolejnych 

edycjach przewidywane jest ewentualne stopniowe rozwijanie i pogłębianie zakresu 

usług wchodzących w skład systemu teleopieki. 

 Katarzyna Rostek – przedstawiciel uniwersytetu trzeciego wieku z województwa 

mazowieckiego działającego w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu 

zabrała głos odnośnie wdrażania usług opiekuńczych w formie teleopieki na poziomie 

gminy, będącej jednocześnie formą opieki wytchnieniowej, że działania opiekuńcze są 

finansowane przez Państwo, a ich realizacja spada często na samorządy, które 

borykają się z brakiem środków finansowych na realizację takich działań.  

Ad. 3 

 Ważnym zagadnieniem poruszonym na posiedzeniu Rady była kwestia  

tzw. „kopert życia”. Agnieszka Gonczaryk – Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki 

Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie 

potwierdziła, że ratownicy medyczni biorą pod uwagę „koperty życia” podczas 

interwencji, natomiast Elżbieta Bogucka stwierdziła, że osoby starsze zgłaszały 

problem niechęci lekarzy, żeby takie karty wypełniać. Biorąc pod uwagę powyższe, 

Elżbieta Bogucka zainicjowała pomysł wspólnej kampanii  Mazowieckiego Centrum 

Polityki Społecznej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego  

w Warszawie, a Agnieszka Gonczaryk zaproponowała, że kampanię dotyczącą „kopert 



życia” można włączyć np. w program Szkół Promocji Zdrowia. Wojciech Rosiński  

– przedstawiciel Miejskiej Rady Seniorów w Pruszkowie zaznaczył, że w dystrybucji 

„kopert życia” bardzo pomocna jest młodzież, m. in. harcerze. Witold Harasim  

– przedstawiciel Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału 

Rejonowego Warszawa Targówek podkreślił, że ponieważ „zdrowie jest 

najważniejsze”, to w kontekście akcji „kopert życia” rzeczywiście warto angażować 

młodzież oraz zaproponował pomysł wprowadzenia w województwie Karty Ratunkowej 

oraz uczulanie seniorów na zapisywanie w telefonie nr kontaktowego zaczynającego 

się od ICE (symbol rozpoznawalny w UE) do osoby dysponującej danymi seniora  

w kwestii interwencji. Elżbieta Ostrowska zaproponowała natomiast pomysł „wkładki 

chorobowej” z dostępnymi adresami placówek medycznych, którą można  

kolportować (m. in. za pośrednictwem Polskiego Związku Emerytów, Rencistów  

i Inwalidów) na dużą skalę do mazowieckich seniorów. 

 Kolejnym równie mocno dyskutowanym zagadnieniem była aktywizacja seniorów. 

Krzysztof Łebkowski – przedstawiciel Miejskiej Rady Seniorów w Zielonce wystosował 

prośbę do osób decyzyjnych do wspierania inicjatyw powstawania rad seniorów, 

ponieważ włodarze gmin za kuluarami są przeważnie „za”, natomiast w praktyce 

napotykane są opory. Dodatkowo Pan Krzysztof podzielił się swoim doświadczeniem 

w ramach realizowanego projektu współfinansowanego ze środków Województwa 

Mazowieckiego, jak ważne i inspirujące są w gminach wizyty osób z doświadczeniem 

w zakładaniu rad seniorów. Elżbieta Bogucka potwierdziła, że Samorząd Województwa 

Mazowieckiego stawia na aktywizację, w tym również grup nieformalnych seniorów. 

Podkreśliła znaczenie tzw. „bonów społecznych” dla seniorów, jako działań 

systemowych realizowanych przez organizację pozarządową w ramach dotacji. Witold 

Harasim zabrał głos, że we współpracy z działkowcami sam skorzystał ze wsparcia  

w formie „bonów społecznych” i apelował o jak największe środki na tą formę 

aktywizacji. Elżbieta Lanc potwierdziła, że „bony społeczne” dla seniorów będą miały 

kontynuację, kiedy skończy się obecny projekt (2018-2020). Pani Marszałek dodała 

jednak, że projekty typu „bony społeczne” dla seniorów trzeba jeszcze bardziej 

nagłośnić, aby skuteczniej docierały do środowisk osób starszych na Mazowszu,  

a działania Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w zakresie polityki senioralnej 

powinny być promowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego  

w Warszawie. 

 Na zakończenie Przewodniczący Tadeusz Lempkowski poinformował o swoim udziale 

w konferencji „Centrum Zdrowia 75+. Zdążyć przed demograficznym tsunami”, gdzie 

została zaprezentowana koncepcja Centrum Zdrowia 75+ opracowana przez 



ekspertów z Narodowej Rady Rozwoju. Zdaniem Przewodniczącego, nie padły 

informacje nt. finansowania koncepcji, podziału kompetencji i obowiązków. 

 Na wniosek Przewodniczącego Tadeusza Lempkowskiego członkowie Rady ustalili,  

że odpowiednim dniem zwoływania przyszłych posiedzeń Rady jest środa,  

godz. 10:30. Uzgodniono też, że protokoły z posiedzeń Rady będą w razie potrzeby 

omawiane na każdym kolejnym posiedzeniu.  

 Barbara Krupa zaprosiła członków Rady do udziału 17 września 2019 r. w spotkaniu 

konsultacyjnym w kolejnym okresie programowania dla RPO WM 2021-2027. Celem 

spotkania było zgłoszenie przez seniorów oraz organizacje działające na rzecz 

seniorów potrzeb w zakresie celu szczegółowego dotyczącego m. in. zwiększania 

równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, 

modernizacji systemów zabezpieczenia społecznego, w tym wspierania dostępu  

do ochrony socjalnej, poprawy dostępności, efektywności i odporności systemów 

ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej, wspieranie integracji społecznej osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej 

potrzebujących i dzieci. 

 

Przewodniczący 

/-/ Tadeusz Lempkowski 

02-10-2019 


