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PROTOKÓŁ nr 4 

Z POSIEDZENIA MAZOWIECKIEJ RADY SENIORÓW 

24 czerwca 2020 r. 

 

24 czerwca 2020 r. odbyło się czwarte posiedzenie Mazowieckiej Rady Seniorów 

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

W posiedzeniu udział wzięło 12 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: Hanna Maliszewska  

– rzeczniczka Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Piotr Lejzerowicz – obsługa 

organizacyjno-administracyjna (protokolant) oraz Marcin Kuczyński – obsługa informatyczna. 

Obecnych uczestników powitał Tadeusz Lempkowski pełniący funkcję 

Przewodniczącego i przedstawił proponowany porządek posiedzenia obejmujący: 

1. Działania podjęte przez Województwo Mazowieckie w związku z COVID-19  

(9:00-9:30). 

2. Podjęcie uchwały w sprawie Planu Pracy Rady w 2020 r. (9:30-10:00). 

3. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zadań członków Rady w 2020 r. (10:00-10:30). 

4. Sprawy bieżące (10:30-11:00). 

Do proponowanego porządku nie zgłoszono żadnych uwag. Tematem przewijającym 

się przez całe posiedzenie była sytuacja seniorów w czasie pandemii.  

 

Ad. 1: Działania podjęte przez Województwo Mazowieckie w związku z COVID-19: 

 Elżbieta Lanc – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego przyznała, że okres 

pandemii jest dla niej najtrudniejszym momentem w życiu zawodowym, jednocześnie 

dziękując pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego  

w Warszawie oraz Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej za dokonanie wszelkich 

działań, by ochronić mieszkańców Mazowsza. 

Następnie przedstawiła działania samorządu województwa mazowieckiego, który jako 

pierwszy sięgnął po środki z pieniędzy unijnych w wysokości 150 milionów złotych, 

dokonując zakupów niezbędnego sprzętu ochrony osobistej (maski, kombinezony, 

gogle, środki do dezynfekcji, respiratory, tomografy etc.). Samorząd realizuje  

te zamówienia dla 75 szpitali. W ramach środków można było zabezpieczyć zakup 

leków i szczepionek, podpisano również umowę na przeprowadzenie testów  
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dla pracowników szpitali, celem zwiększenia ich bezpieczeństwa oraz przede wszystkim 

bezpieczeństwa pacjentów. Bardzo ważnymi zakupami były karetki pogotowia i busy  

do przewożenia osób, które otrzymały stacje pogotowia ratunkowego. 

Samorząd planuje zakupy na kolejne 100 milionów złotych dla szpitali. Dokonano  

już wstępnego podziału środków przeznaczonych na działania inwestycyjne  

(np. miejsca przyjęć, izolatki), niezbędną aparaturę (np. respiratory celem 

zabezpieczenia 10% łóżek na OIOM), środki ochrony osobistej oraz zabezpieczenie 

środków na dodatkowe testy.  

W ramach kolejnego unijnego projektu za ok. 30 milionów złotych zorganizowano 

dodatkową pomoc dla stacji pogotowia ratunkowego, w tym środki dla ratowników 

medycznych, m. in. zwiększające ich bezpieczeństwo. Ponadto władze województwa 

zdobyły unijne środki na wsparcia nauczania zdalnego i za ok. 35 milionów złotych 

wyposaży 62 szkoły w sprzęt do pracy zdalnej.  

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej natomiast wygospodarowało 600 tysięcy 

złotych na zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników jednostek 

organizacyjnych pomocy społecznej z terenu województwa mazowieckiego  

lub oczyszczaczy powietrza i dezynfekcji dla domów pomocy społecznej. W ramach 

projektu „Liderzy Kooperacji” zostanie zakupiony sprzęt ochrony osobistej dla domów 

pomocy społecznej na kwotę ok. 2,7 miliona złotych, a także złożony został wniosek  

na ok. 22 miliony złotych ze środków unijnych na zapewnienie zdrowia  

i bezpieczeństwa epidemicznego pensjonariuszy i kadry domów pomocy społecznej 

oraz zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 w instytucjach opiekuńczych. 

Samorząd nie zamierza zrezygnować ze wsparcia organizacji pozarządowych,  

a w szczególności podmiotów ekonomii społecznej (m.in.: zakup posiłków 

regeneracyjnych dla służb walczących z epidemią od przedsiębiorców społecznych, 

promocja zakupów usług i produktów w przedsiębiorstwach społecznych), jedynie 

modyfikując wybrane zapisy ogłoszeń konkursowych na potrzeby związane  

z pandemią.  Na realizację nowych zadań publicznych z zakresu polityki senioralnej 

przekazano w tym roku 2,3 miliona złotych. 

Zdaniem Pani Marszałek, samorząd zdał egzamin z trudnej sytuacji związanej  

z pandemią. Stworzono zakładkę PROJEKT COVID191, gdzie zamieszczane  

są rzetelne informacje na temat wsparcia ze strony samorządu, bez zbędnego 

promowania się. Zdaniem fachowców, ten trudny czas niestety wciąż jeszcze przed 

nami, a jesień może być niestety jeszcze trudniejsza.  

                                                
1 https://www.mazovia.pl/zdrowie/projekt-covid19/ 
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 Elżbieta Bogucka – Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw 

Polityki Senioralnej uzupełniła wypowiedź Elżbiety Lanc w kwestii działań podjętych 

przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej związanych z COVID-19. Z przyczyn 

bezpieczeństwa nie będzie się mógł odbyć Trzeci Przegląd Artystyczny Twórczości 

Osób Starszych oraz kampania dotycząca tzw. „kopert życia”. Część wydarzeń zostanie 

przeprowadzona w trybie pracy zdalnej. Działania Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej w drugim półroczu będą koncentrowały się na współpracy  

z organizacjami pozarządowymi. Obecnie najważniejsze działania to poradnictwo  

oraz wsparcie psychologiczne.  

 Tadeusz Lempkowski – Przewodniczący bardzo dobrze ocenił pracę samorządu  

w czasie pandemii i złożył podziękowania dla Pani Marszałek. Dodał od siebie,  

że właśnie tak powinny działać samorządy i powinny mieć odpowiednie możliwości,  

by to robić. 

 Katarzyna Rostek – reprezentująca uniwersytet trzeciego wieku oraz jednocześnie 

ośrodek pomocy społecznej, podzieliła się z uczestnikami swoją refleksją po słowach 

Pani Marszałek, referując sytuację seniorów w okresie pandemii na terenie miasta 

Tłuszcz. Ośrodek Pomocy Społecznej pracował niemal bez przerwy i nie można było 

sobie pozwolić, aby było inaczej. Nie było tygodnia bez zgłoszeń dotyczących przemocy 

w rodzinie, interwencji policji i pogotowia. Pierwsze środki ochronne  

dla pracowników zostały przekazane niestety dopiero po dwóch miesiącach. Ośrodek 

musiał sobie radzić głównie ze środków samorządu gminy, ale cały czas ich potrzeba. 

Na zajęcia uniwersytetu trzeciego wieku powróciło ok. 1/3 seniorów, pozostała część 

wciąż ma obawy. Zauważalna jest ogromna potrzeba pomocy psychologicznej, 

pracownicy sami obsługują infolinię wspierając, tłumacząc i informując potrzebujących. 

Na szczęście ośrodkowi udało się uzyskać wsparcie w tym zakresie od podmiotu 

ekonomii społecznej. Wyraźnie zmienia się zakres usług do zaproponowania seniorów, 

ale brakuje na to zarówno środków jak i możliwości. Dodatkowe bariery w świadczeniu 

pomocy występują z osobami niesprawnymi i obłożnie chorymi. Aby ośrodki pomocy 

społecznej mogły udzielać wsparcia, same potrzebują takie wsparcie otrzymać. 

 Witold Harasim – przedstawiciel Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

pochwalił się zorganizowaną akcją szycia maseczek. Jedna z pań zaangażowanych  

w akcję potrafiła własnymi siłami uszyć ponad tysiąc maseczek! 

 Wojciech Rosiński – reprezentujący radę seniorów z Pruszkowa, nawiązując do słów 

poprzednika, opowiedział o przeprowadzonej na terenie miasta mobilizacji.  

We współpracy z harcerzami, Stowarzyszeniem „Strzelcy Rzeczypospolitej”, Miejskim 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz seniorami robione były zakupy, następnie 

dostarczane do potrzebujących. 
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 Tadeusz Lempkowski zamykając pierwszy punkt posiedzenia zaproponował,  

aby członkowie Rady przygotowali przed kolejnym posiedzeniem przykłady działań  

na swoim obszarze, które mogłyby posłużyć jako dobre praktyki w związku  

z pandemią i stanowić dowód, że środowiska działające na rzecz seniorów  

na Mazowszu „nie przespały” tego trudnego okresu. 

 

Ad. 2: Podjęcie uchwały w sprawie Planu Pracy Rady w 2020 r. 

 Roman Biskupski – Wiceprzewodniczący w konsultacji z Przewodniczącym przygotował 

propozycję Planu Pracy Rady w 2020 r. (zwanym dalej „Planem Pracy”), który otrzymali 

wszyscy członkowie Rady do zapoznania się. Dokument stanowi załącznik nr 1  

do niniejszego protokołu. 

 Elżbieta Ostrowska – przedstawiciel Polskiego Związku Emerytów, Rencistów  

i Inwalidów oceniła Plan Pracy jako rzetelny i o szerokim spektrum. Dodała jednak,  

że należy zmienić optykę działań senioralnych, gdyż dotychczas działaliśmy przed 

epidemią. Hasło „seniorze, wyjdź z domu”, należy stosować obecnie w ograniczonym 

zakresie. Z wielu dotychczasowych form aktywizacji należy zrezygnować i zastąpić  

je innymi. W Planie Pracy zabrakło jej zdaniem punktu dotyczącego zmian  

w działaniach, aby zachować bezpieczeństwo i w dalszym ciągu aktywizować seniorów. 

Dlatego też zaproponowała rozważenie dodania do Planu Pracy punktu pod nazwą 

„Aktywizacja osób starszych w dobie pandemii – nowe potrzeby, nowe działania”. 

 Pozostali członkowie Rady nie wnieśli żadnych uwag, dlatego też Plan Pracy został 

przyjęty jednogłośnie, z zastrzeżeniem dodania ww. punktu. Uchwała w sprawie 

przyjęcia Planu Pracy Mazowieckiej Rady Seniorów w 2020 r. stanowi załącznik nr 2  

do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 3: Podjęcie uchwały w sprawie podziału zadań członków Rady w 2020 r. 

 Roman Biskupski podczas tworzenia Planu Pracy wziął pod uwagę wykorzystanie 

ogromnego kapitału i doświadczenia życiowego członków Rady, które należałoby 

wykorzystać, stąd pomysł zgłaszania akcesu do obszarów tematycznych. 

Wiceprzewodniczący zaproponował swój udział w punkcie dotyczącym rad seniorów, 

mając na uwadze prowadzoną przez siebie Mazowiecką Akademię Seniora. Jest  

w stałym kontakcie z wieloma innymi radami seniorów i w ramach zadania publicznego 

dofinansowanego dla swojego stowarzyszenia przez Zarząd Województwa 

Mazowieckiego, jest w trakcie przygotowywania biuletynu z dobrymi praktykami  

z perspektywy działalności mazowieckich rad seniorów w zakresie polityki senioralnej 

realizowanej w województwie mazowieckim. 
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 Witold Harasim zaproponował, by funkcję Rzecznika Rady pełnił przedstawiciel 

Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Ostatecznie zdecydowano  

o zaakceptowaniu propozycji Tadeusza Lempkowskiego, aby Rzecznikiem Rady został 

Roman Biskupski, jako doświadczony, prężnie działający i znający od podstaw 

współpracę z seniorami. 

 Krzysztof Łebkowski – przedstawiciel miejskiej rady seniorów w Zielonce nawiązał  

do swojej propozycji wysłanej przed posiedzeniem do członków Rady, dotyczącej 

powołania grupy roboczej pn. „e-Mazowszanie.60.2020+”, szczególnie w obliczu opresji 

związanej z COVID-19 (izolacja, dystansowanie, samotność, ograniczona odporność 

zdrowotna, dylematy prawdziwości pandemii etc.). Grupa działałaby nad problematyką 

rozszerzenia dostępu online dla seniorów do naukowej wiedzy, e-usług, działań, zajęć  

i rezultatów projektów prosenioralnych. Jako dobry przykład podał eksperyment 

przeprowadzony w Klubie Senior+ polegający na „bezdotykowych tańcach grupowych” 

dla osób pozostających w izolacji. Zanotowano ok. 2 tysiące wejść, co uznać można  

za niemały sukces. Ponadto duże braki w kompetencjach cyfrowych i ogólnie pojętej 

cyfryzacji seniorów pokazała kampania „dzielenia się Internetem”. Na to zdecydowanie 

przydałyby się środki typu „mały grant”, by wypracować model debaty online. Tego 

rodzaju przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu czekają nas w najbliższym czasie  

i tego zadania podjął się autor pomysłu, dołączając do zespołu „e-senior na Mazowszu”  

oraz „mazowieccy seniorzy w mediach na Mazowszu i w kraju”. Treść inicjatywy  

„e-Mazowszanie.60.2020+” stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 Elżbieta Ostrowska zadeklarowała dołączenie do zespołu związanego z wypoczynkiem  

i  rekreacją wśród seniorów Mazowsza, do „aktywizacji osób starszych w dobie pandemii 

– nowe potrzeby, nowe działania” oraz do zespołu „powołanie grup eksperckich Rady, 

które przygotowywałyby opinie i materiały na posiedzenia”. 

 Witold Harasim dołączył do grupy roboczej zaproponowanej przez Krzysztofa 

Łebkowskiego w ramach zespołu „e-senior na Mazowszu” oraz do zespołu dotyczącego 

problematyki zdrowotnej. Zaproponował dodatkowo stworzenie grupy roboczej  

na Skype oraz wymianę kontaktów z nowo wybranym Rzecznikiem Rady. 

 Aneta Śledź – przedstawiciel organizacji pozarządowej z województwa mazowieckiego, 

wyraziła wolę dołączenia do zespołu dotyczącego problematyki zdrowotnej  

oraz do zespołu dotyczącego edukacji osób starszych. 

 Elżbieta Lanc zadeklarowała swoją pomoc w udziale w każdym z zespołów. 

 Zofia Lewińska – przedstawiciel organizacji pozarządowej z województwa 

mazowieckiego, zdecydowała się dołączyć do zespołu „wypoczynek i rekreacja wśród 

seniorów Mazowsza”.  
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 Katarzyna Rostek wyraziła chęć współpracy w zespole „edukacja osób starszych”  

oraz „stałe podnoszenie kompetencji seniorów poprzez udział w szkoleniach, 

warsztatach, seminariach organizowanych ze środków projektowych lub z dotacji”. 

Jednocześnie zauważyła, że należy się zastanowić, kto będzie badał potrzeby 

środowiskowe seniorów. 

 Tadeusz Lempkowski wyraził akces do zespołu „e-senior na Mazowszu” oraz do „stałej 

oceny współpracy Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej i Rady z organizacjami 

pozarządowymi i stowarzyszeniami”. 

 Wojciech Rosiński dołączył do zespołu „problematyki zdrowotnej”. 

 Elwira Kozłowska – reprezentująca uniwersytet trzeciego wieku z województwa 

mazowieckiego, zadeklarowała chęć pracy w zespołach „edukacja osób starszych”  

oraz „mazowieccy seniorzy w mediach na Mazowszu i w kraju”.  

 Ponadto Roman Biskupski zaproponował, by przed każdym posiedzeniem, członkowie 

Rady wysyłali Przewodniczącemu ważne kwestie, zgodnie z przyjętym podziałem  

na zagadnienia tematyczne. 

 Tadeusz Lempkowski zamykając ten punkt posiedzenia zaznaczył, że w uzasadnionych 

przypadkach dopuszcza się zmiany w podziale zadań członków Rady, w szczególności 

dołączanie do poszczególnych zespołów. Uchwała w sprawie podziału zadań członków 

Mazowieckiej Rady Seniorów w 2020 r. stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 4: Sprawy bieżące 

 Witold Harasim zauważył, że obecnie najpilniejszym zadaniem jest dążenie  

do zwiększenia kompetencji cyfrowych seniorów, szczególnie w okresie pandemii. 

 Elżbieta Ostrowska wyraziła opinię, że poprzez internetową zdalną komunikację 

paradoksalnie nie dotrzemy do osób wykluczonych, bo osoby te nie posiadają 

odpowiednich narzędzi. 

 Elżbieta Bogucka przyznała rację Elżbiecie Ostrowskiej w kwestii samotności  

i wykluczenia seniorów. Konieczne jest wsparcie systemowe, prawne zabezpieczenia, 

współpraca rządu, samorządu i trzeciego sektora. Może to zmienić budowa e-usług  

na Mazowszu. Obecnie samorząd czeka na nowe rozdanie środków. Pomimo kilku „oaz 

szczęśliwości”, seniorzy nie posiadają odpowiedniej infrastruktury na realizację  

ich potrzeb online. 

 Elwira Kozłowska – przedstawiciel największego na Mazowszu uniwersytetu trzeciego 

wieku (615 słuchaczy) opowiedziała o tym, że podczas pandemii seniorzy w Kozienicach 

nie zawiesili działalności i aktywnie przenieśli się do sieci. Została przez 

Przewodniczącego poproszona o przygotowanie opisu dobrej praktyki, dotyczącej 

czynnego udziału online tamtejszych seniorów w przeróżnych aktywnościach. 
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 Zofia Lewińska przyznała, że pomimo braku dostępu do sieci przez dużą liczbę 

seniorów, musimy patrzeć w przyszłość i za wszelką cenę prowadzić zajęcia w tym 

kierunku. Jest to trudne, ale jeśli zaczniemy już teraz, to za kilka lat będziemy mieli 

pierwsze korzyści. Nie da się zatrzymać procesu konieczności wykorzystywania nowych 

technologii. Obecnie to już nie niemożliwość wyjścia z domu, ale brak Internetu (nawet 

nie komputera, a bardziej smatrfona) jest większym czynnikiem wykluczenia. 

 Aneta Śledź zgodziła się z Elżbietą Bogucką w kwestii braku kompetencji cyfrowych 

zdecydowanej większości seniorów. Jej Fundacja Pro Civitas Bono uruchomiła punkt 

wsparcia telefonicznego i ta potrzeba pomocy psychologicznej jest olbrzymia. 

 Tadeusz Lempkowski kończąc wymianę zdań poprzedników dotyczącą kompetencji 

cyfrowych seniorów, wspomniał o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy  

o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy  

o samorządzie województwa2, która m. in. na nowo regulowałaby zasadę powoływania 

wojewódzkich rad seniorów. Jego zdaniem każdy z członków Rady powinien mieć 

świadomość zmian, jakie ze sobą niesie projekt. 

 Wojciech Rosiński bazując na jego zdaniem opłakanym stanie rehabilitacji seniorów, 

wyszedł z inicjatywą wniosku o pomoc w tej sprawie, np. poprzez rehabilitacyjny bon 

senioralny. Mógłby on polegać na sfinansowaniu kosztów recepty np. do kwoty  

500 złotych. Rada mogłaby wystosować taką petycję do rządzących. 

 Zofia Lewińska natomiast wyszła z pomysłem dotyczącym systemowego wsparcia 

seniorów w kontekście rehabilitacji zdalnej online, przy wykorzystaniu nowych 

technologii. Seniorzy mogliby pod okiem rehabilitanta korzystać z takich zajęć. Padła 

propozycja rozwinięcia tego tematu do czasu kolejnego posiedzenia Rady. Następnie 

nawiązała do swojej inicjatywy zakupu wózka inwalidzkiego dla Muzeum Secesji  

w Płocku. Przewodniczący Tadeusz Lempkowski zobowiązał się do nagłośnienia  

tej sprawy. 

 Uczestnicy posiedzenia w pozytywnym tonie wypowiedzieli się o przyjętej formie pracy 

zdalnej (wideokonferencja), która przebiegała bardzo sprawnie i bez większych 

zakłóceń.  

Przewodniczący 

/-/ Tadeusz Lempkowski 

13-07-2020 
 
Sporządził: 
Piotr Lejzerowicz 
Wydział Polityki Senioralnej, 
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 

                                                
2 https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=243 



 
 

Załącznik nr 1 
do protokołu nr 4 
z posiedzenia Mazowieckiej 
Rady Seniorów 
24 czerwca 2020 r. 

 

Propozycje do Planu Pracy Rady w 2020 r. 
 

I. Proponowane terminy kolejnych posiedzeń: 

1. 30 września 2020 r. – do rozważenia tryb zdalny (wideokonferencja); 

2. 2 grudnia 2020 r. – do rozważenia tryb zdalny (wideokonferencja). 

 

II. Funkcjonowanie Rady: 

1. Podział zadań wśród członków Rady. Proponowane pola działania: 

 Rady Seniorów i ich wsparcie w działaniu / 57 Rad Seniorów i Klubów Seniora /; 

 problematyka zdrowotna; 

 edukacja osób starszych / UTW / – wykorzystanie posiadanych narzędzi wsparcia 

oraz opiniowanie potrzeb środowiskowych w tym zakresie, wdrażanie nowych 

projektów; 

 wypoczynek i  rekreacja wśród seniorów Mazowsza / PZERiI / – stałe informacje  

od przedstawiciela – członka Rady, współpraca przy wdrażaniu projektów i dobrych 

praktyk; 

 zdrowie psychiczne i formy wsparcia seniorów na Mazowszu – monitorowanie 

wdrażanych działań i podejmowanych form wsparcia; 

 mazowieccy seniorzy w mediach na Mazowszu i w kraju / facebook, youtube, TV  

i radio /; 

 e-senior na Mazowszu / edukacja i formy wsparcia / Polska Akademia Nauk; 

 stałe podnoszenie kompetencji seniorów poprzez udział w szkoleniach, warsztatach, 

seminariach organizowanych ze środków projektowych lub z dotacji  

– monitorowanie przez Radę potrzeb w tym zakresie poprzez stały punkt  

w obradach Rady; 

 powołanie grup eksperckich Rady, które przygotowywałyby opinie i materiały na 

posiedzenia (tj. referowanie danej problematyki w oparciu o wypracowane 

stanowisko celem ułatwienia pracy Rady); 

 udział członków Rady w organach przedstawicielskich województwa Mazowieckiego 

/ Sejmik, inne Rady i organy przedstawicielskie na Mazowszu /; 

 powołanie rzecznika prasowego Rady ds. kontaktów z mediami, telewizją, radiem, 

portalami społecznościowymi, multimediami; 

 stała ocena współpracy Centrum i Rady z organizacjami pozarządowymi  

i stowarzyszeniami (ocena realizacji projektów w kontekście dobrych praktyk  

dla środowiska seniorów); 

 podejmowanie stanowiska w sprawach realizacji przez władze ustawodawcze  

i wykonawcze polityki senioralnej i strategii działania w zakresie wsparcia osób 

starszych. 

2. Zebranie propozycji członków Rady do stworzenia w terminie do 25 września 2020 r.    

projektu Planu Pracy Rady w 2021 r. 

3. Zatwierdzenie Planu Pracy Rady w 2021 r. i podjęcie uchwały na kolejnym 

posiedzeniu. 

 



 
 

III. Zagadnienia do uwzględnienia w pracach Rady do końca 2020 r. jako tematy 

wiodące: 

1. Ocena sytuacji w środowisku senioralnym na Mazowszu w okresie pandemii  

– propozycja podjęcia uchwały w tej sprawie na kolejnych posiedzeniach. 

2. Opiniowanie projektów dokumentów w zakresie polityki senioralnej na Mazowszu 

przyjmowanych do końca roku przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, w tym 

projektu "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (...) na 2021 rok"  

– propozycja podjęcia uchwały w tej sprawie na kolejnych posiedzeniach. 

3. Stanowisko Rady w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy  

o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy  

o samorządzie województwa (druk nr 243 z 2020 r.) – propozycja podjęcia uchwały  

w tej sprawie na kolejnych posiedzeniach. 

4. Sprawozdanie członków Rady z pracy w organach przedstawicielskich i sektorach 

polityki senioralnej na Mazowszu / Sejmik, Rady Seniorów, Uniwersytety Trzeciego 

Wieku, NGO, organizacje kombatanckie i inne /, w tym popularyzowanie idei 

wolontariatu senioralnego i dobrych praktyk senioralnych na Mazowszu. 

5. Wybór logotypu Rady, który stosowany będzie na dokumentach Rady  

oraz w informacjach dotyczących jej działalności – propozycja podjęcia uchwały w tej 

sprawie na kolejnych posiedzeniach. 

 

Opracował: Roman Biskupski  

Konsultacja: Tadeusz Lempkowski 



Załącznik nr 2 
do protokołu nr 4 
z posiedzenia Mazowieckiej 
Rady Seniorów 
24 czerwca 2020 r. 

 

Uchwała nr 1/20 

Mazowieckiej Rady Seniorów 

z 13 lipca 2020 r. 

 

w sprawie przyjęcia Planu Pracy Mazowieckiej Rady Seniorów w 2020 r. 
 
Na podstawie § 6 ust. 1 regulaminu Mazowieckiej Rady Seniorów, stanowiącego załącznik  
do uchwały nr 1772/388/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 listopada 2018 r. 
w sprawie Mazowieckiej Rady Seniorów oraz nadania jej regulaminu – uchwala się,  
co następuje: 

§ 1. 

Przyjmuje się Plan Pracy Mazowieckiej Rady Seniorów w 2020 r., w brzmieniu stanowiącym 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Mazowieckiej Rady Seniorów. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 24 czerwca 2020 r. 

 

 

/-/ Tadeusz Lempkowski 
 
Przewodniczący 
Mazowieckiej Rady Seniorów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 



Załącznik  
do uchwały nr 1/20 
Mazowieckiej Rady 
Seniorów  
z 13 lipca 2020 r. 

 

Plan Pracy Mazowieckiej Rady Seniorów w 2020 r. 
 

I. Proponowane terminy kolejnych posiedzeń Mazowieckiej Rady Seniorów (zwanej 

dalej „Radą”): 

1. 30 września 2020 r. – do rozważenia tryb zdalny (wideokonferencja); 

2. 2 grudnia 2020 r. – do rozważenia tryb zdalny (wideokonferencja). 

 

II. Funkcjonowanie Rady: 

1. Podział zadań wśród członków Rady. Proponowane pola działania: 

 aktywizacja osób starszych w dobie pandemii – nowe potrzeby, nowe działania; 

 Rady Seniorów i ich wsparcie w działaniu / 57 Rad Seniorów i Klubów Seniora /; 

 problematyka zdrowotna; 

 edukacja osób starszych / UTW / – wykorzystanie posiadanych narzędzi wsparcia 

oraz opiniowanie potrzeb środowiskowych w tym zakresie, wdrażanie nowych 

projektów; 

 wypoczynek i  rekreacja wśród seniorów Mazowsza / PZERiI / – stałe informacje  

od przedstawiciela – członka Rady, współpraca przy wdrażaniu projektów i dobrych 

praktyk; 

 zdrowie psychiczne i formy wsparcia seniorów na Mazowszu – monitorowanie 

wdrażanych działań i podejmowanych form wsparcia; 

 mazowieccy seniorzy w mediach na Mazowszu i w kraju / facebook, youtube, TV  

i radio /; 

 e-senior na Mazowszu / edukacja i formy wsparcia / Polska Akademia Nauk; 

 stałe podnoszenie kompetencji seniorów poprzez udział w szkoleniach, warsztatach, 

seminariach organizowanych ze środków projektowych lub z dotacji  

– monitorowanie przez Radę potrzeb w tym zakresie poprzez stały punkt  

w obradach Rady; 

 powołanie grup eksperckich Rady, które przygotowywałyby opinie i materiały  

na posiedzenia (tj. referowanie danej problematyki w oparciu o wypracowane 

stanowisko celem ułatwienia pracy Rady); 

 udział członków Rady w organach przedstawicielskich województwa Mazowieckiego 

/ Sejmik, inne Rady i organy przedstawicielskie na Mazowszu /; 

 powołanie rzecznika prasowego Rady ds. kontaktów z mediami, telewizją, radiem, 

portalami społecznościowymi, multimediami; 

 stała ocena współpracy Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej i Rady  

z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami (ocena realizacji projektów  

w kontekście dobrych praktyk dla środowiska seniorów); 

 podejmowanie stanowiska w sprawach realizacji przez władze ustawodawcze  

i wykonawcze polityki senioralnej i strategii działania w zakresie wsparcia osób 

starszych. 

2. Zebranie propozycji członków Rady do stworzenia w terminie do 25 września 2020 r.    

projektu Planu Pracy Rady w 2021 r. 

3. Zatwierdzenie Planu Pracy Rady w 2021 r. i podjęcie uchwały na kolejnym posiedzeniu. 

 

 



III. Zagadnienia do uwzględnienia w pracach Rady do końca 2020 r. jako tematy 

wiodące: 

1. Ocena sytuacji w środowisku senioralnym na Mazowszu w okresie pandemii  

– propozycja podjęcia uchwały w tej sprawie na kolejnych posiedzeniach. 

2. Opiniowanie projektów dokumentów w zakresie polityki senioralnej na Mazowszu 

przyjmowanych do końca roku przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, w tym 

projektu "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (...) na 2021 rok"  

– propozycja podjęcia uchwały w tej sprawie na kolejnych posiedzeniach. 

3. Stanowisko Rady w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy  

o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy  

o samorządzie województwa (druk nr 243 z 2020 r.) – propozycja podjęcia uchwały  

w tej sprawie na kolejnych posiedzeniach. 

4. Sprawozdanie członków Rady z pracy w organach przedstawicielskich i sektorach 

polityki senioralnej na Mazowszu / Sejmik, Rady Seniorów, Uniwersytety Trzeciego 

Wieku, NGO, organizacje kombatanckie i inne /, w tym popularyzowanie idei 

wolontariatu senioralnego i dobrych praktyk senioralnych na Mazowszu. 

5. Wybór logotypu Rady, który stosowany będzie na dokumentach Rady  

oraz w informacjach dotyczących jej działalności – propozycja podjęcia uchwały w tej 

sprawie na kolejnych posiedzeniach. 







Załącznik nr 4 
do protokołu nr 4 
z posiedzenia Mazowieckiej 
Rady Seniorów 
24 czerwca 2020 r. 

 

Uchwała nr 2/20 

Mazowieckiej Rady Seniorów 

z 13 lipca 2020 r. 

 

w sprawie podziału zadań członków Mazowieckiej Rady Seniorów w 2020 r. 
 
Na podstawie § 6 ust. 1 regulaminu Mazowieckiej Rady Seniorów, stanowiącego załącznik  
do uchwały nr 1772/388/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 listopada 2018 r. 
w sprawie Mazowieckiej Rady Seniorów oraz nadania jej regulaminu – uchwala się,  
co następuje: 

§ 1. 

Przyjmuje się podział zadań członków Mazowieckiej Rady Seniorów w 2020 r., w brzmieniu 

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Po uprzednim poinformowaniu 

Przewodniczącego Mazowieckiej Rady Seniorów, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza 

się zmiany w podziale zadań członków Mazowieckiej Rady Seniorów w 2020 r.,  

bez konieczności zmiany niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Mazowieckiej Rady Seniorów. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 24 czerwca 2020 r. 

 

 

/-/ Tadeusz Lempkowski 
 
Przewodniczący 
Mazowieckiej Rady Seniorów 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  
do uchwały nr 2/20 
Mazowieckiej Rady 
Seniorów  
z 13 lipca 2020 r. 

 

Zadania Mazowieckiej Rady Seniorów (zwanej dalej „Radą”) z podziałem na przypisanych  

do nich członków Rady:  

1) aktywizacja osób starszych w dobie pandemii – nowe potrzeby, nowe działania: 

 Elżbieta Ostrowska; 

2) Rady Seniorów i ich wsparcie w działaniu / 57 Rad Seniorów i Klubów Seniora /: 

 Roman Biskupski; 

3) problematyka zdrowotna: 

 Witold Harasim, 

Wojciech Rosiński, 

 Aneta Śledź; 

4) edukacja osób starszych / UTW / – wykorzystanie posiadanych narzędzi wsparcia  

oraz opiniowanie potrzeb środowiskowych w tym zakresie, wdrażanie nowych projektów: 

 Elwira Kozłowska, 

 Katarzyna Rostek, 

 Aneta Śledź; 

5) wypoczynek i  rekreacja wśród seniorów Mazowsza / PZERiI / – stałe informacje  

od przedstawiciela – członka Rady, współpraca przy wdrażaniu projektów i dobrych 

praktyk: 

 Zofia Lewińska, 

 Elżbieta Ostrowska; 

6) zdrowie psychiczne i formy wsparcia seniorów na Mazowszu – monitorowanie 

wdrażanych działań i podejmowanych form wsparcia: nie zgłoszono; 

7) mazowieccy seniorzy w mediach na Mazowszu i w kraju / facebook, youtube,  

TV i radio /: 

 Elwira Kozłowska, 

 Krzysztof Łebkowski; 

8) e-senior na Mazowszu / edukacja i formy wsparcia / Polska Akademia Nauk: 

 Witold Harasim, 

 Tadeusz Lempkowski, 

 Krzysztof Łebkowski; 

9) stałe podnoszenie kompetencji seniorów poprzez udział w szkoleniach, warsztatach, 

seminariach organizowanych ze środków projektowych lub z dotacji – monitorowanie 

przez Radę potrzeb w tym zakresie poprzez stały punkt w obradach Rady: 

 Katarzyna Rostek; 

10) powołanie grup eksperckich Rady, które przygotowywałyby opinie i materiały  

na posiedzenia (tj. referowanie danej problematyki w oparciu o wypracowane stanowisko 

celem ułatwienia pracy Rady): 

 Elżbieta Ostrowska; 

11) udział członków Rady w organach przedstawicielskich województwa Mazowieckiego / 

Sejmik, inne Rady i organy przedstawicielskie na Mazowszu /: nie zgłoszono; 

12) powołanie rzecznika prasowego Rady ds. kontaktów z mediami, telewizją, radiem, 

portalami społecznościowymi, multimediami: 

 Roman Biskupski; 



13) stała ocena współpracy Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej i Rady  

z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami (ocena realizacji projektów  

w kontekście dobrych praktyk dla środowiska seniorów): 

 Tadeusz Lempkowski; 

14) podejmowanie stanowiska w sprawach realizacji przez władze ustawodawcze  

i wykonawcze polityki senioralnej i strategii działania w zakresie wsparcia osób 

starszych: nie zgłoszono. 

Elżbieta Lanc zadeklarowała swoją pomoc przy każdym z zadań. Ponadto po uprzednim 

poinformowaniu Przewodniczącego Rady, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

zmiany w podziale zadań członków Rady, bez konieczności zmiany uchwały. 


