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PROTOKÓŁ nr 5 

Z POSIEDZENIA MAZOWIECKIEJ RADY SENIORÓW 

30 września 2020 r. 

 

30 września 2020 r. odbyło się piąte 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: Anna Kaszuba  

– Biuro Promocji 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. Podsumowanie dotychczasowej działalności Rady (9:00-9:30). 

2. Podjęcie uchwały w sprawie Planu Pracy Rady na 2021 r. (9:30-10:00). 

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru logotypu Rady (10:00-10:15). 

4. Sprawy różne (10:15-11:00). 

Do proponowanego porządku nie zgłoszono żadnych uwag. 

 

Ad. 1: Podsumowanie dotychczasowej działalności Rady 

 Tadeusz Lempkowski podziękował wszystkim członkom Rady za dotychczasowe 

działania oraz za zaktywizowanie się w tym trudnym dla wszystkich okresie pandemii,  

a także za przesłanie materiałów do opracowywanego we współpracy  

z Wiceprzewodniczącym Romanem Biskupskim projektu Planu Pracy Rady na 2021 r. 

Podkreślił także zaangażowanie członków Rady w przedmiocie zgłaszania opinii  

do propozycji logotypu Rady. 

 Elżbieta Bogucka – Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw 

Polityki Senioralnej poinformowała, że z racji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia 

Osób Starszych oraz Ogólnopolskiego Dnia Seniora do całej braci seniorskiej zostaną 

wystosowane życzenia od Elżbiety Lanc – Członka Zarządu Województwa 

Mazowieckiego. 
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Ad. 2: Podjęcie uchwały w sprawie Planu Pracy Rady na 2021 r. 

 Tadeusz Lempkowski zaznaczył, że opracowana wraz z Romanem Biskupskim 

propozycja Planu Pracy Rady na 2021 r. została przed posiedzeniem Rady przesłana  

do każdego z członków do zapoznania się. Następnie doprecyzował rozdz. III.7 

dokumentu uzupełniając go o fakultatywność działań. W rozdz. III.9 natomiast 

zaproponował wdrożenie przykładów dobrych praktyk na poszczególne środowiska  

i rady seniorów. 

 Plan Pracy Rady na 2021 r. po uzupełnieniu o ww. propozycje został przyjęty 

jednogłośnie, a uchwała podjęta w tej sprawie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad. 3: Podjęcie uchwały w sprawie wyboru logotypu Rady 

 Tadeusz Lempkowski po raz kolejny zwrócił uwagę, że członkowie Rady wykazali się 

wyjątkową aktywnością w temacie logotypu Rady. Padło dużo opinii do propozycji 

przygotowanych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej oraz propozycji 

członka Rady – Krzysztofa Łebkowskiego. Propozycje te stanowią załącznik nr 2  

do niniejszego protokołu. Zdaniem Przewodniczącego logo powinno być czytelne, 

identyfikowalne, rozpoznawalne i jasne w odbiorze oraz ściśle powiązane z Urzędem 

Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz Mazowieckim 

Centrum Polityki Społecznej. 

 Elżbieta Bogucka przypomniała o wcześniejszych uwagach zgłoszonych  

w korespondencji mejlowej przez Magdalenę Flis – Dyrektora Kancelarii  

Marszałka / członka Rady, że korzystanie z herbu województwa wymaga stosownej 

procedury i stosownej zgody. 

 Członkowie Rady postawili na prostotę bez udziwnień, wybierając jedną z propozycji 

Krzysztofa Łebkowskiego (zob. załącznik nr 2 do niniejszego protokołu poz. 7b). 

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru logotypu Rady nastąpi w późniejszym terminie, 

ponieważ logotyp wymaga akceptacji ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie, ze względu na użycie w nim herbu województwa. 

 

Ad. 4: Sprawy różne 

 Tadeusz Lempkowski nawiązał do propozycji zadań publicznych z zakresu polityki 

senioralnej, zgłoszonych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej  

do „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 2021 rok”, który planowany jest do konsultacji 

społecznych. Propozycje stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
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 Tadeusz Lempkowski poinformował o komunikacie Marszałka Województwa 

Mazowieckiego1 w sprawie podziału Mazowsza, zwracając uwagę na jego wagę  

oraz argumentację. Przewodniczący zachęcał członków Rady, aby wszelkimi 

działaniami rozpowszechniali treść komunikatu. Jego zdaniem sprawa podziału 

Mazowsza powinna być nagłaśniana, powinna zostać poddana konsultacjom  

społecznym, a sama Mazowiecka Rada Seniorów powinna ustosunkować  

się do komunikatu, celem zachowania integralności województwa.  

Zobowiązał się przygotować projekt pisma będący stanowiskiem Rady w kwestii 

podziału Mazowsza. 

 Elżbieta Bogucka również odniosła się do planów podziału Mazowsza. Zaznaczyła,  

że województwo przygotowuje się do nowego rozdania unijnych pieniędzy, z których 

chce realizować m. in. tzw. deinstytucjonalizację usług, skierowaną głównie do seniorów. 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej przygotowuje się do działania, ustala 

strategię, a za pośrednictwem ośrodków pomocy społecznej chce przeprowadzić 

badanie na temat sytuacji seniorów na Mazowszu. Poprzez poznanie sytuacji w małych 

gminach, zbudowany ma zostać model wsparcia systemowego osób 60+. W przypadku 

podziału Mazowsza wszystkie dotychczasowe działania zostaną przerwane, a cały 

dorobek polityki senioralnej oraz bardzo dobrej współpracy z Zarządem Województwa 

Mazowieckiego zostanie zaniechany. Tymczasem potrzebujących seniorów jest coraz 

więcej. Warszawa i okolice sobie poradzą, ale pytanie, co z innymi częściami 

Mazowsza? 

 Katarzyna Rostek reprezentująca uniwersytet trzeciego wieku oraz ośrodek pomocy 

społecznej zadeklarowała swoją konkretną pomoc w kwestii zbierania podpisów  

na listach poparcia przeciwko podziałowi województwa. 

 Witold Harasim – przedstawiciel Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

opowiedział, w jaki sposób przestrzegane są obostrzenia sanitarne podczas wydarzeń 

organizowanych przez jego środowisko senioralne. Odnosząc się do komunikatu 

Marszałka Województwa oraz wypowiedzi ekspertów w kwestii podziału Mazowsza 

zaproponował wrócić szerzej do tego tematu na kolejnym posiedzeniu Rady,  

o ile jeszcze nie będzie za późno. 

 Katarzyna Rostek zaproponowała, aby Rada rekomendowała wybrane działania 

organizowane przez lokalne środowiska, które reprezentują członkowie Rady. Jako 

przykład przytoczyła próbę budowy i uruchomienia w gminie Tłuszcz Centrum 

Opiekuńczo-Mieszkalnego dla Osób Niepełnosprawnych, która jak na razie stoi  

w miejscu. 

 Tadeusz Lempkowski opowiedział o cyklu wideokonferencji2 organizowanych przez 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej celem zachęcania do zakładania rad seniorów 

                                                
1 https://www.mazovia.pl/aktualnosci/art,8272,mazowsze-straci-na-podziale.html 
2 http://mcps.com.pl/wyroznione/trwa-cykl-wideokonferencji-dotyczacych-rad-seniorow/  

https://www.mazovia.pl/aktualnosci/art,8272,mazowsze-straci-na-podziale.html
http://mcps.com.pl/wyroznione/trwa-cykl-wideokonferencji-dotyczacych-rad-seniorow/
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na Mazowszu. Niestety, jak na razie w obszarze, w którym były dedykowane, zabrakło 

włodarzy. Jeśli nie będziemy na nich naciskać, to oni w kierunku zakładania rad 

seniorów nie zrobią wiele. Dlatego też poprosił pozostałych członków Rady o wsparcie  

w rozpowszechnianiu informacji na temat wideokonferencji i zachęcania do nich innych. 

Katarzyna Rostek zaproponowała, aby zaproszenia na wideokonferencje kierowane były 

również do radnych danej gminy. 

 Janusz Czyż – przedstawiciel Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

stwierdził, że przebieg posiedzenia potwierdza aktywność Rady, również w porównaniu 

do takich rad w innych województwach. Potwierdzeniem wsparcia dla seniorów jest 

przyjęty Plan Pracy Rady na 2021 r. Należy się teraz zastanowić co zrobić, aby został 

on upowszechniony wśród środowisk senioralnych. Warto omawiać go na kolejnych 

wideokonferencjach, które w tym roku organizuje Mazowieckie Centrum Polityki 

Społecznej. Ponadto lokalne władze w dobie pandemii powinny dokonać pewnych 

korekt swoich planów i programów – tu nie powinno zabraknąć opiniowania tych 

pomysłów przez Radę. 

 Zofia Lewińska przypomniała o pomyśle zakupu wózka inwalidzkiego dla Muzeum 

Secesji w Płocku. Sama kiedyś miała możliwość być z grupą seniorów odwiedzając  

to miejsce i jeden z uczestników miał problemy z poruszaniem się po kilku piętrach 

muzeum. Z wózkiem inwalidzkim dostępność muzeum byłaby znacznie większa. 

Tadeusz Lempkowski wyszedł z propozycją, aby zorganizować zbiórkę lub formę 

darowizny i podjął się jej koordynacji. Podziękował Zofii Lewińskiej za wrażliwość 

społeczną i przypomniał członkom Rady o klauzuli dostępności przestrzeni dla osób 

niepełnosprawnych. Elżbieta Bogucka była jednak zdania, że tego typu zbiórka nie jest 

najlepszą metodą i poprosiła o rozważenie innej. Potrzeb tego typu jest zbyt wiele i nie 

leży w kompetencjach Rady, aby je zaspokajać. Bariery architektoniczne jej zdaniem 

należy zwalczać systemowo. 

 Wojciech Rosiński – reprezentujący radę seniorów z Pruszkowa, przybliżył swój pomysł 

dotyczący profilaktyki zdrowotnej, gdyż stosowanie jej w codziennym życiu jest 

niezmiernie ważne, szczególnie w kontekście zdrowia seniorów – stanowi załącznik  

nr 4 do niniejszego protokołu. Dodatkowo podjął temat wykluczenia seniorów. 

Wystosował postulat, by samotni seniorzy 80+ opuszczający szpital byli pod czasową 

opieką pielęgniarek środowiskowych oraz podzielił się pomysłem szkolenia przez 

pielęgniarki środowiskowe ludzi i osób opiekujących się seniorami obłożnie chorymi. 

Kolejną kwestią było nawiązanie do braku wind w blokach 4-piętrowych, przez co osoby 

starsze często nie opuszczają swoich mieszkań. Tadeusz Lempkowski zwrócił uwagę, 

że kompetencje Rady i jej narzędzia są ograniczone. Rada może problem 

zasygnalizować, wystosować prośbę do określonego podmiotu typu ośrodki pomocy 

społecznej, pracownicy socjalni czy administracja budynków. 
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 Elżbieta Bogucka poinformowała, że Samorząd Województwa Mazowieckiego w 2020 r. 

dofinansował realizację zadania publicznego przez Stowarzyszenie „Radomskie 

Centrum Przedsiębiorczości” pt. „Pakiety edukacyjne dla mazowieckich seniorów”3, 

polegającego na organizacji wykładów dla różnych aktywności senioralnych, w tym 

przede wszystkim dla uniwersytetów trzeciego wieku. Wykłady cieszą się dużym 

zainteresowaniem, nawet wobec pandemii. Tadeusz Lempkowski dodał, że wykłady 

stoją na najwyższym poziomie i korzystają z nich seniorzy z jego lokalnego środowiska 

(gmina Cegłów). Zaapelował do pozostałych członków Rady, aby wykorzystywali  

te możliwości. Samorząd Województwa Mazowieckiego poprzez Mazowieckie Centrum 

Polityki Społecznej dofinansował w tym roku tak dużo atrakcyjnych programów,  

że posiadamy bardzo aktywnych seniorów4. 

 Wojciech Rosiński nawiązał do wypowiedzi poprzedników i wspomniał o projekcie 

realizowanym przez Fundację "Zaczyn" dotyczącym partycypowania osób starszych  

w życiu społecznym5 zwracając uwagę, że wobec pandemii nowe rady bardzo trudno 

jest powoływać. Drugim problemem jest mijająca kadencja niektórych rad, które  

nie bardzo mogą teraz demokratycznie powoływać nowy skład. Dodał, że rada seniorów 

z Pruszkowa bardzo dużo zyskała na współpracy z Fundacją "Zaczyn", która jest jedną  

z najbardziej aktywnych na Mazowszu. Tadeusz Lempkowski rozwinął wypowiedź 

Wojciecha Rosińskiego oraz zobowiązał się przesłać członkom Rady szczegółowe 

informacje na temat tego projektu. 

 Na zakończenie piątego posiedzenia Tadeusz Lempkowski życzył wszystkim zdrowia  

i przestrzegał przed łudzeniem się, że pandemia minęła, ponieważ jesteśmy przed jej 

drugim etapem. Podziękował za zintensyfikowaną aktywność Rady w tym trudnym 

okresie, za przedkładanie dobrych praktyk i Pełnomocnikowi Zarządu Województwa 

Mazowieckiego za realizowane działania na rzecz polityki senioralnej. Zaznaczył 

również, że jest do dyspozycji członków Rady: we wszelkich sprawach i w każdym 

czasie. 

 

Przewodniczący 

/-/ Tadeusz Lempkowski 

21-10-2020 

 
 
 
 
Sporządził: 
Piotr Lejzerowicz 
Wydział Polityki Senioralnej 
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 

                                                
3 http://srcp.radom.pl/pakiety-edukacyjne-dla-mazowieckich-seniorow,art,817,386 
4 https://www.dialog.mazovia.pl/wspolpraca/konkursy-ofert?kid=49 
5 https://zaczyn.org/senior-obywatel-radny-2020-zapraszamy-do-projektu/  

http://srcp.radom.pl/pakiety-edukacyjne-dla-mazowieckich-seniorow,art,817,386
https://www.dialog.mazovia.pl/wspolpraca/konkursy-ofert?kid=49
https://zaczyn.org/senior-obywatel-radny-2020-zapraszamy-do-projektu/


Załącznik nr 1  
do protokołu nr 5  
z posiedzenia Mazowieckiej  
Rady Seniorów  
30 września 2020 r. 

 

Uchwała nr 3/20 

Mazowieckiej Rady Seniorów 

z 21 października 2020 r. 

 

w sprawie przyjęcia Planu Pracy Mazowieckiej Rady Seniorów na 2021 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 na 2021 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 30 września 2020 r. 

 

 

/-/ Tadeusz Lempkowski 

 

Przewodniczący 

Mazowieckiej Rady Seniorów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Załącznik  
do uchwały nr 3/20 
Mazowieckiej Rady 
Seniorów  
z 21 października 2020 r. 

 
Plan Pracy Mazowieckiej Rady Seniorów na 2021 r. 

 
I. Proponowane terminy kolejnych posiedzeń Mazowieckiej Rady Seniorów  

(zwanej dalej „Radą”): 

 

1. 24 marca 2021 r. – do rozważenia tryb zdalny (wideokonferencja); 

2. 23 czerwca 2021 r. – do rozważenia tryb zdalny (wideokonferencja); 

3. 22 wrzesień 2021 r. – do rozważenia tryb zdalny (wideokonferencja); 

4. 8 grudnia 2021 r. – do rozważenia tryb zdalny (wideokonferencja). 

 

II. Funkcjonowanie Rady: 

 

1. Informacja członków Rady z realizacji indywidualnych zadań przyjętych na siebie  

zgodnie z uchwałą. 

2. Informacja o wyborze lidera w poszczególnych zespołach roboczych Rady. 

3. Zebranie propozycji członków Rady do stworzenia w terminie do 22 września 2021 r.    

projektu Planu Pracy Rady na 2022 r. 

4. Zatwierdzenie Planu Pracy Rady na 2022 r. i podjęcie stosownej  uchwały w tym 

zakresie. 

 

III. Zagadnienia do uwzględnienia w pracach Rady do końca 2021 r. jako tematy 

wiodące: 

 

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

oraz formy i metody wsparcia organizacji senioralnych w czasie zagrożenia 

epidemicznego – informacje cykliczne przedstawiane przez Pełnomocnika Zarządu 

Województwa Mazowieckiego do spraw Polityki Senioralnej. 

2. Opiniowanie projektów dokumentów w zakresie polityki senioralnej na Mazowszu 

przyjmowanych na przestrzeni roku przez organy Samorządu Województwa 

Mazowieckiego. 

3. Informacja Pełnomocnika Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw Polityki 

Senioralnej o  stopniu realizacji Wojewódzkiego  Programu Polityki Senioralnej 

Województwa Mazowieckiego na lata 2019-2021 oraz przygotowaniu strategii polityki 

senioralnej na kolejne lata. 

4. „Roczny program współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok” – propozycja podjęcia uchwały  

w tej sprawie na kolejnych posiedzeniach. 

5. Dalsze konsekwentne wsparcie organizacji senioralnych w zakresie budowania 

dobrego klimatu dla powstawania nowych rad seniorów na Mazowszu oraz takich 

organizacji jak uniwersytety trzeciego wieku, koła gospodyń wiejskich i innych – praca 

na podstawie przyjętego harmonogramu działania poszczególnych zespołów i Rady. 

6. Rozwój kompetencji cyfrowych osób starszych na Mazowszu. Działania 

podejmowane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w zakresie wsparcia 

organizacji senioralnych w tym zakresie – ocena realizacji przez poszczególne 

środowiska i organizacje z Mazowsza. 



  

7. Patronowanie i wsparcie  Zarządu Województwa Mazowieckiego w akcji  szczepień 

wśród osób starszych na Mazowszu – fakultatywnie po zasięgnięciu opinii ekspertów. 

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

polityki senioralnej na Mazowszu (Sejmik Województwa Mazowieckiego, rady 

seniorów, uniwersytety trzeciego wieku, organizacje pozarządowe, organizacje 

kombatanckie i inne), w tym popularyzowanie idei wolontariatu senioralnego  

i dobrych praktyk senioralnych na Mazowszu. 

9. Dalsze pogłębienie współpracy Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej i Rady   

z Polską Akademią Nauk i innymi organizacjami działającymi na rzecz seniorów  

w kraju – wdrożenie przykładów dobrych praktyk na poszczególne środowiska i rady 

seniorów. 

10. Zainicjowanie sieciowania regionalnych rad seniorów oraz dalsze czerpanie 

doświadczeń w zakresie polityki senioralnej w innych krajach Unii Europejskiej  

na podstawie przykładów dobrych praktyk. Działanie Rady w zakresie inicjowania  

i wdrażania tych projektów oraz pomocy w ich realizacji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 
 
 

Załącznik nr 2  

do protokołu nr 5  

z posiedzenia Mazowieckiej  

Rady Seniorów  

30 września 2020 r. 

 

1. 

 

 
 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

5. 
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Załącznik nr 3  

do protokołu nr 5  

z posiedzenia Mazowieckiej  

Rady Seniorów  

30 września 2020 r. 

 

 

Roczny program współpracy Województwa Mazowieckiego  

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

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok 

 

* (w zakresie zadań publicznych z polityki senioralnej) 

 

§ 21. 

 

1. Priorytetowe zadania publiczne w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i 

społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” oraz terminy ogłoszenia konkursów na ich 

realizację wskazuje tabela: 

 

Lp. Zadanie 
Termin ogłoszenia 

konkursu 

1. 
Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności  

i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną 

IV kwartał 2020 r./ 

I kwartał 2021 r. 

2. Partycypacja seniorów w życiu społecznym 
IV kwartał 2020 r./ 

I kwartał 2021 r. 

3. Ścieżką edukacyjną w trzeci wiek 
IV kwartał 2020 r./ 

I kwartał 2021 r. 

4. Bony społeczne dla seniorów 
IV kwartał 2020 r./ 

I kwartał 2021 r. 

5. Internetowa platforma informacyjno-poradnikowa dla seniorów 
IV kwartał 2020 r./ 

I kwartał 2021 r. 

6. Pomoc niemedyczna w zakresie ochrony zdrowia psychicznego seniorów I/II kwartał 2021 r. 

 

2. W ramach zadań wymienionych w ust. 1 planuje się: 

1) w ramach zadania nr 1 podpisanie ok. 32 umów na realizacje działań na rzecz seniorów  

w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją 

społeczną; 

2) w ramach zadania nr 2 podpisanie 1 umowy 3-letniej na realizację zadania zwiększającego 

udział seniorów w życiu społecznym; 

3) w ramach zadania nr 3 podpisanie 1 umowy 3-letniej na realizację w zakresie stymulowania 

aktywności edukacyjnej i społecznej osób starszych; 

4) w ramach zadania nr 4 podpisanie 1 umowy 3-letniej na realizację zadania w zakresie realizacji 

bonów społecznych dla seniorów; 

5) w ramach zadania nr 5 podpisanie 1 umowy 3-letniej na realizację zadania dotyczącego 

prowadzenia internetowej platformy informacyjno-poradnikowej dla seniorów; 

6) w ramach zadania nr 6 podpisanie ok. 10 umów 3-letnich na realizację zadań z pomocy 

niemedycznej w zakresie ochrony zdrowia psychicznego seniorów. 

3. Przeprowadzenie konkursów oraz bieżący monitoring realizacji zadań wymienionych w ust. 1 należy  

do zadań Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. 

O ostatecznym kształcie budżetu na ww. zadania publiczne zdecydują włodarze w uchwałach 
budżetowych.  

Oficjalne konsultacje dokumentu planowane są w okresie 8-26 października 2020 r. Będziemy  
o tym na bieżąco informować. 

 

 

 

 



 
 
 
 

Załącznik nr 4  

do protokołu nr 5  

z posiedzenia Mazowieckiej  

Rady Seniorów  

30 września 2020 r. 

 

Profilaktyka zdrowotna w zastosowaniu do seniorów  

 

Punktem wyjścia dla racjonalnego podejścia do profilaktyki zdrowotnej osób  

w tej grupie wieku powinna być kategoryzacja zagrożeń zdrowia, które szczególnie dotyczą 

seniorów. Na tej podstawie powinny być określone działania szkoleniowe, opiekuńcze  

oraz medyczne adresowane do wcześniej określonych zagrożeń zdrowia. W przypadku 

wymagających wiedzy medycznej ważne będzie uzyskanie opinii lekarzy. Znane hasło  

„iż taniej, bezpieczniej i lepiej jest zapobiegać niż leczyć” wszyscy znamy, ale nie stosujemy 

w praktyce. 

Poniżej przedstawiam przykłady kilku problemów zdrowotnych osób  

w zaawansowanym wieku ze wskazaniem potencjalnych zagrożeń wraz ze wstępnym 

zarysem możliwości zapobiegania niekorzystnym skutkom zdrowotnym. 

1. Zapobieganie urazom związanym z przemieszczaniem się w obrębie mieszkań  

i budynków mieszkalnych.  

Np. dopilnowanie wprowadzenia powierzchni antypoślizgowych przy remontach 

bloków. Stworzenie możliwości pomocy w wykonywaniu zakupów, ale też asysty 

na spacerach dla osób z zaburzeniami równowagi niewielkiego stopnia. Wiele 

osób w wieku senioralnym ma kłopoty, dolegliwości związane ze stopami, 

wystarczy wiedzieć jakie skarpety czy jakie obuwie winniśmy nosić  

aby zlikwidować dolegliwości i utrudnienia w przemieszczaniu się, dobrze  

też mieć odpowiednie wkładki do butów, takie wkładki dobiera lekarz.  

Nie wystarczy kupić odpowiednie skarpety czy obuwie, ale trzeba też zadbać  

o stopy poprzez: pielęgnację płytki paznokciowej. Zła pielęgnacja może 

doprowadzić do zanokcicy, czyli stanu zapalnego. Kolejną bardzo ważną 

czynnością jest natłuszczanie stopy. W aptekach są gotowe preparaty  

do natłuszczania. 

2. Problem osteoporozy – zapobieganie postępowi choroby i jej następstwom.  

Jest to problem powiązany ściśle z problemem zapobiegania urazom 

prowadzącym do złamań kości. Powinien być prowadzony pod nadzorem lekarzy 

pierwszego kontaktu w zakresie diagnostyki i leczenia, ale wymaga również 

szkolenia osób z osteoporozą w zakresie unikania urazom. 

3. Problem higieny żywienia ze szczególnym uwzględnieniem zatruć i zakażeń 

pokarmowych związanych z niewłaściwym przygotowaniem żywności i jej 

przechowywaniem. 

Większość zakażeń i zatruć pokarmowych jest związanych z niewłaściwym 

przygotowywaniem i przechowywaniem żywności (również w lodówkach)  

w gospodarstwach domowych. Szkolenia w tym zakresie i niekiedy również 

pomoc techniczna są bardzo potrzebne, choć nie doceniane zarówno przez osoby 

potrzebujące takich szkoleń jak i przez działaczy zdrowia publicznego. 

4. Problem psychicznych efektów samotności i braku wsparcia psychicznego  

w przypadkach depresji starczej. 

Jest to najtrudniejszy może problem z racji zaniku instynktów opiekuńczych  

we współczesnym społeczeństwie. Istnieje pilna potrzeba włączenia  

do aktywności społecznej, lub choćby towarzyskiej osób samotnych  

nie mających w tym zakresie własnej inicjatywy.  

 

 



  

 

To tylko niektóre problemy zdrowotne, którym możemy zapobiec i wykluczyć  

w profilaktyce zdrowotnej.  

Jak dotrzeć z tą wiedzą do osób starszych? Myślę, że przez ciągłe szkolenia, w klubach, przez 

rozdawanie na różnych spotkaniach niezbędników partycypacyjnych seniora, ulotki, broszury, 

gazety. Kto tym ma się zająć? Myślę, że wszystkie samorządy gminne, powiatowe  

i wojewódzkie oraz organizacje pozarządowe, a także instytucje medyczne, a przede 

wszystkim my jako rady seniorów.  

 

/-/ Wojciech Rosiński 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Osoby wykluczone w obszarze usług społecznych i medycznych 

 

W swoim ostatnim sprawozdaniu na końcu wspomniałem, że zajmę się osobami 

wykluczonymi z powodu wieku, problemów zdrowotnych, niepełnosprawność. Chcę 

zaznaczyć, że na Mazowszu i w całej Polsce mamy bardzo dużo różnych instytucji 

zajmujących się seniorami, pomagające im, ale to ciągle za mało. My jako przedstawiciele 

Rad Seniorów przede wszystkim powinniśmy się zająć seniorami wykluczonymi,  

a szczególnie seniorami w DPS, seniorami niewidomymi lub mieszkających na czwartym 

piętrze bez windy. Same Uniwersytety Trzeciego Wieku to za mało. Tam w zajęciach 

uczestniczą przeważnie zdrowi, pełni życia seniorzy, dlatego my jako rady seniorów 

powinniśmy podpowiadać władzom samorządów gminnych jak pomóc seniorom 

wykluczonym.  

Chciałbym w tym miejscu przypomnieć o postulowanych przeze mnie pomysłach:  

a) objęcia opieką seniorów w wieku 80+ wychodzących ze szpitala, przez pielęgniarki 

środowiskowe przynajmniej przez jeden miesiąc, 

b) szkolenia przez te pielęgniarki osób opiekujących się w domu chorymi seniorami 

leżącymi w łóżkach. By wspomóc pielęgniarki należałoby wprowadzić szkolenia 

aktywistów z rad seniorów, którzy by mogli, zamiast pielęgniarek, szkolić w gminach 

wspomnianych opiekunów osób chorych i leżących.  

Przypomnę także o darmowych szczepieniach przeciw grypie, które mają być wprowadzone 

dla starszych seniorów. Może by się udało wprowadzić szczepienia darmowe dla wszystkich 

chętnych seniorów.  

Innym bardzo ważnym problemem jest brak wind w budynkach czteropiętrowych z wielkiej 

płyty. Może podczas modernizacji tych budynków przy pomocy władz państwowych udałoby 

się zamontować windy.  

Ważną rolę w walce z wykluczeniem społecznym odgrywają także różne firmy działające  

na rynkach lokalnych i duże firmy ogólnokrajowe. Jedną z nich jest firma Huawei, która ma 

swojej ofercie programy społeczne i socjalne związane z walką z wykluczeniem, szczególnie 

skupiona na integracji cyfrowej. Może taka światowa i potężna firma mogłaby pomóc także  

w organizacji szkoleń komputerowych seniorów Mazowsza, np. przez zorganizowanie  

Digi Trucków czyli centrum szkolenia na kołach. Takimi szkoleniami można objąć większą 

liczbę osób starszych we wszystkich gminach Mazowsza.  

Dla seniorów niewidomych bardzo ciekawą do zastosowania aplikacją wydaje się „Facing 

Emotions”, która sprawia, że obiektyw znajdujący się na tylnej ściance smartfona skanuje 

twarz osoby, z którą rozmawia osoba niewidoma i identyfikuje twarz rozmówcy. Wspomnę 

także o innych firmach, które idąc przykładem naszej Rady Seniorów Pruszkowa organizują 

Miasteczka Zdrowia, wykonując badania profilaktyczne dla starszych mieszkańców miasta. 

Może warto ten pomysł rozpropagować i w ten sposób zorganizować profilaktykę zdrowotną 

w każdej gminie na Mazowszu.  

Na zakończenie chciałem wspomnieć już od dawna poruszany i częściowo wprowadzany 

temat telemedycyny na Mazowszu. Jak wiemy telemedycyna ogranicza ryzyko transmisji 

wirusów, pomaga na zbadaniu na odległość pacjenta, szczególnie niesprawnego fizycznie, 

pozwala przeprowadzić bezpiecznie wywiad, zaordynować leczenie, wypisać receptę  

i e-skierowanie. Może ten sposób kontaktu z lekarzem należy nadal propagować, szczególnie 

w czasach pandemii.  

 

/-/ Wojciech Rosiński 

 


