
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. 


