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PROTOKÓŁ nr 7 

Z POSIEDZENIA MAZOWIECKIEJ RADY SENIORÓW 

24 marca 2021 r. 

 

24 marca 2021 r. odbyło się siódme posiedzenie Mazowieckiej Rady Seniorów 

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

W posiedzeniu udział wzięło 16 członków Rady – tym samym zachowano kworum niezbędne  

do podejmowania rozstrzygnięć. W posiedzeniu udział wziął również zaproszony gość  

– Jerzy Wiśniewski (Przewodniczący Komisji Polityki Senioralnej Ogólnopolskiego 

Porozumienia Związków Zawodowych), a ponadto obserwatorami byli: Marzena Cendrowska 

– Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego w Warszawie, 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. Podsumowanie działań dotyczących upowszechnienia stanowiska Rady w sprawie 

podziału administracyjnego Mazowsza (9:00-9:15). 

2. Podjęcie uchwały w sprawie logotypu Rady (9:15-9:30). 

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

polityki senioralnej na Mazowszu, w tym popularyzowanie idei wolontariatu 

senioralnego i dobrych praktyk senioralnych na Mazowszu (9:30-10:00). 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zainicjowania sieciowania regionalnych rad seniorów  

oraz dalsze czerpanie doświadczeń w zakresie polityki senioralnej w innych krajach  

Unii Europejskiej na podstawie przykładów dobrych praktyk (10:00-10:30). 

5. Sprawy różne (10:30-11:00). 

Do proponowanego porządku nie zgłoszono żadnych uwag. 

 

Ad. 1: Podsumowanie działań dotyczących upowszechnienia stanowiska Rady  

w sprawie podziału administracyjnego Mazowsza  

 Tadeusz Lempkowski – poinformował członków Rady, że temat planu podziału 

administracyjnego Mazowsza jest bardzo mocno poruszany, zwłaszcza w kontekście 

dialogu społecznego, który prowadzony był w konsultacjach społecznych dotyczących 
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podpisania umowy partnerskiej z Funduszami Europejskimi na lata 2021-20271. Część  

z członków Rady miała możliwość uczestniczenia w tych konsultacjach, które były 

organizowane m. in. przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego  

w Warszawie. Marszałek Adam Struzik wyjaśniał, dlaczego koncepcja podziału 

administracyjnego Mazowsza osłabia województwo, w szczególności w perspektywie 

podziału środków unijnych. Przewodniczący dodał, że na terenie jego gminy Cegłów 

stanowisko Rady2 zostało upowszechnione, jak również znalazło się w uchwale radnych. 

Działania upowszechniające zostały podjęte również na terenie powiatu mińskiego. 

 Witold Harasim – przedstawiciel Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

również podjął działania upowszechniające na obszarze dzielnicy Warszawa Targówek. 

Podzielił się spostrzeżeniami, że nie spotkał na swojej drodze w ostatnim czasie  

ani jednej osoby, która byłaby za podziałem Mazowsza. Szczęściem w nieszczęściu 

pandemii jest to, że nie pozwala ona rządzącym przyspieszyć sprawy podziału. 

 Tadeusz Lempkowski – zaproponował przeprowadzenie zbiórki podpisów popierających 

stanowisko Rady w sprawie sprzeciwu na podział administracyjny Mazowsza,  

a następnie przekazanie petycji do kół sejmowych, do Sejmu i Senatu. Członkowie Rady 

byliby liderami takiej akcji w swoich lokalnych społecznościach. 

 

Ad. 2: Podjęcie uchwały w sprawie logotypu Rady 

 Tadeusz Lempkowski – Rada uzyskała zgodę Zarządu Województwa Mazowieckiego 

na użycie herbu województwa, dlatego też możliwe jest podjęcie kroków finalizujących  

tę sprawę. Logotyp Rady został przyjęty jednogłośnie, a uchwała podjęta w tej sprawie 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 3: Sprawozdanie członków Rady z pracy w organach przedstawicielskich  

i sektorach polityki senioralnej na Mazowszu, w tym popularyzowanie idei 

wolontariatu senioralnego i dobrych praktyk senioralnych na Mazowszu 

 Krzysztof Łebkowski – przedstawiciel miejskiej rady seniorów i jednocześnie Latarnik 

Polski Cyfrowej (Latarnia Polski Cyfrowej mieści się w Klubie Senior+), podzielił się  

z członkami Rady doświadczeniami w działaniach na terenie gminy Zielonka,  

w szczególności zaproponowanym podejściem opartym na tzw. „kieszonkowym 

sanatorium” dla seniorów. Poinformował także o tym, że trwają prace nad Przyczynkiem 

do Mazowieckiej Strategii Polityki Senioralnej 2021+ w obszarze zdrowia seniorów, 

przede wszystkim narastających dolegliwości psychofizycznych, postępującego 

                                                
1 https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/ 
2 https://mcps.com.pl/wp-content/uploads/2020/12/stanowisko-rady-w-sprawie-podzialu-administracyjnego-

mazowsza.pdf 
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wykluczenia społecznego i cyfrowego jak również kultury „zaopiekowania się samym 

sobą”. Należy zrobić wszystko, aby na poziomie profilaktyki i społecznej rehabilitacji 

opóźnić okres przejścia pod teleopiekę. Jego zdaniem uspołecznienie usług  

jest kluczem do przyszłości. Takim działaniem może być stworzenie spółdzielni socjalnej 

zrzeszającej promotorów ochrony zdrowia Mazowszan, konsekwentnie realizując 

deinstytucjonalizację opieki społecznej. Szczegóły w załączniku nr 2 do niniejszego 

protokołu. Dodatkowo podsumował pierwszą rocznicę rozpoczęcia kampanii mającej  

na celu ochronę seniorów przed pandemią poprzez pozostawanie w domach, ale mimo 

to w ciągłym kontakcie.  

 Witold Harasim – podzielił się z członkami Rady refleksją, że najważniejszym celem jaki 

sobie stawia i wszystkim, którzy działają na rzecz seniorów, to jakakolwiek aktywność 

ludzi starszych. Nawiązując do słów Krzysztofa Łebkowskiego podkreślił, że narastające 

problemy psychofizyczne to w tej chwili naczelne zadanie. Niepokojąca jest pasywność 

większości seniorów i przerażenie związane ze skutkami pandemii, co w skrajnych 

przypadkach może prowadzić do zamykania działalności oddziałów Polskiego Związku 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Przykłady inicjatyw, które w czasach pandemii podjęli 

członkowie Oddziału Rejonowego Warszawa Targówek stanowią załącznik nr 3  

do niniejszego protokołu. Na zakończenie dodał, że nie wyobraża sobie, abyśmy  

w drugiej połowie roku nie zaczęli wracać do normalności, oczywiście z zachowaniem 

niezbędnych wymogów bezpieczeństwa tym bardziej, że wielu seniorom udało się  

już zaszczepić. 

 Wojciech Rosiński – przedstawiciel miejskiej rady seniorów przypomniał, że działania 

środowiska pruszkowskich seniorów opierają się na budżecie obywatelskim. W ten 

sposób realizowane są niektóre projekty np. warsztaty rękodzieł dla seniorów poprzez 

Centrum Aktywności Lokalnej, indywidualna nauka korzystania z mediów 

społecznościowych czy treningi pamięci. Dodatkowo przygotował materiał o tym,  

jak dotrzeć do seniorów. Materiał stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.  

 Roman Biskupski – przedstawiciel miejskiej rady seniorów zauważył, że prace  

w organach przedstawicielskich są kluczem do wszystkiego. Najistotniejsze czynniki  

to partnerstwo, współpraca i przepływ informacji. 

Pierwszy poziom to jest poziom gminy, powiatu i województwa. Należy wykorzystywać 

możliwości lokalnych instytucji typu Powiatowy Urząd Pracy czy spółdzielnia 

mieszkaniowa, pracodawcy, organizacje pozarządowe do realizacji wspólnych celów  

i wspólnych korzyści. W powiecie legionowskim stworzono taki dokument3 będący 

strategią przewidywania zarządzania zmianami gospodarczymi. Jest to kompendium 

wiedzy na dziś, jutro i pojutrze.  

                                                
3 https://docplayer.pl/4441520-Strategia-przewidywania-i-zarzadzania-zmiana-gospodarcza-w-powiecie-

legionowskim-do-2020-roku.html 
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Drugi poziom to poziom ogólnopolski, a mówiąc językiem Unii Europejskiej poziom 

regionalny. Tutaj bardzo dużo robi Rzecznik Praw Obywatelskich publikując wiele 

dokumentów, które są wskaźnikiem co robić i jak robić, czy podejmując inne działania  

w zakresie np. dialogu międzypokoleniowego. Rzecznik Praw Obywatelskich wystosował  

25 lutego 2021 r. wystąpienie generalne do Premiera Mateusza Morawieckiego  

w sprawie edukacji osób starszych i zaangażowania polskiego rządu w prace nad nową 

Konwencją o prawach osób starszych4, której sygnatariuszami są m. in. Krajowy Instytut 

Praw Człowieka. Można dopisać każdą naszą organizację, w tym Mazowiecką Radę 

Seniorów, która wspiera założenia tego dokumentu. 

Trzeci poziom to poziom europejski. Na szczególną uwagę zasługuje dokument Komisji 

Europejskiej „Zielona Księga w sprawie starzenia się”5, którego konsultacje społeczne 

właśnie trwają i Rada także powinna zgłosić swoje uwagi. Kolejny dokument  

to publikacja o samoistnieniu i organizacji seniorów, o rynku usług i tworzeniu towarów 

dla seniorów6 oraz przygotowana przez prezydencję niemiecko-portugalsko-słoweńską 

wspólna deklaracja w sprawie starzenia się7. Szczegółowe informacje dotyczące 

trzeciego poziomu można uzyskać w punktach informacji europejskiej8. 

 Elżbieta Ostrowska – przedstawicielka Polskiego Związku Emerytów Rencistów  

i Inwalidów zaznaczyła, że większość aktywności członków Rady w czasie pandemii  

ma charakter aktywności cyfrowej, natomiast należy zawsze pamiętać, że 60-80% 

seniorów jest po prostu absolutnie wykluczona z tej formy komunikacji. Dlatego  

też zaproponowała, że poza wszystkimi cennymi inicjatywami należy domagać się  

od władz samorządowych organizacji działań mających na celu zwiększanie kompetencji 

cyfrowych seniorów, np. tworzenie kawiarenek cyfrowych dla seniorów. Już nie tylko  

w okresie pandemii, ale w ogóle większość życia odbywa się na platformach cyfrowych  

i funkcjonowanie w XXI wieku poza światem Internetu jest życiem zubożonym. 

 Roman Biskupski – nawiązując do wypowiedzi Elżbiety Ostrowskiej dodał,  

że w Legionowie we współpracy z samorządem wydawana jest gazeta „Puls Miasta”  

z „wkładką senioralną”. Od 3 miesięcy działa również wirtualne radio internetowe,  

w którym poruszane są tematy związane z seniorami. Ponadto udało się całkowicie 

przejść do Internetu, w tym zakupić dzięki samorządowi miejskiemu tablety oraz usługę 

internetową w ramach zadania zleconego. 

                                                
4 https://www.rpo.gov.pl/pl/content/prawo-do-edukacji-w-starszym-wieku-rpo-do-premiera-oewga 
5 http://www.europedirect.um.warszawa.pl/aktualnosci/komisja-inicjuje-debat%C4%99-na-temat-radzenia-sobie-

ze-skutkami-starzenia-si%C4%99-spo%C5%82ecze%C5%84stwa 
6 https://epale.ec.europa.eu/pl/resource-centre/content/osoby-starsze-samostanowienie-i-samoorganizacja 
7 https://www.ur.edu.pl/uniwersytet/utw/dzialalnosc/tanowisko-w-sprawie-seniorow-organizacji-bagso,30325 
8 http://www.europedirect.um.warszawa.pl/ 
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 Tadeusz Lempkowski – nawiązując do wypowiedzi Romana Biskupskiego poinformował, 

że w gminie Cegłów również pracuje się nad nową gazetą. Pierwsze wydanie 

planowane jest na końcówkę kwietnia i maja 2021 r. Jedna z części tych publikacji 

będzie poświęcona seniorom, polityce senioralnej, z dostępnością dla osób 

wykluczonych cyfrowo. 

 

Ad. 4: Podjęcie uchwały w sprawie zainicjowania sieciowania regionalnych  

rad seniorów oraz dalsze czerpanie doświadczeń w zakresie polityki senioralnej  

w innych krajach Unii Europejskiej na podstawie przykładów dobrych praktyk 

 Roman Biskupski – zaproponował, aby wzorem innych instytucji również przedstawiciele 

Rady brali udział w różnych wydarzeniach on-line, w ramach sieciowania, promując 

działania Rady. Zainicjowanie sieciowania ujęte zostało wcześniej w Planie Pracy Rady 

na 2021 r. i oprócz nawiązywania kontaktów z wojewódzkimi, regionalnymi radami 

seniorów, uwzględnia również podobne podmioty za granicą. Ważne, aby Rada 

sygnalizowała swój punkt widzenia, uczestniczyła w opiniowaniu dokumentów  

na różnych szczeblach. 

 Tadeusz Lempkowski – przypomniał, że rady seniorów funkcjonują na bazie ciał 

doradczych, powoływanych uchwałami samorządów poszczególnych gmin, często przy 

różnych instytucjach. Problem polega na tym, jak spróbować je sieciować  

i usystematyzować. Właśnie w tym celu przygotowano projekt uchwały, ponieważ rady 

seniorów często na poziomie lokalnym przeprowadzają mnóstwo działań, o których inne 

środowiska nie wiedzą. Wymiana dobrych praktyk to jak najbardziej słuszna droga, 

również na poziomie międzynarodowym. Niektóre programy, np. teleopieka są świetnie 

realizowane w krajach skandynawskich. Powinniśmy czerpać z tych możliwości i się ich 

uczyć. Zatem uchwała będzie szła w kierunku usystematyzowania pewnego kierunku, 

jak również aktywizowania działania Rady, chociażby na szczeblu wojewódzkim. 

Dlatego też uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5  

do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 5: Sprawy różne 

 Wojciech Rosiński – przybliżył członkom Rady informację o tym, że na Gdańskim 

Uniwersytecie Medycznym powstały wstępne wyniki kilkuletniego projektu „PolSenior2”9. 

Przebadano 6 tysięcy Polaków w wieku 60-106 lat. Wyniki pokazały nienajlepszy poziom 

zapewnienia potrzeb zdrowotnych seniorów. Dodał, że opracowana w projekcie 

koncepcja Centrum Zdrowia 75+ oraz sieci powiatowych oddziałów geriatrycznych 

                                                
9 https://polsenior2.gumed.edu.pl/ 
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wpisuje się w „Raport o sytuacji osób starszych w województwie mazowieckiem”10, 

przygotowany na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Z raportem 

przed posiedzeniem miał możliwość zapoznania się każdy z członków Rady.  

 Ewa Kozdroń – przedstawicielka uniwersytetów trzeciego wieku, zreferowała członkom 

Rady informację o projekcie „Łapię dzień”11, który Europejskie Stowarzyszenie Promocji 

Aktywności Ruchowej 50+ rozpoczęło w zeszłym roku, w czasie pandemii. „Łapię dzień” 

– to akcja, poprzez którą zachęca się osoby starsze do planowania każdego dnia  

i zachowania rytmu, który pozwoli na osiąganie zamierzonych celów. Projekt jest 

kontynuowany w bieżącym roku i skupia się na mobilizacji seniorów do utrzymywania 

sprawności funkcjonalnej. Działania polegają na wypełnianiu miesięcznych plannerów, 

które stanowią następnie swego rodzaju „przypominajkę”. Plannery regularnie się 

zmieniają, a można je pobrać na stronie stowarzyszenia na portalu Facebook12.  

Przy realizacji projektu bardzo ważna jest systematyczność. Przykładowe plannery 

stanowią załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 Elżbieta Ostrowska – szczegółowo opowiedziała o przepisach, które niedawno weszły  

w życie. Waloryzacja emerytur na poziomie 4,24 jest bardzo wysoka, co też świadczy  

o wysokim poziomie inflacji. Według rządu waloryzacja miała być waloryzacją 

procentowo-kwotową (tj. wskaźnik inflacji + nie mniej, niż 50 zł), a w praktyce okazała 

się waloryzacją procentową. 

Drugą zmianą, która w sensie prawnym weszła w życie, to potocznie nazwana  

„13 emerytura”. W istocie jest to jednorazowe, roczne świadczenie dla emerytów  

i rencistów, w wysokości najniższej emerytury, czyli w tej chwili ok. 1250 zł. Wypłacana 

jest niejako z urzędu przez ZUS lub KRUS wraz z emeryturą marcową. Nie trzeba 

składać żadnych wniosków ani podań. Inaczej jest z tzw. „14-stką”. Również jest  

to jednorazowe świadczenie w wysokości najniższej emerytury, ale nie dla wszystkich. 

Tutaj obowiązuje kryterium dochodowe. W pełnej wysokości będzie wypłacana osobom, 

których świadczenia nie przekraczają średniej wysokości emerytury, więc w tej chwili  

ok 2800 zł/brutto. Osoby, które mają emeryturę lub rentę wyższą, będą dostawali 

pomniejszoną „14-stkę”. Z szacunków wynika, że „14 emeryturą” zostanie objętych  

ok 60% ogólnej liczby emerytów. Ma być wypłacona jednorazowo w listopadzie tego 

roku. 

Kolejna ważna nowelizacja dotyczy systemu ubezpieczeń społecznych (tj. ustawa  

o systemie ubezpieczeń społecznych), z której trzy kwestie są bardzo istotne  

dla emerytów. Po pierwsze ustawa rozwiązuje problem emerytur czerwcowych. Od kilku 

                                                
10 http://mcps.com.pl/wp-content/uploads/2021/01/raport-badanie-seniorzy.pdf 
11 https://senioralna.um.warszawa.pl/aktualnosci/na-g-wnej/api-dzie-zaplanuj-sw-j-czas-z-planerem 
12 https://m.facebook.com/espar50/ 
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lat osoby, które przechodziły na emeryturę w czerwcu, miały świadczenia wyliczane  

w sposób mniej korzystny. Składki, które pracując odkładamy na Fundusz Ubezpieczeń 

Społecznych są waloryzowane. Składki w czasie od stycznia do końca maja i od lipca  

do grudnia są waloryzowane dwukrotnie – raz wskaźnikiem rocznym, raz wskaźnikiem 

kwartalnym. Natomiast składki czerwcowe są waloryzowane tylko raz – wskaźnikiem 

rocznym. Czyli osoby, które miały taki sam staż zarobków, z których jedna przechodziła 

na emeryturę w maju, a druga w czerwcu, mogły mieć emeryturę zróżnicowaną  

o kilkadziesiąt, a nawet kilkaset złotych. Nowelizacja jest korzystna dla tych wszystkich, 

którzy będą przechodzili w przyszłości na emeryturę w czerwcu, ale niestety  

nie uwzględnia tych osób, które już przeszły na emeryturę w czerwcu. To rozwiązanie  

w opinii Zarządu Głównego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów może 

rodzić wątpliwości wręcz na gruncie konstytucyjnej równości obywateli wobec prawa. 

Po drugie, począwszy od 2022 r. wszystkie nowo wypłacane emerytury mają być 

przekazywane wyłącznie na konto bankowe. Zawsze jednak znajdzie się grupa osób, 

która z różnych względów nie będzie chciała mieć przekazywanego świadczenia w taki 

sposób. Posiadanie konta bankowego powinno być przywilejem, uprawnieniem,  

ale nie obowiązkiem osób starszych. Taką też uwagę do projektu ustawy zgłosił Zarząd 

Główny Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów. 

Po trzecie, dotychczas podczas waloryzacji emeryci otrzymywali pismo z podstawą 

prawną oraz sposobem wyliczenia wysokości świadczenia. Padła propozycja,  

by ze względów na racjonalizację kosztów zrezygnować z tego typu informacji i jest  

to propozycja, wydaje się uzasadniona. 

Na zakończenie nawiązała do wypowiedzi profesor Ewy Kozdroń oraz Romana 

Biskupskiego dotyczącej ważnych dla seniorów dokumentów, tj. wspomniała o „Zielonej 

Księdze” Komisji Europejskiej wspierającej solidarność i odpowiedzialność między 

pokoleniami oraz Deklaracji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, która ustanawia  

lata 2021-2030 dekadą zdrowego starzenia się13. 

 Tadeusz Lempkowski – zasugerował, aby podjąć działania dotyczące informowania  

na zewnątrz o funkcjonowaniu Rady, aby informacje docierały do szerszego grona. 

Powinni się w to włączyć wszyscy członkowie Rady i upowszechniać w swoich lokalnych 

środowiskach. Przewodniczący zwrócił się do członków Rady z prośbą o przekazywanie 

kontaktów, na które można kierować informacje, co pozwoli stworzyć pewną strukturę 

przepływu. Ponadto działania Rady można nagłośnić w piśmie samorządu województwa 

mazowieckiego14 i Przewodniczący zobowiązał się do podjęcia kroków w tym kierunku. 

 Piotr Kandyba – przedstawiciel Sejmiku Województwa Mazowieckiego nawiązał  

do przyjętego 29 stycznia 2021 r. Planu działania Komisji Polityki Społecznej  

                                                
13 http://www.zdrowie.senior.pl/75,0,ONZ-lata-2021-8211-2030-Dekada-Zdrowego-Starzenia-sie,31447.html 
14 https://www.mazovia.pl/wydawnictwa/pismo-samorzadu-wojewodztwa-mazowieckiego/ 
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i Prorodzinnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego na 2021 r., gdzie jednym  

z punktów jest spotkanie z przedstawicielami Mazowieckiej Rady Seniorów w kwestii 

działań realizowanych dla seniorów oraz cyberbezpieczeństwa i zagrożeń w sieci. 

Ważnym czynnikiem będzie wzajemne poznanie się członków obu organów, tj. Komisji  

z Radą i wykorzystanie swoich kompetencji przy realizacji potrzeb. Wspólne spotkanie 

zaplanowano na koniec kwietnia 2021 r. 

 Tadeusz Lempkowski – poinformował, że Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił 

otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w latach 2021-2023 

zadań publicznych w zakresie tzw. polityki senioralnej15 i zachęcił do upowszechniania 

informacji w środowiskach senioralnych, w tym przede wszystkim do składania ofert. 

Jest to kolejny instrument, z którego mogą skorzystać seniorzy. W szczególności jedno  

z zaproponowanych zadań publicznych dotyczące pomocy niemedycznej w zakresie 

ochrony zdrowia psychicznego seniorów może zminimalizować skutki pandemii. 

 

Przewodniczący 

/-/ Tadeusz Lempkowski 

14-04-2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządził: 
Piotr Lejzerowicz 
Wydział Polityki Senioralnej 
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 

                                                
15 https://www.dialog.mazovia.pl/wspolpraca/konkursy-ofert?kid=17 



Załącznik nr 1  

do protokołu nr 7 z posiedzenia 

Mazowieckiej Rady Seniorów  

24 marca 2021 r. 

 

Uchwała nr 1/21 

Mazowieckiej Rady Seniorów 

z 24 marca 2021 r. 

 

w sprawie logotypu Mazowieckiej Rady Seniorów 
 
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 regulaminu1, w związku  
z uchwałą nr 66/198/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 12 stycznia 2021 r.   
w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Województwa Mazowieckiego  
przez Mazowiecką Radę Seniorów – uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Przyjmuje się logotyp Mazowieckiej Rady Seniorów, określony w załączniku do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Mazowieckiej Rady Seniorów. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

/-/ Tadeusz Lempkowski 

Przewodniczący 

Mazowieckiej Rady Seniorów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

                                                           
1 Zmienionej uchwałą nr 355/213/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 marca 2021 r. 



Załącznik  
do uchwały nr 1/21 
Mazowieckiej Rady Seniorów  
z 24 marca 2021 r. 

 
 

Logotyp Mazowieckiej Rady Seniorów: 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 
do protokołu nr 7 z posiedzenia 
Mazowieckiej Rady Seniorów 
24 marca 2021 r. 

 

Informacja na posiedzenie Mazowieckiej Rady Seniorów w dniu 24 marca 2021 r.  

– do punktu 3. Sprawozdanie członków Rady z pracy w organach przedstawicielskich  

i sektorach polityki senioralnej na Mazowszu, w tym popularyzowanie  

idei wolontariatu senioralnego i dobrych praktyk senioralnych na Mazowszu. 

 

1. Kolędowanie Seniorów w Teatrze Rampa Warszawa Targówek (07.01.2020 r.).  

2. Dzień Babci i Dziadka Koło nr 3 (22.01.2020 r.). 

3. Potańcówka Karnawałowa w CKiA ul. Siarczana 6 w Warszawie (24.01.2020 r.). 

4. Chiński Festiwal Światła Fort Bema Warszawa Klub Uśmiech i Koło nr 3 (30.01.2020 r.).  

5. Bal Karnawałowy w Klubie Podgrodzie (31.01.2020 r.). 

6. Spotkanie w Kole nr 6 PZERiI Warszawa Targówek (05.02.2020 r.). 

7. Występy Seniorów w Teatrze Rampa Warszawa Targówek (11.02.2020 r.). 

8. Walentynki i Tłusty Czwartek w Kole nr 3 (19.02.2020 r.). 

9. Występ Seniorów TeBeZet w Teatrze Rampa Warszawa Targówek (10.03.2020 r.). 

10. Gimnastyka Seniorów w Parku Bródnowskim (Lipiec 2020 r.). 

11. Letni Koncert Seniorów w CKiA ul. Siarczana 6 w Warszawie cz. 1 (07.08.2020 r.),                                                                                                                                                           

Letni Koncert Seniorów w CKiA ul. Siarczana 6 w Warszawie cz. 2 (07.08.2020 r.). 

12. Dzień Seniora w Domu Kultury Świt Warszawa Targówek (02.10.2020 r.).  

13. Koncert Kolęd w Domu Kultury Świt Warszawa Targówek (17.12.2020 r.). 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o0sB52yJHu8&list=PLXhYmOUvpbRrsRHw6zEEVYDSGFpnNQRX0&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=k_1iznl3SDk&list=PLXhYmOUvpbRrsRHw6zEEVYDSGFpnNQRX0&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=WUJlTT0GA40&list=PLXhYmOUvpbRrsRHw6zEEVYDSGFpnNQRX0&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=BvNAxobu14Y&list=PLXhYmOUvpbRrsRHw6zEEVYDSGFpnNQRX0&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=BvNAxobu14Y&list=PLXhYmOUvpbRrsRHw6zEEVYDSGFpnNQRX0&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=SKunIhfeuUg&list=PLXhYmOUvpbRrsRHw6zEEVYDSGFpnNQRX0&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=SDTDNdR3O6A&list=PLXhYmOUvpbRrsRHw6zEEVYDSGFpnNQRX0&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=fhCr7weVk5A&list=PLXhYmOUvpbRrsRHw6zEEVYDSGFpnNQRX0&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=dvsnBoFrTsk&list=PLXhYmOUvpbRrsRHw6zEEVYDSGFpnNQRX0&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=14ChaIMvSDI&list=PLXhYmOUvpbRrsRHw6zEEVYDSGFpnNQRX0&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=D2HS829feQE&list=PLXhYmOUvpbRrsRHw6zEEVYDSGFpnNQRX0&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=KtRoZU3Fw-M&list=PLXhYmOUvpbRrsRHw6zEEVYDSGFpnNQRX0&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=zcXxlE9Vz0I&list=PLXhYmOUvpbRrsRHw6zEEVYDSGFpnNQRX0&index=7&t=346s
https://www.youtube.com/watch?v=PMEYbrrSyyE&list=PLXhYmOUvpbRrsRHw6zEEVYDSGFpnNQRX0&index=3&t=207s
https://www.youtube.com/watch?v=Ryui4COrOFA


Załącznik nr 4 
do protokołu nr 7 z posiedzenia 
Mazowieckiej Rady Seniorów 
24 marca 2021 r. 

 

JAK DOTRZEĆ Z INFORMACJĄ DO SENIORÓW? 

 

Co trzeba zrobić by dotrzeć do seniorów z informacjami dla nich szczególnie przydatnymi? 

 

Zacznijmy od tego, że polityka informacyjna dla seniorów powinna być uporządkowana według 

ważności i przydatności poszczególnych jej działów. Działania informacyjne powinny być przystępne, 

łatwo zrozumiałe także dla osób mniej wykształconych. Nie powinny być ograniczone  

do udostępniania konkretnych informacji, ale również polegać na dostarczaniu wiedzy o dostępnych 

źródłach, gdzie można te informacje uzyskać oraz w sytuacjach szczególnie ważnych, na czynnym 

dostarczaniu informacji poszczególnym osobom, a szczególnie osobom zagrożonym wykluczeniem, 

samotnym, mieszkających na czwartym piętrze bez windy.  

 

Polityka informacyjna nie powinna być działaniem jednorazowym ani akcyjnym,  

ale koniecznie powinna być prowadzona stale, w sposób ciągły, z zaangażowaniem instytucji 

samorządowych, przychodni lekarskich (lekarzy rodzinnych, pielęgniarek środowiskowych) rad 

seniorów, lokalnych mediów, poczty, organizacji pozarządowych oraz religijnych. Bardzo ważnym 

działaniem informacyjnym w zakresie dostępności instytucji medycznych, ale również w zakresie 

oświaty zdrowotnej, jest kulturalne i cierpliwe informowanie seniorów przez personel medyczny.  

Ten ostatni element powinien być szczególnie mocno podkreślany i wymagany, gdyż przyjazny ton 

przekazywanej informacji jest kluczem do skutecznego jej oddziaływania.  

 

Zasadniczym kierunkiem działania w omawianym zakresie jest dostępność wiedzy na temat 

możliwości opiekuńczych dotyczących zdrowia, w tym zdrowia psychicznego i bezpieczeństwa,  

ale również działania aktywizacyjne polegające na udziale w programach edukacyjnych, kulturalnych 

i rozrywkowych. Są przykłady skutecznych działań podejmowanych w tym zakresie. Wiele instytucji 

podjęło już starania na rzecz poprawy dostępu do informacji dla seniora. Przykładowo w Łodzi,  

jak podaje pismo samorządowców i pracowników sektora wsparcia społecznego „Polityka 

Senioralna”, wprowadzono funkcjonalny miejski portal internetowy agregujący informacje przydatne 

dla osób starszych, np. Centrala Aktywnego Seniora, nowe rozkłady jazdy przystosowane  

dla seniorów i wiele innych informacji. Także organizacje społeczne, takie jak Rady Seniorów, 

Uniwersytety Trzeciego Wieku, Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów oraz wolontariusze 

udzielają seniorom informacji ustnej, przez ulotki, gminne niezbędniki seniora (wydane np. przez 

Radę Seniorów Pruszkowa). Dobrze też byłoby, żeby inne gminy oraz instytucje pozarządowe 

zainteresowały się w większym stopniu wydawaniem i rozdawaniem informatorów dla seniora  

czy poradników obywatelskich seniora (takie jak stworzyło Stowarzyszenie Centrum Informacji 

Społecznej „Wolters Kluwer Polska”). Może warto rozważyć pomysł żeby w miastach czy siedzibach 

gmin były stawiane oszklone tablice z czytelnymi informacjami przeznaczonymi dla seniora  

(np. przed kościołami, urzędami miejskimi, w parkach czy innych miejscach odległych od centrum 

miasta).  

 

Z całym uznaniem dla podejmowanych już, wyżej wymienionych aktywności, chciałbym zwrócić 

uwagę, że są to działania dotyczące pojedynczych gmin i są dalekie od pokrycia istniejących potrzeb 

seniorów Mazowsza. Tą drogą chciałbym zachęcić do dalszych poszukiwań nowych rozwiązań 

dotarcia z ważnymi informacjami do wszystkich osób starszych w naszym regionie.  

 

 

/-/ Wojciech Rosiński 



Załącznik nr 5  

do protokołu nr 7 z posiedzenia 

Mazowieckiej Rady Seniorów  

24 marca 2021 r. 

 

Uchwała nr 2/21 

Mazowieckiej Rady Seniorów 

z 24 marca 2021 r. 

 

w sprawie koncepcji działania Mazowieckiej Rady Seniorów w zakresie 

inicjowania,  wdrażania i pomocy w realizacji sieciowania regionalnych  

rad seniorów oraz dalszego czerpania doświadczeń w zakresie polityki 

senioralnej w innych krajach Unii Europejskiej na podstawie przykładów 

dobrych praktyk 
 
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 regulaminu1, w związku  
z uchwałą nr 3/20 Mazowieckiej Rady Seniorów z 21 października 2020 r. w sprawie przyjęcia 
Planu Pracy Mazowieckiej Rady Seniorów na 2021 r. – uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Przyjmuje się koncepcję działania Mazowieckiej Rady Seniorów w zakresie inicjowania,  

wdrażania i pomocy w realizacji sieciowania regionalnych rad seniorów oraz dalszego 

czerpania doświadczeń w zakresie polityki senioralnej w innych krajach Unii Europejskiej  

na podstawie przykładów dobrych praktyk, określoną w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Mazowieckiej Rady Seniorów. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

/-/ Tadeusz Lempkowski 

Przewodniczący 

Mazowieckiej Rady Seniorów 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

                                                           
1 Zmienionej uchwałą nr 355/213/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 marca 2021 r. 



Załącznik  
do uchwały nr 2/21 
Mazowieckiej Rady Seniorów  
z 24 marca 2021 r. 

 
Koncepcja działania Mazowieckiej Rady Seniorów w zakresie inicjowania, wdrażania  
i pomocy w realizacji sieciowania regionalnych rad seniorów oraz dalszego czerpania 
doświadczeń w zakresie polityki senioralnej w innych krajach Unii Europejskiej  
na podstawie przykładów dobrych praktyk 
 
Działania podejmowane przez członków Mazowieckiej Rady Seniorów będą skierowane   
na  wzmocnienie  rzeczywistego udział osób starszych, korzystając z bogatych doświadczeń  
realizowanych w regionach na rzecz polityki senioralnej, w tym w zakresie polityki społecznej. 
 
Przewidujemy nasz udział i współdziałanie ze wszystkimi zainteresowanymi partnerami  
we współtworzeniu wojewódzkich strategii polityki społecznej, wspieraniu powstawania  
programów strategii polityki senioralnej, powoływaniu rad seniorów oraz sieciowaniu lokalnej 
współpracy w zakresie wzmacniania głosu mniej aktywnych osób starszych.  
 
Będziemy inicjowali powstawanie ogólnopolskich i europejskich programów skierowanych  
do osób starszych, a także współuczestnictwo w projektach realizowanych przez kraje  
Unii Europejskiej. 
 
Wsparciem naszych działań mogą być wizyty studyjne i wymiana doświadczeń w ramach 
dobrych praktyk w kraju i za granicą. 
 
Planujemy organizowanie wspólnych przedsięwzięć regionalnych i międzynarodowych  
we współpracy z partnerami regionalnymi i międzynarodowymi w systemie stacjonarnym  
i on-line. 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


