
 

 
 
Obsługa Mazowieckiej Rady Seniorów: 
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 
ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa 
e-mail: mrs@mcps.com.pl 
tel.: (22) 376 85 10 

str. 1 

 

PROTOKÓŁ nr 9 

Z POSIEDZENIA MAZOWIECKIEJ RADY SENIORÓW 

29 września 2021 r. 

 

29 września 2021 r. odbyło się dziewiąte 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.  

W posiedzeniu udział wziął również zaproszony gość: Jerzy Wiśniewski – Przewodniczący 

Komisji Polityki Senioralnej Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, 

a ponadto obserwatorami byli: Eliza Śniegocka-Walkiewicz – kierownik Biura Promocji 

Zdrowia Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Agnieszka Pazio – asystentka Członka Zarządu 

Województwa Mazowieckiego – Elżbiety Lanc, Barbara Krupa – kierownik Wydziału Polityki 

Senioralnej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Maryla Pałasz – pracownik 

Wydziału Komunikacji i Promocji Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej 

oraz Piotr Lejzerowicz – obsługa organizacyjno-administracyjna (protokolant). 

Obecnych uczestników powitał Tadeusz Lempkowski pełniący funkcję Przewodniczącego 

i przedstawił proponowany porządek posiedzenia obejmujący: 

1. Przedstawienie przez członków Rady propozycji do projektu Planu Pracy Rady 

na 2022 r. 

2. Informacja członków Rady z realizacji ich działań na rzecz seniorów w środowisku 

lokalnym. 

3. Wybór liderów zespołów zadaniowych wymienionych w załączniku do uchwały nr 2/20 

Rady z 13 lipca 2020 r. 

4. Sprawy różne. 

Do proponowanego porządku nie zgłoszono żadnych uwag. Ponadto Przewodniczący 

poinformował obecnych, że posiedzenie będzie nagrywane dla celów dokumentacyjnych 

i protokolarnych. 
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Punkt 1: Przedstawienie przez członków Rady propozycji do projektu Planu Pracy 

Rady na 2022 r.  

 Elżbieta Ostrowska – zaproponowała, aby do Planu Pracy Rady na 2022 r. włączyć 

następujące obszary: kondycja psychofizyczna osób starszych po pandemii, zbadanie 

sytuacji osób starszych zamkniętych w domach, które często zostają ofiarami 

przemocy (telefony zaufania), wsparcie organizacji pozarządowych, które w wyniku 

pandemii musiały ograniczyć swoje działania skierowane do seniorów.  

 Witold Harasim – wyraził opinię o potrzebie wpisania do Planu Pracy Rady na 2022 r. 

tematyki integracji organizacji działających na rzecz seniorów i dążenie tych 

organizacji do współdziałania na wszystkich szczeblach w państwie. 

 Krzysztof Łebkowski – podkreślił, jak ważna jest aktywność psychofizyczna seniorów, 

a także połączenie e–seniorów z e-wykluczonymi. Zaproponował działania pilotażowe 

zrzeszające e-seniorów z różnych środowisk (uniwersytety trzeciego wieku, Polski 

Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, organizacje pozarządowe), podmioty 

ekonomii społecznej oraz Sekcję Edukacji Cyfrowej Komitetu Informatyki Polsk iej 

Akademii Nauk, aby poszerzyć dostępność i przyjazność usług, w tym teleopieki 

i teleprofilaktyki z wykorzystaniem nowych technologii, tzn. takich technologii, 

które już trafiają do seniorów. 

Punkt 2: Informacja członków Rady z realizacji ich działań na rzecz seniorów 

w środowisku lokalnym 

 Tadeusz Lempkowski – przytoczył treść materiału przygotowanego przez nieobecnego 

na posiedzeniu Wojciecha Rosińskiego, dotyczącego działań podejmowanych 

przez członków rady seniorów z Pruszkowa. Materiał stanowi załącznik nr 1 

do niniejszego protokołu. 

 Aneta Śledź – podkreśliła ogromny deficyt wykwalifikowanych opiekunów 

dla niesamodzielnych seniorów. Zaproponowała, aby Rada wystąpiła o środki 

na kształcenie opiekunów, zwłaszcza w obszarze aktywizacji psychicznej i społecznej. 

Podzieliła się również informacją o prowadzonym przez jej fundację telefonie zaufania, 

na który dzwonią seniorzy będący ofiarami przemocy domowej i potrzebujący pomocy. 

Są to zazwyczaj bardzo trudne sprawy, którym nie zawsze udaje się pozytywnie 

zaradzić. Seniorzy dzwonią też ze skargami na banki, nie potrafią bowiem obsługiwać 

aplikacji bankowych, a coraz więcej instytucji finansowych przechodzi na obsługę 

internetową. Świadczy to o wykluczeniu cyfrowym seniorów. Skargi dotyczą także 

opłat pocztowych, które zdaniem seniorów są zbyt wysokie. Dlatego też wystosowała 

prośbę do obecnego na posiedzeniu Piotra Kandyby, aby wpłynął na posłów celem 

przyjrzenia się sprawie. 
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 Witold Harasim – poinformował, że wszystkie koła Polskiego Związku Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów Oddziału Warszawa Targówek wznowiły działalność i pracują 

z zachowaniem środków ostrożności. Wydarzenia, które odbyły się w tym roku, 

to kilkanaście spotkań na świeżym powietrzu, kilka potańcówek, koncerty i mini 

koncerty oraz bardzo duża impreza (piknik i koncert) na terenie Domu Kultury „Świt”. 

16 listopada 2021 r. zostanie natomiast zorganizowany koncert patriotyczny, 

na który już teraz zostali zaproszeni członkowie Rady. 

 Katarzyna Rostek – podkreśliła, że w Kobyłce udało się podtrzymać współpracę 

z Collegium Civitas, które proponuje realizację różnych projektów dla seniorów. 

Obecnie prowadzony jest projekt uczący komunikacji cyfrowej, korzystania z Internetu 

i obsługi kont bankowych. Seniorzy piszą książkę kucharską, uczą się dietetyki 

i zdrowego odżywiania. Drugą poruszoną sprawą było organizowanie społeczności 

lokalnej jako metody pracy socjalnej. Odbyły się wizyty studyjne, podczas których 

odwiedzono m.in. spółdzielnie socjalne zatrudniające również seniorów. Ponadto udało 

się uzyskać granty na projekty senioralne.  

 Tadeusz Lempkowski – poinformował o organizacji dużych wydarzeń w Uniwersytecie 

Trzeciego Wieku w Cegłowie. Były to Dni Sera, Festiwal Rękodzieła i Folkloru 

(dożynki), cykl wykładów i warsztatów we współpracy z Fundacją Verita w ramach 

dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego zadania 

pt. „Seniorze! Sprawny umysł to najlepsza inwestycja”. Ponadto w lokalnym magazynie 

„Cegiełka” ukazał się artykuł o Mazowieckiej Radzie Seniorów (nr 03. WAKACJE 2021, 

str. 13). 

 Krzysztof Łebkowski – przypomniał, że został wolontariuszem Akademii Pedagogiki 

Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie i koordynuje badania studentów 

– seniorów. Projekt realizowany jest przez zespół Katedry Socjologii Zmiany 

Społecznej Instytutu Filozofii i Socjologii pod nazwą „Instytucje i obywatele 

jako aktorzy innowacji społecznych w powiecie wołomińskim w czasie epidemii 

koronawirusa”. Głównym celem badania jest analiza sytuacji starszych mieszkańców 

Zielonki w okresie pandemii oraz dostępnych dla nich różnych typów wsparcia. 

Badania mają formę wywiadu swobodnego, tj. rozmowy dotyczącej wpływu pandemii 

na życie codzienne osób starszych w Zielonce, a także kierowanej do nich pomocy 

i wsparcia. Ponadto poinformował o zorganizowaniu i obsłudze wystawy nagrody 

Mutka vel Zielonka 2020 przyznanej mu przez Towarzystwo Przyjaciół Zielonki 

za wieloletnie promowanie cyfrowych kompetencji, lokalnej tradycji oraz aktywizowanie 

zielonkowskich seniorów. 

 Elżbieta Ostrowska – poinformowała o trudnej sytuacji organizacji senioralnych 

w czasie pandemii, co wiązało się z zamykaniem biur, zamrożeniem aktywizacji 

https://www.civitas.edu.pl/pl/nauka-i-rozwoj/senior-na-uniwersytecie
https://kulturalnezacisze.pl/cegielka/?fbclid=IwAR21U9TnopioekZdaNrRghLJcWGu5ZQDi5zApuCuWyQiXH6IfxfVloYmSYg
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seniorów i zanikiem chęci do aktywności. Mimo tych ograniczeń znaleźli się seniorzy, 

którzy angażowali się w pomoc słabszym i potrzebującym – wydawali paczki 

żywnościowe, szyli i dystrybuowali maseczki. Wreszcie jednak przyszedł czas 

na „odmrażanie” aktywności seniorów i przywracanie poczucia, że jest się częścią 

wspólnoty. Na terenie PGR Bródno odbyło się spotkanie przewodniczących kół 

Oddziału Rejonowego Targówek Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, 

które dało wiele radości seniorom, po raz pierwszy po pandemii spotykających się 

w większym gronie. Ponadto opowiedziała o planowanej imprezie integracyjnej 

pod hasłem „Razem po zdrowie i radość”, w której weźmie udział 45 osób – seniorów 

i osób z niepełnosprawnością. Impreza odbędzie się w Olsztynie, a jej realizacja 

jest możliwa dzięki środkom z budżetu Województwa Mazowieckiego. Podzieliła się 

również z uczestnikami posiedzenia informacją o udziale w polsko-niemieckim 

spotkaniu ekspertów z zakresu solidarności międzypokoleniowej na szczeblu 

ministerialnym. Jednym z prezentowanych tam obszarów był „Senior a świat cyfrowy 

– kompetencje cyfrowe seniorów”, podczas którego eksperci niemieccy mówili 

o systemowym wsparciu seniorów w nabywaniu kompetencji cyfrowych. Materiały 

z tego spotkania zostaną przesłane do Przewodniczącego Rady. Ostatnim punktem 

wypowiedzi była informacja dotycząca zaopiniowania przez Polski Związek Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów tzw. „Polskiego Ładu” w zakresie dotyczącym rent i emerytur. 

Ustawa zawiera istotne zmiany dotyczące rent i emerytur czyli ma przełożenie 

na sytuację finansową ogółu osób starszych. Ustawa przewiduje zniesienie podatku 

do wysokości 2500 zł świadczenia, co oznacza, że dotyka ok. 60% ogólnej 

społeczności osób starszych. Jednocześnie wprowadza się 9% składkę zdrowotną 

bez możliwości odliczenia jej od podatku. W związku z tym korzyść ze zniesienia 

podatku jest zmniejszona lub zniwelowana przez wysoką składkę zdrowotną. Zgodnie 

z tymi przepisami osoby z wyższymi świadczeniami (ok. 4500 zł) będą traciły 

na „Polskim Ładzie”. Wiele osób kontaktuje się w tej sprawie uważając, że tego typu 

zabieranie części wypracowanych emerytur jest niesprawiedliwe i buduje pewne 

podziały wśród osób starszych. W tej sprawie zostało przygotowane i wysłane pismo 

do Premiera Mateusza Morawieckiego, który przekazał je według swoich kompetencji 

do Ministra Finansów. Na razie bez odpowiedzi. 

Punkt 3: Wybór liderów zespołów zadaniowych 

 Tadeusz Lempkowski – przypomniał o podziale zadań członków Rady zgodnie 

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

Zaproponował, by zespoły spotykały się raz w miesiącu celem omówienia bieżących 

działań. 

https://mcps.com.pl/wp-content/uploads/2020/07/uchwala-2-20.pdf
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Punkt 4: Sprawy różne 

 Tadeusz Lempkowski – poinformował członków Rady o swoim udziale 

w organizowanej przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej konferencji 

dotyczącej przeciwdziałania przemocy i konferencji VI Sejmik Senioralny Województwa 

Mazowieckiego. 

 Piotr Kandyba – odniósł się do sprawy opiekunów społecznych i niedoceniania 

ich pracy w czasie pandemii. Zgodził się z Anetą Śledź, że szkolenia 

oraz wynagrodzenia opiekunów to bardzo ważna kwestia. Następnie zaapelował, 

aby Rada zaczęła być widoczna w mediach lokalnych (tv, prasa), aby mogła dotrzeć 

do seniorów w mniejszych społecznościach. Zobowiązał się, że przedstawi 

na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Prorodzinnej Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego sprawę szkoleń dla opiekunów osób niesamodzielnych 

oraz przedstawi propozycję karty opiekuna, wzorem karty dla Osób 

z Niepełnosprawnością. Zadeklarował również rozmowy z posłami na temat cen opłat 

pocztowych, o czym wcześniej wspominała Aneta Śledź. 

 Elżbieta Lanc – zaproponowała rozważenie zbudowania programu szkoleń 

dla opiekunów, docieranie do seniorów z małych ośrodków w sprawach budżetu 

obywatelskiego oraz przygotowanie programu dla liderów zmian senioralnych. 

Planowane są również działania w sferze teleopieki oraz rozszerzenie programu 

pilotażowego dotyczącego osób dotkniętych chorobą Alzheimera. Pani Marszałek 

zaproponowała również, aby na każdym spotkaniu Rady były przedstawiane działania 

z zakresu ochrony zdrowia. Wyszła również z propozycją, żeby do pisma Samorządu 

Województwa Mazowieckiego dołączać wkładkę o działaniach prowadzonych 

na rzecz mazowieckich seniorów. 

 Elżbieta Bogucka – nawiązując do wcześniejszych wypowiedzi członków Rady 

przypomniała cele i zakres działań realizowanych na rzecz seniorów 

przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Zaproponowała, aby na kolejne 

posiedzenia Rady zapraszać aktywne osoby młodsze, które przedstawią dobre 

praktyki w działalności na rzecz seniorów. Następnie omówiła konferencję VI Sejmik 

Senioralny Województwa Mazowieckiego stwierdzając, że jej uczestnicy  wykazali się 

ogromną aktywnością, a ponadto poruszono bardzo dużo ważnych problemów, 

z których część ma szansę zostać rozwiązana. Postulaty przyjęte podczas VI Sejmiku 

Senioralnego Województwa Mazowieckiego stanowią załącznik nr 2 do niniejszego 

protokołu. 

 Tadeusz Lempkowski – zaproponował, aby członkowie Rady pełnili dyżury, podczas 

których mogliby rozmawiać z seniorami lub ich przedstawicielami. Podziękował 

uczestnikom posiedzenia za ich aktywność, otwartość i wszystkie działania na rzecz 

https://mcps.com.pl/informacje-prasowe/zdemaskowac-przemoc/
https://mcps.com.pl/informacje-prasowe/zdemaskowac-przemoc/
https://mcps.com.pl/seniorzy/vi-sejmik-senioralny-wojewodztwa-mazowieckiego/
https://mcps.com.pl/seniorzy/vi-sejmik-senioralny-wojewodztwa-mazowieckiego/
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seniorów. Przypomniał, że oczekuje na informacje na temat prac powołanych „grup 

roboczych” oraz na informacje o dobrych praktykach realizowanych lokalnie. Poprosił 

również o przesyłanie linków do wydarzeń organizowanych przez członków Rady 

oraz organizacje pozarządowe w ich środowiskach lokalnych.  

 

Przewodniczący 

/-/ Tadeusz Lempkowski 

20-10-2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sporządził: 
Piotr Lejzerowicz 
Wydział Polityki Senioralnej 
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 



Załącznik nr 1 
do protokołu nr 9 z posiedzenia 
Mazowieckiej Rady Seniorów 
29 września 2021 r. 

Odpowiadając na pytania przewidziane w  porządku obrad odnośnie działalności członków 

naszej pruszkowskiej Rady i mojego działania na rzecz seniorów muszę pochwalić się 

zebraniem dużego społecznego poparcia na zgłoszone przez nas cztery projekty do Budżetu 

Obywatelskiego na 2022 rok (w tym moje dwa projekty pt. tytułem „Seniorada VI”). Projekty 

dedykowane są poprawie poziomu aktywizacji seniorów naszego miasta i obejmują 

wycieczki autokarowe, wykłady, szkolenia komputerowe, zabawy taneczne, wyjazdy do kin, 

teatrów i wiele innych. Grupa Artystyczna Pruszkowskiej Rady Seniorów przygotowuje 

program do występu okolicznościowego na Gali Pruszkowskiego Miesiąca Aktywny Senior. 

Wystąpiliśmy tez na festynie „Pożegnanie Lata” zorganizowanym przez Urząd Miasta. 

W przygotowanym przez nas namiocie prezentowaliśmy sposoby wykonywania dzieł 

rzemiosła artystycznego, wykonywałem profilaktyczne pomiary ciśnienia zgłaszającym się 

seniorom (50 pomiarów ) oraz z grupą seniorów przeprowadziliśmy instruktaż i ćwiczenia 

nordic walking.  

Na zakończenie chciałbym przedstawić moje postulaty i podzielić się kolejny raz refleksją 

dotyczącą spraw zdrowotnych seniorów, szczególnie osób po 80 roku życia, którzy 

wychodzą po zabiegach ze szpitala do domu. Moim zdaniem nie powinno się wypisywać 

takiego pacjenta do domu bez zapewnienia mu opieki i wsparcia rehabilitacyjnego. Osoby 

starsze najczęściej cierpią na tzw. wielochorobowość, chorują na kilka schorzeń i wymagają 

kontroli przyjmowania leków. Dlatego po powrocie ze szpitala, po dokładnym wcześniejszym 

wytłumaczeniu przez lekarza w szpitalu dawkowania leków, osoba starsza powinna mieć 

zapewnionego przeszkolonego przez pielęgniarkę środowiskową opiekuna. Na ogół 

jest to członek rodziny. Opiekun lub pielęgniarka środowiskowa seniora powinni być 

w kontakcie z lekarzem prowadzącym ze szpitala lub lekarzem pierwszego kontaktu, a nawet 

z przedstawicielem opieki społecznej – może wtedy chory nie wróci tak szybko do szpitala. 

Żeby życie osoby starszej było pewniejsze i lepsze, potrzebne jest tworzenie nowych 

oddziałów geriatrycznych w szpitalach lub przychodniach. Może proponowany projekt ustawy 

Centrum Zdrowia 75+, który mówi o utworzeniu w każdym powiecie w Polsce oddziałów 

geriatrycznych zostanie wreszcie zrealizowany. Oprócz powstawania oddziałów 

geriatrycznych dobrze by było wspomnieć o świadczeniach stomatologicznych, które 

w większości są prywatne i bardzo drogie dla seniora. Trudno znaleźć stomatologa, który 

przyjedzie do osoby starszej z bolącym zębem, schorowanej, otępiałej, mieszkającej 

na czwartym piętrze. Może powinno się utworzyć specjalne dyżury stomatologiczne 

w pogotowiach lub przychodniach gminnych. Drugą poważną kwestią jest problem z szybkim 

uzupełnieniem brakujących zębów np. przez protezy. Jak przekonują amerykańscy 

naukowcy, utrata zębów i brak protezy jest czynnikiem ryzyka upośledzenia funkcji 

poznawczych i demencji. Jak sugerują naukowcy, wcześniejsze zastosowanie leczenia 

protetycznego seniorów może chronić przed pogorszeniem ich funkcji poznawczych, 

a także innych dolegliwości, w tym kardiologicznych. 

/-/ Wojciech Rosiński 



Załącznik nr 2 
do protokołu nr 9 z posiedzenia 
Mazowieckiej Rady Seniorów 
29 września 2021 r. 

Postulaty VI Sejmiku Senioralnego Województwa Mazowieckiego 

1. Obszar Cyfryzacja: 
 rozwój systemów tele-profilaktyk i opieki jako szansa na docieranie usług 

do seniorów przy wsparciu samorządów, 
 szkolenia komputerowe i smartfonowe przy jednoczesnym zapewnieniu sprzętu 

oraz taniego abonamentu internetowego; 
2. Obszar Edukacja: 

 nowy kierunek na uczelniach – opiekun rodzinny osób starszych; 
3. Obszar Prawo: 

 wzmocnić kompetencje rad seniorów od strony prawnej – w ustawie 
o samorządzie terytorialnym; 

4. Obszar Zatrudnienie: 
 przywrócić zatrudnienie opiekunów w ramach umowy zlecenie (a nie wyłącznie 

na podstawie umów o pracę), 
 zorganizować rynek pracy dla seniorów; 

5. Obszar Zdrowie: 
 utworzyć rządowy program zwiększenia ilości lekarzy geriatrów i odbudowania 

oddziałów geriatrycznych w szpitalach, 
 poparcie dla protestu medyków, zwłaszcza w zakresie poprawy warunków opieki 

medycznej i jakości leczenia, 
 zwiększyć dostępność psychoonkologów i psychologów na oddziałach 

kardiologicznych oraz innych oddziałach szpitalnych. 


