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PROTOKÓŁ nr 10 

Z POSIEDZENIA MAZOWIECKIEJ RADY SENIORÓW 

8 grudnia 2021 r. 

 

8 grudnia 2021 r. odbyło się dziesiąte 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 obserwatorami byli: Damian Piekut – pracownik Wydziału Komunikacji 

i Promocji Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej oraz Piotr Lejzerowicz – obsługa 

organizacyjno-administracyjna (protokolant). 

Obecnych uczestników powitał Roman Biskupski pełniący funkcję Wiceprzewodniczącego 

i przedstawił proponowany porządek posiedzenia obejmujący: 

1. Podjęcie uchwały w sprawie Planu Pracy Rady na 2022 r. (9:00-9:15). 

2. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady na temat sytuacji samorządów  

w perspektywie zmian związanych z tzw. „Polskim Ładem” (9:15-9:30). 

3. Podsumowanie dwóch konferencji w podregionach (ostrołęcki i płocki) dotyczących 

wolontariatu opiekuńczego (9:30-9:45). 

4. Działania z zakresu ochrony zdrowia na Mazowszu (9:45-10:00). 

5. Sprawy różne (10:00-11:00). 

Do proponowanego porządku nie zgłoszono żadnych uwag. Ponadto Wiceprzewodniczący 

poinformował obecnych, że posiedzenie będzie nagrywane dla celów dokumentacyjnych 

i protokolarnych. 

Punkt 1: Podjęcie uchwały w sprawie Planu Pracy Rady na 2022 r.  

 Roman Biskupski – zreferował projekt Planu Pracy Rady na 2022 r. zachowując jego 

strukturę, tj. proponowane terminy kolejnych posiedzeń z możliwością dalszej pracy 

w trybie zdalnym (wideokonferencja), sposób funkcjonowania Rady oraz zagadnienia 

do uwzględnienia w pracach Rady na 2022 r. jako tematy wiodące. 
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 Tadeusz Lempkowski – w swojej wypowiedz podziękował członkom Rady 

za propozycje zgłaszane do projektu Planu Pracy Rady na 2022 r. Podkreślił, że Rada 

jest organem konsultacyjnym, doradczym i inicjatywny Marszałka Województwa 

Mazowieckiego, dlatego też członkowie Rady są ambasadorami działań samorządu 

na rzecz seniorów. 

 Krzysztof Łebkowski – nawiązał do przesłanego przez siebie przed posiedzeniem 

materiału dotyczącego projektu Planu Pracy Rady na 2022 r. Jest to zarazem postulat 

uwzględnienia inicjatywy mazowieckiej kampanii edukacyjno-integracyjnej „Senior-To-

Profilaktyka!” pod hasłem „lepiej zapobiegać niż leczyć”. Szczegóły koncepcji kampanii 

obejmującej cztery pakiety działań stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 Elżbieta Ostrowska – zasugerowała, aby zagadnienia Planu Pracy Rady na 2022 r. 

poszerzyć o aktualne kwestie dotyczące seniorów takie, jakimi są np. zasady 

naliczania kosztu wywozu śmieci w mieście stołecznym Warszawie – szczególnie 

uciążliwe dla jednoosobowych gospodarstw domowych. 

 Agnieszka Gonczaryk – ponieważ ważnym z punktu widzenia Departamentu Zdrowia 

i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieck iego 

w Warszawie (zwanego dalej: „Departamentem”) zagadnieniem jest psychoedukacja 

osób starszych i ich bliskich, zaproponowała poszerzenie punktu projektu Planu Pracy 

Rady na 2022 r. dotyczącego pandemii o tę właśnie tematykę. 

 Witold Harasim – zasugerował, że Plan Pracy Rady na 2022 r. należy przyjąć 

z zastrzeżeniem, że jego punkty realizowane będą w zależności od możliwości 

i ograniczeń wynikających z pandemii. 

 Tadeusz Lempkowski – zaproponował przyjęcie Planu Pracy Rady na 2022 r. 

uwzględniającego powyższe wnioski. Jego propozycja została jednogłośnie przyjęta, 

a podjęta uchwała stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Punkt 2: Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady na temat sytuacji 

samorządów w perspektywie zmian związanych z tzw. „Polskim Ładem” 

 Tadeusz Lempkowski – wyjaśnił, że wprowadzenie niniejszego punktu posiedzenia 

wynikło z niepokojących wieści docierających od samorządów, a dotyczących budżetu 

w perspektywie zmian związanych z tzw. „Polskim Ładem”. Zaproponował dyskusję 

z pozostałymi członkami Rady, czy takie stanowisko należy wystosować, a jeśli tak, 

to o jakiej treści. 

 Piotr Kandyba – wyraził zaniepokojenie, że pierwsze oszczędności dotyczące 

tzw. „Polskiego Ładu” dotyczyć będą spraw społecznych. Na samorządy zostaną 

narzucone dodatkowe inwestycje (głównie drogowe, budowa oczyszczalni ścieków). 

Z jednej strony pieniądze się zabiera, z drugiej strony daje na całkiem inne działania, 

na które samorządy i tak przeznaczyłyby swoje środki, gdyby pozostały samorządne 



 

 
str. 3 

i same decydowały. Postawił pytanie, czy Rada powinna wypracowane stanowisko 

przekazać najpierw do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 

w Warszawie, który następnie przedłoży je do odpowiedniego ministerstwa, czy też 

bezpośrednio do odpowiedniego ministerstwa? 

 Witold Harasim – poinformował, że dzielnica Targówek jako pierwsza rada dzielnicy 

Warszawy przyjęła stanowisko, protest przeciwko tzw. „Polskiemu Ładowi” i poparł 

inicjatywę, aby Rada również wypracowała własne stanowisko.  

 Elżbieta Ostrowska – jej zdaniem niewątpliwym jest, że na tzw. „Polskim Ładzie” 

samorządy stracą. Główne cięcia będą miały miejsce szczególnie w polityce 

społecznej, w tym polityce senioralnej. Wypracowane stanowisko Rady w tej sprawie 

powinno zostać przekazane jednak do samorządu województwa. Drugi wymiar 

tzw. „Polskiego Ładu” to wymiar indywidualny, który przekłada się na zarobki 

i emerytury. Dla osób pracujących związki zawodowe wynegocjowały ostatnio obniżkę 

składki zdrowotnej z 9% do 4,9%. Osoby pracujące i zarabiające do kwoty około 

13 tys. zł brutto miesięcznie nie stracą. W przypadku emerytów obowiązuje pełna 

składka zdrowotna 9% liczona od dochodów, bez ulg i ograniczeń, co oznacza, 

że zyskują osoby pobierające świadczenia do około 4 tys. zł brutto (to około 60% 

świadczeniobiorców – głównie z ZUS). Osoby o świadczeniach około 4-5 tys. zł brutto 

ani nie zyskają, ani nie stracą, natomiast świadczenia powyżej tej kwoty będą już 

stratne (dotyczy około 10% emerytów). Straty wynoszą od kilkunastu do nawet kilkuset 

złotych miesięcznie przy najwyższych emeryturach. Pomijając wymiar indywidualnego 

poczucia krzywdy i niesprawiedliwości tej sytuacji, pojawia się wątpliwość natury 

konstytucyjnej. Kolejna sprawa to wymiar społeczny – rząd zachęca seniorów 

do dłuższej aktywności zawodowej, a jednocześnie karze za wypracowanie wyższej 

emerytury. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów zgłaszał tę wątpliwość 

do Premiera, pismo zostało przekazane do Ministerstwa Finansów i na razie pozostaje 

bez odpowiedzi. Co prawda Senat proponował zmniejszenie składki zdrowotnej 

dla emerytów, ale Sejm ją odrzucił argumentując zbyt skomplikowanym algorytmem 

do zastosowania. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów będzie jednak dalej 

podejmował kroki mające na celu uwzględnianie swoich uwag w proponowanych 

poprawkach do projektu ustawy. 

 Roman Biskupski – podsumował, że po wszystkich zgłaszanych propozycjach 

członkowie Rady na spotkaniach roboczych wspólnie zastanowią się, jak sformułować 

treść stanowiska Rady i do kogo je skierować. 
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Punkt 3: Podsumowanie dwóch konferencji w podregionach (ostrołęcki i płocki) 

dotyczących wolontariatu opiekuńczego 

 Roman Biskupski – przybliżył tematykę konferencji w Ostrołęce oraz w Płocku, w której 

uczestniczył osobiście wraz z Przewodniczącym. Zauważył, jak ważna jest dziedzina 

wolontariatu, niesienie pomocy innym ludziom w szczególności w takich czasach, 

jak pandemia. Stwierdził, że również Rada powinna włączyć się w promowanie 

i uruchamianie wolontariatu. Następnie nawiązał do gali „Razem możemy więcej…”, 

podczas której przedstawiciele samorządu wręczali nagrody najbardziej 

zaangażowanym wolontariuszom w Płocku. Idąc tym przykładem, również 

w Legionowie zorganizowano podobną galę honorującą zasłużonych wolontariuszy 

miasta. 

 Tadeusz Lempkowski – zaznaczył, że oprócz wiedzy teoretycznej bardzo ważny 

był aspekt praktyczny konferencji, prezentowany przez wolontariuszy z podregionów 

na zasadzie tzw. „dobrych praktyk”. Pokazały one, jak istotna jest współpraca 

lokalnych organizacji z władzami. Podkreślił znaczenie wzrostu kompetencji osób 

poświęcających się wolontariatowi, ich edukacji, doceniania. W mądrym samorządzie 

powinny znaleźć się środki na realizowanie tego typu działań. 

 Piotr Kandyba – zauważył, że wolontariat seniorów działa w dwie strony. Seniorzy 

pełnią bardzo ważną rolę jako wolontariusze, a pełniąc tę rolę czują, jak bardzo 

są potrzebni. 

Punkt 4: Działania z zakresu ochrony zdrowia na Mazowszu 

 Roman Biskupski – nawiązał do roboczego spotkania niektórych członków Rady 

w Departamencie, które odbyło się 24 listopada 2021 r. 

  Agnieszka Gonczaryk – poinformowała, że z 13 obecnie realizowanych 

przez Departament programów, 6 skierowanych jest do seniorów. Programy te dotyczą 

poprawy sprawności fizycznej osób 60+, szczepień przeciwko pneumokokom dla osób 

50+, fizjoterapii dla osób po przebytym COVID-19, profilaktyki i wczesnego wykrywania 

osteoporozy, badań przesiewowych w kierunku wykrycia wirusowego zapalenia 

wątroby typu C oraz profilaktyki wtórnej u osób po ostrych zespołach wieńcowych. 

Jednocześnie zachęciła do zapoznania się ze stroną internetową Zdrowe Mazowsze 

oraz fanpejdżem na profilu społecznościowym, gdzie uzyskać można szczegółowe 

informacje na temat działań z zakresu ochrony zdrowia na Mazowszu. Następnie 

podzieliła się informacją o planowanej kampanii psychoedukacji i wsparcia osób 

z chorobą nowotworową i ich bliskich, jak również planowanym otwartym konkursie 

ofert na realizację zadań publicznych w zakresie zdrowia publicznego na działania 

edukacyjne na lata 2022-2023, na co województwo mazowieckie przeznaczy łączną 

https://mazovia.pl/pl/zdrowie_i_polityka_spoleczna/aktualnosci/razem-mozemy-wiecej-dla-mazowsza.html
https://zdrowemazowsze.mazovia.pl/dzialania-z-zakresu-zdrowia-publicznego/programy-polityki-zdrowotnej/poprawa-sprawnosci-fizycznej-osob-po-60-roku-zycia
https://zdrowemazowsze.mazovia.pl/dzialania-z-zakresu-zdrowia-publicznego/programy-polityki-zdrowotnej/szczepienia-przeciwko-pneumokokom-dla-osob-po-50-roku-zycia
https://zdrowemazowsze.mazovia.pl/dzialania-z-zakresu-zdrowia-publicznego/programy-polityki-zdrowotnej/szczepienia-przeciwko-pneumokokom-dla-osob-po-50-roku-zycia
https://zdrowemazowsze.mazovia.pl/dzialania-z-zakresu-zdrowia-publicznego/programy-polityki-zdrowotnej/fizjoterapia-pocovidowa
https://zdrowemazowsze.mazovia.pl/dzialania-z-zakresu-zdrowia-publicznego/programy-polityki-zdrowotnej/profilaktyka-osteoporozy
https://zdrowemazowsze.mazovia.pl/dzialania-z-zakresu-zdrowia-publicznego/programy-polityki-zdrowotnej/profilaktyka-osteoporozy
https://zdrowemazowsze.mazovia.pl/dzialania-z-zakresu-zdrowia-publicznego/programy-polityki-zdrowotnej/wirusowe-zapalenie-watroby-typu-c
https://zdrowemazowsze.mazovia.pl/dzialania-z-zakresu-zdrowia-publicznego/programy-polityki-zdrowotnej/wirusowe-zapalenie-watroby-typu-c
https://zdrowemazowsze.mazovia.pl/dzialania-z-zakresu-zdrowia-publicznego/programy-polityki-zdrowotnej/ostre-zespoly-wiencowe
https://zdrowemazowsze.mazovia.pl/
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/
https://zdrowemazowsze.mazovia.pl/dzialania-z-zakresu-zdrowia-publicznego/psychoedukacja-i-wsparcie-osob-z-choroba-nowotworowa
https://zdrowemazowsze.mazovia.pl/dzialania-z-zakresu-zdrowia-publicznego/psychoedukacja-i-wsparcie-osob-z-choroba-nowotworowa
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kwotę 600 000 zł. Zwróciła również uwagę na projekt realizowany przez Mazowiecki 

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy pn. „Zdrowie zaczyna się w głowie”. 

 Elżbieta Ostrowska – w nawiązaniu do programów realizowanych przez Departament 

zadała pytanie, w jakim stopniu informacja ta dociera do seniorów? Stwierdziła, że jeśli 

seniorzy będą odsyłani do zakładek na stronach internetowych, to zdecydowana 

większość z nich nie dowie się o tak wartościowych działaniach. Zasugerowała, 

aby informacje o programach profilaktycznych dla seniorów dostępne była również 

w formie pisanej w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej. Gdyby była taka 

możliwość, również upowszechniłaby materiały wśród członków Polskiego Związku 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów. 

 Wojciech Rosiński – przybliżył członkom Rady swoje spostrzeżenia, że lekarze często 

nie wykonują swoich obowiązków wynikających ze współpracy z Narodowym 

Funduszem Zdrowia, w szczególności w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Lekarze 

pierwszego kontaktu powinni informować o profilaktyce, zalecać ją i kierować 

pacjentów na taką profilaktykę. 

 Agnieszka Gonczaryk – zgodziła się z wypowiedzią Wojciecha Rosińskiego 

zaznaczając jednocześnie, że samorząd województwa nie ma takiego wpływu 

na podstawową opiekę zdrowotną. Samorząd może jedynie wymagać od swoich 

podmiotów pierwszego kontaktu z pacjentem, aby te informacje były przekazywane. 

Zaproponowała zastanowienie się, czy Rada nie powinna skierować do Narodowego 

Funduszu Zdrowia stanowiska w sprawie. Ponadto Dyrektor Departamentu poprosiła, 

żeby w tematach zdrowotnych/medycznych zamiast „służba zdrowia” używać określeń 

„ochrona zdrowia” albo „opieka medyczna”. 

Punkt 5: Sprawy różne 

 Agnieszka Gonczaryk – zwróciła się z uwagami organizacyjnymi dotyczącymi różnego 

rodzajów wydarzeń organizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego 

w zakresie polityk senioralnej (np. Sejmik Senioralny Województwa Mazowieckiego) 

i zaproponowała obejmowanie ich patronatem Marszałka Województwa 

Mazowieckiego.  

 Roman Biskupski – podzielił się informacjami dotyczącymi realizowanego projektu 

„Mazowiecka Akademia Seniora 2.0 – w stroną Dobrych Praktyk”, w ramach którego 

zorganizowano III Mazowiecki Konwent Rad Seniorów (nagrania z konwentu dostępne 

są w odnośniku 1 oraz odnośniku 2) dla 120 przedstawicieli rad seniorów z całego 

województwa. Na konwencie wśród zaproszonych gości byli m. in. poseł Jan Grabiec  

obiecujący wspierać inicjatywy projektów senioralnych. Udało się zaprosić również 

przedstawicieli Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów 

https://mwomp.pl/projekty/zdrowie-zaczyna-sie-w-glowie/
https://www.youtube.com/watch?v=JbllNrr0bmg
https://www.youtube.com/watch?v=uPcwYnPbW1I
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z Krakowa, a swoje wystąpienie dotyczące polityki senioralnej i działań realizowanych 

przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów miała Elżbieta Ostrowska. 

 Tadeusz Lempkowski – jako uczestnik wspomnianego powyżej konwentu podkreślił, 

że tego typu wydarzenia są kolejną platformą, poprzez którą realizowane mogą być 

postulaty Rady. Poprosił, aby materiały z kongresu dostępne były na stronie 

Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, tak jak informacje dotyczące Zdrowego 

Mazowsza. 

 Witold Harasim – podkreślił, jak ważna jest sprawność seniorów. Niestety, czas 

przeznaczony na aktywność znowu jest niepewny i wielu seniorów się z niej wycofała. 

 Elżbieta Ostrowska – poinformowała o zorganizowanej 1 grudnia 2021 r. debacie 

„Polityka senioralna – 6 lat za nami”, podczas której zaprezentowano przede 

wszystkim punkt widzenia rządu na politykę senioralną i to co, zostało zrobione 

w tym zakresie. Podzieliła się refleksją, że głos seniorów nie jest wystarczająco 

słyszany. Nawiązując do powiedzenia: „władzy się nie dostaje, władzę się zdobywa” 

stwierdziła, że seniorom żaden poseł nie zapewni większego prestiżu i rezonansu 

społecznego, jeśli seniorzy sami go sobie nie wywalczą. Senior nie tylko oczekuje 

i ma prawo oczekiwać pomocy oraz wsparcia ze strony państwa i samorządu, 

ale sam w sobie reprezentuje potencjał społeczny (zawodowy, rodzinny). Należy robić 

jak najwięcej, by nagłaśniać sprawy seniorów, przede wszystkim docierać do osób 

nieaktywnych. Dlatego też Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów rozpoczął 

niedawno współpracę z emerytowanymi przedstawicielami służb mundurowych 

pod hasłem „Bezpieczeństwo seniorów”. Pierwszym obszarem przewidzianym 

do realizacji jest bezpieczeństwo seniorów w domu i w przestrzeni publicznej. 

Nawiązała również do poruszonego wcześniej tematu wolontariatu zauważając, 

że seniorów blokuje w tym zakresie wiele czynników, przede wszystkim zdrowie. 

 Roman Biskupski – na zakończenie posiedzenia złożył serdeczne życzenia świąteczne 

i noworoczne wszystkim osobom zaangażowanym w działalność Rady, ponieważ 

było to już ostatnie posiedzenie w bieżącym roku. 

 

Przewodniczący 

/-/ Tadeusz Lempkowski 
28-12-2021 

 
 
 
 
 
 
Sporządził: 
Piotr Lejzerowicz 
Wydział Polityki Senioralnej 
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 

https://www.gov.pl/web/rodzina/dobre-szesc-lat-dla-seniorow-debata-w-ministerstwie-rodziny


Załącznik nr 1 do protokołu nr 10 z posiedzenia  
Mazowieckiej Rady Seniorów  

8 grudnia 2021 r. 
 

 
 

Legionowo, 6 grudnia 2021 r. 
 

MAZOWIECKA RADA SENIORÓW 
 

dot. dziesiątego posiedzenia w dniu 8 grudnia 2021 r. 
 
Szanowni Państwo Radni, 
 
W nawiązaniu do Planu Pracy Mazowieckiej Rady Seniorów na 2022 r., zwracamy 
się z wnioskiem o: 
 

1. uwzględnienie inicjatywy mazowieckiej kampanii edukacyjno-integracyjnej „Senior-
to-Profilaktyka!” pod hasłem „lepiej zapobiegać niż leczyć”; 

2. rozważenie zwrócenia się o objęcie inicjatywy patronatami: 
 Komisji Polityki Społecznej i Prorodzinnej Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego, 
 Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, 
 Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, 
 Mazowieckiego Porozumienia Rad Seniorów, 
 Uniwersytetów Trzeciego Wieku, zwłaszcza reprezentowanych w Radzie, 
 Organizacji pozarządowych, zwłaszcza reprezentowanych w Radzie, 
 Komitetu Informatyki Polskiej Akademii Nauk – Sekcja Edukacji Cyfrowej, 
 Fundacji „Zdrowie w głowie”; 

3. powołanie zespołu MRS „Senior-to-Profilaktyka!”, który będzie wspierał 
i monitorował realizację kampanii w celu wykorzystania jej doświadczeń 
w kolejnych latach. 

  
Poniżej przedstawiamy wybrane przesłanki inicjatywy: 
 
1) Krajobraz zdrowotno-społecznej sytuacji seniorów na Mazowszu doznał istotnych 

spustoszeń ludzkich, psycho-fizycznych i organizacyjnych w „dobie pandemii” 
i znalazł odzwierciedlenie w tematach, wypowiedziach, rekomendacjach 
lub postulatach zawartych: 
 w protokołach z posiedzeń Mazowieckiej Rady Seniorów, 
 w raporcie o stanie osób starszych na Mazowszu, 
 w programie i postulatach VI Sejmiku Senioralnego Województwa 

Mazowieckiego: 
o badania „Sytuacja osób starszych i ich bliskich w czasie pandemii covid-

19”,  
o badania „Psychologiczne aspekty pandemii koronawirusa i sposoby 

radzenia sobie z jej negatywnymi skutkami”,  



o postulat Obszaru Cyfryzacja: „rozwój systemów tele-profilaktyk i opieki 
jako szansa na docieranie usług do seniorów przy wsparciu samorządów”; 

 w wypowiedziach gości i prelegentów III Mazowieckiego Konwentu Rad 
Seniorów: dr Elżbiety Ostrowskiej – przewodniczącej ZG PZERI, posła Jana 
Grabca – Sejmowa Komisja Cyfryzacji, Piotra Kandyby i Anny Brzezińskiej – 
Komisja Polityki Społecznej i Prorodzinnej Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego, dr Marka Bochowicza – wiceprzewodniczącego OPoWRS, 
Tadeusza Lempkowskiego – przewodniczącego Mazowieckiej Rady Seniorów, 
Wojciecha Jagielskiego – Radomskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości: 
o pandemia wyostrzyła dominujące rysy codzienności senioralnej: 

samotność, nieporadność, zależność, coraz trudniejsze wiązanie końca 
z końcem, narastające i nie zaopiekowane dolegliwości psycho-fizyczne, 
słabości i zapaść służby zdrowia, strach, depresja, wykluczenie społeczne, 
edukacyjne oraz cyfrowe, 

o nikłe w skutkach rzecznictwo organizacji samorządu senioralnego 
w organach państwa, 

o konieczne innowacyjne formy wsparcia ponad 80% e-wykluczonych  
wobec przyspieszającej cyfryzacji kluczowych sfer życia, 

o przekuwanie wyzwań w innowacyjne rozwiązania – oddolne i systemowe, 
o realne wspieranie innowacyjnych liderów odpornych na przeciwności, 
o promowanie innowacyjnych i dobrych praktyk profilaktycznych 

„primo non nocere”, „lepiej zapobiegać, niż leczyć”, 
o wydolność wsparcia medycznego nie jest i nigdy nie będzie wystarczająca 

dla przeciwdziałania, leczenia, rekonwalescencji lub rehabilitacji 
przynależnej seniorom, 

o jednym z rozwiązań zaradczych jest systematyczne poszerzanie możliwości 
samoorganizacyjnych brania zdrowia w swoje ręce, zwłaszcza poprzez 
edukację, integrację oraz innowacyjne i dobre praktyki profilaktyczne: 
indywidualne, grupowe i zdalne (tele-profilaktyka). 

2) Samorząd Województwa Mazowieckiego, Mazowieckie Centrum Polityki 
Społecznej oraz organizacje pozarządowe mają istotne doświadczenia 
oraz praktyczną ofertę w zakresie: 
 niemedycznych form pomocy w zakresie ochrony zdrowia psychicznego 

w ramach zadania publicznego „Działalność na rzecz integracji i reintegracji 
zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, 

 medycznych form pomocy w zakresie zdrowia psychicznego  
w ramach Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica  
oraz Fundacji „Zdrowie w głowie”. 

3) Zielonkowski prototyp kampanii został zobrazowany w załączonej prezentacji 
Krzysztofa Łebkowskiego. 

 
Ramowa koncepcja kampanii obejmuje cztery pakiety działań: 
 

1. KRĘGI SAMOPOMOCY „MOC JEST W GRUPACH” 
 mobilizacja e-seniorów oraz liderów Rad Seniorów, kół Polskiego Związku 

Emerytów Rencistów i Inwalidów, Uniwersytetów Trzeciego Wieku, klubów 
Senior+, organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej 
do tworzenia nowych lub wspierania dotychczasowych grup lub kręgów 
samopomocy profilaktycznej, w tym z udziałem radnych Mazowieckiej Rady 



Seniorów (na przykład  ramach budżetu Komisji Polityki Społecznej 
i Prorodzinnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego), 

 włączanie w działania profilaktyczne osób wykluczonych lub zagrożonych, 
 uprawianie profilaktyki domowej, zespołowej lub zdalnej przy wsparciu 

e- seniorów, 
 sieciowanie z innymi kręgami, 
 promowanie profilaktyki na wydarzeniach lokalnych, regionalnych 

oraz w mediach społecznościowych. 
 

2. WARSZTATY EDUKACYJNE „MĄDROŚĆ JEST W WIEDZY” 
 tryb stacjonarny – organizowanie praktycznych szkoleń dla kręgów 

samopomocy w zakresie wiedzy oraz technik profilaktyki dobrostanu psycho-
fizycznego i społecznego oraz świadomego monitorowania objawów, które 
mogą wskazywać na konieczność skorzystania z konsultacji, terapii medycznej 
lub pozamedycznej, mogących przyczynić się do ograniczania zakresu 
korzystania z dedykowanej opieki domowej, samorządowej lub komercyjnej 
opieki poza domowej, w tym tele-opieki, 

 tryb online – udostępnianie e-szkoleń, e-warsztatów, e-seminariów, e-prelekcji, 
e-book’ów, tele-konsultacji, tele-coachingów, itp., 

 liderzy kręgów samopomocy mogą wnioskować o wsparcie samorządów, 
instytucji lub za pośrednictwem lokalnych organizacji do Stowarzyszenia 
Radomskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach programu „Pakiety 
edukacyjne dla mazowieckich seniorów 2021-2023”. 
 

3. STUDYJNE WIZYTY INTEGRACYJNE „RADOŚĆ JEST W SPOTKANIACH” 
 organizowanie zajęć i wizyt studyjnych promujących rozwijanie zdrowszych 

nawyków, osiąganie indywidualnych i zespołowych celów w zakresie 
witalności, dobrego samopoczucia oraz aktywności społecznej, w tym 
włączanie osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem 
z bezpośrednich lub cyfrowych obiegów spraw społecznych przy wsparciu 
e- seniorów, 

 wymiana dobrych praktyk – po opanowaniu wybranych ćwiczeń domowych 
i zespołowych, kręgi w trakcie wizyt studyjnych mogą wymieniać 
doświadczenia poprzez pokazy na żywo lub nagrania wideo, 

 liderzy kręgów samopomocy mogą wnioskować o wsparcie za pośrednictwem 
lokalnych organizacji do adekwatnych funduszy grantowych, w tym 
bezpośrednio do Stowarzyszenia Radomskie Centrum Przedsiębiorczości 
w ramach programu „Bony dla seniorów 2021-2023”. 
 

4. CYFROWE WSPARCIE „E-SENIORZY E-WYKLUCZONYM” 
 internetowy radar informacji, e-usług/urządzeń profilaktyki i opieki, zwłaszcza 

przeznaczonych do użytku domowego, grupowego lub mobilnego, 
 udostępnianie ww zasobów e-wykluczonym przez e-seniorów 

z wykorzystaniem metod nie cyfrowych, w tym spotkania, rozmowy 
bezpośrednie lub telefoniczne, ulotki, itp., 

 asystowanie e-wykluczonym w radzeniu sobie z e-usługami/urządzeniami 
profilaktyki i opieki przeznaczonymi do użytku domowego, grupowego 
lub mobilnego 



 szkolenia radnych MRS, wsparcie finansowe, sprzętowe i coachingowe 
e- seniorów przez mikro-granty, na przykład ze środków Komisji Polityki 
Społecznej i Prorodzinnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

 
Pozostając do dyspozycji we wdrażaniu inicjatywy – 
Prezydium Mazowieckiego Porozumienia Rad Seniorów: 
 

/-/ Roman Biskupski 
/-/ Krzysztof Łebkowski 
/-/ Wojciech Rosiński 
/-/ Kazimierz Zawadzki 
/-/ Małgorzata Zuber-Zielicz 



Załącznik nr 2 do protokołu nr 10 z posiedzenia  

Mazowieckiej Rady Seniorów  

8 grudnia 2021 r. 

 

Uchwała nr 3/21 

Mazowieckiej Rady Seniorów 

z 8 grudnia 2021 r. 
 

w sprawie przyjęcia Planu Pracy Mazowieckiej Rady Seniorów na 2022 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 regulaminu1 – uchwala się,  
co następuje: 

§ 1. 

Przyjmuje się Plan Pracy Mazowieckiej Rady Seniorów na 2022 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. 

 

/-/ 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 3/21 
Mazowieckiej Rady Seniorów  

z 8 grudnia 2021 r. 

 
Plan Pracy Mazowieckiej Rady Seniorów na 2022 r. 

 
I. Proponowane terminy kolejnych posiedzeń Mazowieckiej Rady Seniorów  

(dalej: „Rada”): 

 

1. 23 marca 2022 r. – do rozważenia tryb zdalny (wideokonferencja); 

2. 22 czerwca 2022 r. – do rozważenia tryb zdalny (wideokonferencja); 

3. 21 wrzesień 2022 r. – do rozważenia tryb zdalny (wideokonferencja); 

4. 7 grudnia 2022 r. – do rozważenia tryb zdalny (wideokonferencja). 

 

II. Funkcjonowanie Rady: 

 

1. Opiniowanie projektów dokumentów w zakresie polityki senioralnej, opracowywanych 

na przestrzeni roku przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz inne organy 

administracji publicznej. 

2. Upowszechnianie w środowiskach lokalnych działań Samorządu Województwa 

Mazowieckiego w zakresie polityki senioralnej. 

3. Informowanie przez Pełnomocnika Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw 

Polityki Senioralnej o podjętych inicjatywach w zakresie polityki senioralnej. 

4. Informowanie przez członków Rady o aktualnym stanie prawnym dotyczącym 

wybranych obszarów w zakresie polityki senioralnej. 

5. Informowanie przez członków Rady o ich działalności w środowiskach lokalnych  

– prezentacja tzw. „dobrych praktyk”. 

6. Udział członków Rady w wydarzeniach organizowanych przez Samorząd 

Województwa Mazowieckiego w zakresie polityki senioralnej. 

7. Uwzględnianie w posiedzeniach Rady aktualnych, bieżących kwestii dotyczących 

seniorów z województwa mazowieckiego. 

 

III. Zagadnienia do uwzględnienia w pracach Rady na 2022 r. jako tematy wiodące: 

 

1. Ocena sytuacji w środowiskach senioralnych z województwa mazowieckiego 

w okresie pandemii – formy i metody wsparcia, w tym m. in. kondycja psychofizyczna 

seniorów, psychoedukacja osób starszych i ich bliskich oraz ograniczenia działalności 

organizacji pozarządowych w zakresie możliwości realizacji zadań. 

2. Zwiększenie dostępności Rady dla środowisk senioralnych z województwa 

mazowieckiego – cykliczne dyżury członków Rady oraz upowszechnianie informacji  

o działalności Rady, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnej prasy. 

3. Wsparcie organizacji senioralnych (rady seniorów, uniwersytety trzeciego wieku, 

organizacje pozarządowe, Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów)  

z województwa mazowieckiego w zakresie efektywnego działania na rzecz seniorów, 

w tym m. in. integracja tych organizacji oraz dążenie do współdziałania na wszystkich 

możliwych szczeblach. 



4. Rozwój kompetencji cyfrowych środowisk senioralnych z województwa 

mazowieckiego, w tym m. in. poszerzenie dostępności i przyjazności usług cyfrowych 

z wykorzystaniem nowych technologii oraz próba aktywizacji osób wykluczonych. 

5. Kontynuowanie działań w zakresie sieciowania rad seniorów oraz dalsze czerpanie  

z doświadczeń realizowanej polityki senioralnej w innych krajach Unii Europejskiej,  

w tym m. in. działania Rady w zakresie inicjowania i wdrażania tych rozwiązań  

oraz pomocy przy ich realizacji. 

6. Realizacja inicjatywy mazowieckiej kampanii edukacyjno-integracyjnej  

„Senior-To-Profilaktyka!” pod hasłem „lepiej zapobiegać niż leczyć”. 

7. Przyjęcie Planu Pracy Rady na 2023 r. 

8. Zgłoszenie propozycji dotyczących opracowania koncepcji wyborów przedstawicieli 

środowisk senioralnych z województwa mazowieckiego do Rady drugiej kadencji. 

Jednocześnie zastrzega się, że założenia Planu Pracy Rady na 2022 r. realizowane będą 

w zależności od możliwości i ograniczeń wynikających z pandemii. 

 


