
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. 

 


