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PROTOKÓŁ nr 11 

Z POSIEDZENIA MAZOWIECKIEJ RADY SENIORÓW 

23 marca 2022 r. 

23 marca 2022 r. odbyło się jedenaste posiedzenie Mazowieckiej Rady Seniorów (zwana dalej 

„Radą”), zorganizowane w trybie pracy zdalnej (wideokonferencja). W posiedzeniu udział wzięło 

15 członków Rady – tym samym zachowano kworum niezbędne do podejmowania rozstrzygnięć.  

W posiedzeniu obserwatorami byli: Jerzy Wiśniewski – OPZZ, Małgorzata Pomierna – obsługa 

organizacyjno-administracyjna, Małgorzata Kitowska – protokolant. 

Obecnych uczestników przywitał Tadeusz Lempkowski pełniący funkcję Przewodniczącego 

i przedstawił proponowany porządek posiedzenia obejmujący: 

1. Informacja na temat bieżących działań MCPS w zakresie polityki senioralnej (9.00-9.15) 

2. Informacja członków MRS w zakresie podjętych działań w ich organizacjach na rzecz pomocy 
uchodźcom z Ukrainy. Instrumenty wsparcia w ramach programów Urzędu Marszałkowskiego 
i wsparcia rządowego. (9.15-9.30) 

3. Informacja nt. programu wsparcia inicjatyw powstawania i funkcjonowania rad seniorów 
i rad młodzieżowych. (9.30-9.45) 

4. Informacja nt. aktualizacji programu Polski Ład i Tarcza Antyinflacyjna dla organizacji 
senioralnych.(9.45-10.00) 

5. Stanowisko MRS w sprawie aktualizacji waloryzacji emerytur i innych świadczeń wypłacanych 
osobom starszym w przewidywanej w tym roku wysokiej ponad 10 procentowej inflacji. (10.00-
10.15) 

6. Sprawy różne (10.15-10.30) 

Do proponowanego porządku nie zgłoszono żadnych uwag. Ponadto Przewodniczący w imieniu 

Rady podziękował za bardzo dobrą, wieloletnią współpracę pani Barbarze Krupie i panu Piotrowi 

Lejzerowiczowi i życzył im dalszych sukcesów zawodowych i prywatnych. Poinformował również 

obecnych, że posiedzenie będzie nagrywane dla celów dokumentacyjnych i protokolarnych. 
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Punkt 1: Informacja na temat bieżących działań Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej 

w zakresie polityki senioralnej.  

 Elżbieta Bogucka – poinformowała o otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2022 

zadań publicznych  w obszarze polityki senioralnej, zadanie pn.: „Działania na rzecz 

seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu 

marginalizacja społeczną”. Na ten cel zostało przeznaczone 1 600 000 zł, a maksymalna 

kwota dotacji dla jednej ofert to 50 000 zł. W przygotowaniu jest nowy program polityki 

senioralnej na lata 2022 – 2026, który zostanie przygotowany po uprzedniej ewaluacji 

obowiązującego do tej pory programu. Elżbieta Bogucka poinformowała również o 

zabezpieczeniu w MCPS środków na dwie konferencje podregionalne i przegląd artystyczny 

twórczości osób starszych. Zabezpieczone są też pieniądze w wysokości 2 000 000 zł na 

posiłki dla uchodźców z Ukrainy, posiłki te byłyby wydawane przez podmioty ekonomii 

społecznej. Kwota ta pozwoli na przygotowanie ok. 80 000 pełnowartościowych posiłków. 

Zaapelowała o to, żeby Rada zwracała uwagę w swoich środowiskach na potrzeby seniorów 

także tych z Ukrainy.  

 Elżbieta Lanc – poinformowała, że MCPS będzie prowadziło duży program unijny na kwotę 

ok. 15 000 000 zł. Pieniądze te dedykowane Ośrodkom Pomocy Społecznej będą 

przeznaczone na wsparcie ukraińskich uchodźców. Zaapelowała aby nie ograniczać naszych 

aktywności i działań na rzecz seniorów ponieważ wszyscy musimy zachować równowagę. 

Poinformowała, że powstanie duży program edukacyjny – lekcje języka polskiego 

prowadzone online, otwarcie bibliotek, czytelni. Zaproponowała żeby w ten program 

włączyć emerytowanych nauczycieli. Poinformowała również o programie wsparcia 

Rad Seniorów na kwotę 1 000 000 zł. Niebawem odbędzie się konferencja podczas której 

przedstawione zostaną sposoby i możliwości wydatkowania tych środków przez Rady 

Seniorów. Zaapelowała o aktywność i uwagi członków Rady podczas prac nad nowym 

programem polityki senioralnej.  

Punkt 2: Informacja członków MRS w zakresie podjętych działań w ich organizacjach na rzecz 

pomocy uchodźcom z Ukrainy. Instrumenty wsparcia w ramach programów Urzędu 

Marszałkowskiego i wsparcia rządowego. 

 Tadeusz Lempkowski – poinformował, że w gminie Cegłów przebywa 11 uchodźców. 

Na terenie gminy zorganizowano zbiórkę darów rzeczowych (żywność, ubrania, środki 

czystości), Uniwersytet Trzeciego Wieku zorganizował zbiórkę publiczną, z której środki 

zostaną przeznaczone na zakwaterowanie, wyżywienie i wszystko to, na co nie mają 

pieniędzy samorządy. Do tej pory zebrano ok. 20 000 zł.  

 Roman Biskupski – poinformował, że władze Legionowa zorganizowały duży punkt 

organizacyjno – konsultacyjny dla uchodźców. Legionowskie organizacje senioralne 

zorganizowały tłumaczenia z języka ukraińskiego. Odbywają się wykłady dla seniorów, 

które prowadzi kadra naukowa z Ukrainy. Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym 

„Nadzieja” złożyło wniosek do Urzędu Pracy o dofinansowanie nauki języka polskiego. 

Prowadzone są również tzw. kursy adaptacyjne podczas których Ukraińcy mogą dowiedzieć 

się co, jak i gdzie mogą załatwić.  

 Piotr Kandyba – mówił o pomocy w powiecie piaseczyńskim. Mieszkańcy powiatu zebrali 

dużą ilość darów rzeczowych dla uchodźców. Pomoc ta objęła ok. 5 000 osób. Wysłano 

też 4 TIR-y z pomocą humanitarną. Pomoc ta trafiła do obwodu chmielnickiego, a stamtąd 

również na front. Podkreślił, że bardzo cenną pomocą była pomoc seniorów wolontariuszy. 
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Powiedział też, że coraz częściej dochodzi do głosu zmęczenie tą sytuacją i stąd pojawia 

się narzekanie i hejt. Zaapelował do członków Rady, aby przedstawiali w swoich 

środowiskach dobre praktyki pomocy i w ten sposób przeciwstawiali się hejtowi.  

 Elżbieta Lanc – poinformowała, że Samorząd Województwa Mazowieckiego wysłał 

4 w pełni wyposażone karetki do obwodu lwowskiego i kijowskiego. Kolejne 4 karetki trafią 

do obwodu lwowskiego i do ukraińskiego Caritas. W samorządowych placówkach 

medycznych jest bardzo duża otwartość na leczenie i wsparcie uchodźców. Punkt Dziennej 

Opieki dla dzieci zapewnia wsparcie psychologiczne, a w Mazowieckim Centrum 

Neuropsychiatrii jest prowadzona rehabilitacja dzieci ukraińskich.  

 Elżbieta Ostrowska – poinformowała, że 12 marca 2022 r. sejm przyjął ustawę o pomocy 

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 

(Dz. U. poz. 583, z późn. zm.), obowiązującą z mocą wsteczną od 24 lutego br. Ustawa 

tworzy podstawy prawne legalizacji pobytu uchodźców w Polsce przez okres 18 miesięcy, 

podjęcia pracy, dostępu do opieki zdrowotnej, kontynuacji nauki w polskich szkołach itp. 

W praktyce pomoc uchodźcom, od pierwszych dni wojny w Ukrainie, świadczą przede 

wszystkim samorządy, organizacje pozarządowe i my - obywatele. 

 Elżbieta Bogucka – zaproponowała, żeby w Przeglądzie Artystycznym Twórczości Osób 

Starszych włączyć społeczność ukraińską. 

 Wojciech Rosiński – powiedział, że w Pruszkowie obecnie przebywa ok. 2 000 uchodźców. 

Pruszkowska Rada Seniorów zainicjowała i przeprowadziła zbiórkę darów rzeczowych, 

a na jej posiedzenie zaproszono seniorów z Ukrainy. Na chwilę obecną planowany jest 

wspólny spacer po Pruszkowie, żeby uchodźcy mogli poznać miasto, jego historię 

i strategiczne miejsca (urzędy, zakłady pracy), po spacerze Ukraińcy zostaną zaproszeni 

do pruszkowskich klubów seniora.  

 Janusz Czyż z powodu awarii mikrofonu przesłał mailem swoją wypowiedź do protokołu: 

„Powszechna i różnorodna pomoc dla uchodźców to odpowiedź na pilne potrzeby ludzi 

uciekających przed wojną. Przewodnicząca Zarządu Głównego [Polskiego Związku 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów] skierowała apel do wszystkich członków o dary 

rzeczowe i środki pieniężne by zapewnić uchodźcom przetrwanie tego trudnego dla nich 

czasu. Na ten apel emeryci odpowiedzieli przekazaniem uchodźcom ciepłej odzieży, 

żywności, leków, środków pieniężnych, udzielaniem pomocy władzom lokalnym 

zajmującym się uchodźcami. Tak zresztą czyniły to inne organizacje na Mazowszu. 

Nie chodzi przy tym jaki był zakres tej pomocy przez poszczególne organizacje. Każde nawet 

doraźne działanie potwierdzało nasze zaangażowanie i bezinteresowną pomoc 

dla uchodźców. Rozmiary tej pomocy na Mazowszu nie są nam znane ale niewątpliwie 

powinna ona mieć stały długofalowy system wsparcia bo coraz trudniej będzie pomagać 

tysiącom uchodźców, gdy dotychczasowe zarządzanie kryzysowe stwarza wiele kłopotów 

zwłaszcza samorządom, bo organizacja i koordynacja nadal szwankuje. Niewątpliwie 

władze samorządowe Mazowsza mają program tej koniecznej i długofalowej pomocy 

dla uchodźców. Program ten winien być nam znany, winniśmy go rekomendować, popierać 

i skutecznie włączyć się w jego wspólną realizację”.  
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Punkt 3: Informacja nt. programu wsparcia inicjatyw powstawania i funkcjonowania rad seniorów 
i rad młodzieżowych.  

 Tadeusz Lempkowski – podziękował Piotrowi Kandybie za zainicjowanie prac nad projektem 
dotyczącym dofinansowania Rad Seniorów. Zwrócił uwagę, że ten projekt spowoduje większą 
aktywność Rad Seniorów. 

 Krzysztof Łebkowski – zaproponował, aby w ramach tego projektu stworzyć mechanizm 

integracji Rad Seniorów i Rad Młodzieżowych, na działania których również przeznaczono 

1 000 000 zł.  

Punkt 4: Informacja nt. aktualizacji programu Polski Ład i Tarcza Antyinflacyjna dla organizacji 

senioralnych. 

Elżbieta Ostrowska – poinformowała, że 1 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa o podatku 

dochodowym (…) (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105, z późn. zm.), czyli tzw. „Polski Ład”. Podstawowe 

zmiany ważne dla emerytów i rencistów to zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł oraz 

wprowadzenie składki zdrowotnej w wysokości 9%, nieodliczanej od podatku. Skutki: osoby 

pobierające świadczenia do wysokości 2500 zł nie zapłacą podatku dochodowego (ale zapłacą 

wyższą składkę zdrowotna); około 80 – 85% świadczeniobiorców skorzysta lub nie odczuje skutków 

wprowadzonych zmian, pozostali stracą. W styczniu część emerytów otrzymała niższe świadczenia, 

co wzbudziło liczne wątpliwości, również natury prawnej (naruszenie praw nabytych itp.). 

W celu zminimalizowania niezadowolenia, rząd zapowiedział „że żaden emeryt nie straci, 

a nadpłacone kwoty zostaną zwrócone przy kolejnej wypłacie”. Zapowiedzi te znalazły 

potwierdzenie w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie 

przedłużenia terminów (…) (Dz. U. poz. 28). Uwaga: wprowadzone nowe rozwiązanie sprowadza 

się do pobierania niższych miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, ale bez zmiany wysokości 

należnego podatku ( czyli pod koniec roku trzeba będzie dopłacać). Emeryci nadal czekają 

na rozwiązanie ustawowe, analogiczne jak w przypadku tzw. ulgi dla klasy średniej. Waloryzacja 

świadczeń emerytalno-rentowych w roku bieżącym ustalona została na poziomie 7%. Wypłacana 

będzie w marcu wraz z emeryturą lub rentą. Mimo rekordowej wysokości, waloryzacja nie pokrywa 

skutków drastycznego wzrostu cen (inflacja ponad 10%). Coraz częściej padają propozycje drugiej, 

jesiennej waloryzacji, która miałaby zapobiec utracie siły nabywczej naszych emerytur, ale  na razie 

brak deklaracji rządu w tej sprawie. Uwaga: waloryzacja, w przeciwieństwie do tzw. trzynastej 

czy czternastej emerytury, jest świadczeniem systemowym, tzn. w sposób trwały zwiększa nasze 

świadczenia. Oznacza to zarazem, że zwiększa się podstawa opodatkowania emerytury czy renty. 

Inne świadczenia: tzw. trzynasta emerytura dla wszystkich emerytów i rencistów bez względu 

na wysokość świadczenia, w wysokości „do ręki” 1217,98 zł (bez potrącenia podatku 

dochodowego, natomiast pomniejszona o składkę zdrowotną) oraz zapowiadana w drugiej połowie 

roku „czternastka” na zasadach analogicznych jak w roku ubiegłym, czyli uzależniona od wysokości 

otrzymywanego świadczenia. Uwaga: zarówno trzynasta jak i czternasta emerytura wypłacane 

są przez ZUS z urzędu, nie wymagają składania wniosków. Nie dajmy się oszustom, którzy 

podszywają się pod pracowników ZUS i proponują pomoc w „załatwieniu” sprawy. 

W styczniu weszła w życie tzw. rządowa tarcza antyinflacyjna, mająca przeciwdziałać skutkom 

inflacji. Obniżone zostały do 0% stawki VAT na gaz i żywność, zniesiono akcyzę i obniżono stawki 

VAT na energię, ciepło, paliwo. Rozwiązania te mają obowiązywać do lipca br. Jednak zmiany 

nie zahamowały wzrostu cen, zwłaszcza żywności.  

Rządowa tarcza antyinflacyjna wprowadziła m. in. dodatki osłonowe mające zrekompensować 

wzrost cen energii elektrycznej i gazu (rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 
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3 stycznia 2022 r. w sprawie wzoru (…), Dz. U. poz. 2). Dodatki w wysokości od 400-850 zł 

są zróżnicowane w zależności od dochodu i liczebności gospodarstwa domowego. Uwaga: w celu 

uzyskania dodatku należy złożyć wniosek we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania 

ośrodku pomocy społecznej. 

Punkt 5: Stanowisko MRS w sprawie aktualizacji waloryzacji emerytur i innych świadczeń  

wypłacanych osobom starszym w przewidywanej w tym roku wysokiej ponad 10 procentowej 

inflacji. 

 Tadeusz Lempkowski – zaproponował, aby podczas spotkania roboczego wypracować 

wspólne stanowisko dotyczące działań rządu w kwestii przeciwdziałania rosnącej inflacji.  

Punkt 6 Sprawy różne. 

 Tadeusz Lempkowski – podziękował członkom Rady za to, że jako liderzy w lokalnych 

środowiskach aktywnie włączają się w pomoc uchodźcom i aktywizację całego środowiska 

senioralnego. Życzył wszystkim dużo zdrowia i spokoju w tym trudnym czasie. 

Przewodniczący 

/-/ Tadeusz Lempkowski 
13.04.2022 r. 

Sporządziła: 
Małgorzata Kitowska - referent 
Wydział Polityki Senioralnej 
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 


