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                                                                                                            Załącznik do Uchwały nr 1 /2020 

                                                                                                             Warszawskiej Rady Seniorów                                                                                                            

SPRAWOZDANIE 

Warszawskiej Rady Seniorów 

z działalności w 2019 roku 

Warszawska Rada Seniorów działa na podstawie przepisów art. 5c ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z 

późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Warszawy nr LXXXV/2188/2014 r. 

w sprawie utworzenia Warszawskiej Rady Seniorów i Zarządzenia nr 6726/2014 

Prezydenta m. st. Warszawy z 20 października 2014 r. w sprawie powołania 

Warszawskiej Rady Seniorów. 

W 2019 roku Warszawska Rada Seniorów pracowała w następującym składzie: 

Marek Bryłowski, Teresa Banasiak, Barbara Banaszek, Elżbieta Błaszczak, 

Joanna Celińska, Grażyna Godlewska, Wojciech Kałkusiński,  Helena 

Kaźmierczak, Janusz Kostynowicz, Jolanta Kucharska, Jerzy Mądry, Zbyszek 

Miłosz, Anna Pokój, Maria Polarczyk, Zofia Pyrtek-Nowakowska, Edward 

Stegienka, Andrzej Toma, Stanisław Trzmiel, Stanisław Walenta, Krystyna 

Wierzbicka, Elżbieta Wirth-Dzięciołowska, Elżbieta Wiśniewska, Ireneusz 

Wrześniewski, Małgorzata Żuber – Zielicz. 

W związku z końcem kadencji dzielnicowych rad seniorów, w niektórych 

przypadkach delegowano do WRS nowych przedstawicieli. I tak w skład 

Warszawskiej Rady Seniorów weszli:  

Daniela Fidura (dzielnica Białołęka), Ryszard Kalkoff (dzielnica Praga – 

Południe), Wojciech Kożuchowski (dzielnica Włochy), Krystyna Śmigielska 

(dzielnica Mokotów), Irena Wuttke-Miszczak (dzielnica Ursynów). 

 

WRS powołała Prezydium w nowym składzie tj. Marek Bryłowski – 

przewodniczący, Małgorzata Żuber – Zielicz, Elżbieta Wiśniewska i Wojciech 



Kałkusiński –  zastępcy przewodniczącego, Joanna Celińska – sekretarz.  

W 2019 roku nastąpiła kolejna zmiana w składzie Prezydium, WRS powołała 

Małgorzatę Żuber-Zielicz na Przewodniczącą Rady. 

Odbyło się 10 posiedzeń plenarnych, na których, realizując swoje zadania 

statutowe i regulaminowe WRS zajmowała się następującymi zagadnieniami: 

1. Podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Sprawozdanie z pracy WRS w 2018 r. 

2. Przyjęła Plan pracy WRS na 2019 r. 

3. Zainicjowała i organizowała, wspólnie z Biurem Pomocy i Projektów 

Społecznych Urzędu Miasta st. Warszawy, IV Seminarium Warszawskich Rad 

Seniorów, zaproponowała, aby tematem seminarium było zdrowie i jakość 

życia seniorów. 

4. Wypracowała poprawki do Regulaminu pracy WRS i podjęła uchwałę o jego 

przyjęciu. 

5. Na posiedzeniu, w którym udział wzięli Wiceprezydenci Warszawy Robert 

Rabiej i  Renata Kaznowska oraz dyr. Magdalena Łochowska i Izabela 

Laskowska z Biura Polityki Lokalowej,  zapoznała się z informacją o 

działaniach podjętych w sprawie budowy wind w starych zasobach Urzędu 

Miasta i dzielnic („więźniowie IV pięter”). 

6. WRS zaprosiła na posiedzenie Ewę Malinowską - Grupińską – 

Przewodniczącą Rady m. st. Warszawy, na którym Przewodnicząca WRS 

przedstawiła gościowi zakres działania Warszawskiej Rady Seniorów, 

wynikający za statutu oraz cele jakie Rada stawia przed sobą w działaniach 

na rzecz seniorów. W czasie dyskusji członkowie WRS i rad dzielnicowych 

przedstawili problemy jakie zgłaszane są przez seniorów z dzielnic 

Warszawy. Wszystkie uwagi i postulaty zostały spisane i przekazane na ręce 

E. Malinowskiej - Grupińskiej. 

7. Aktywnie uczestniczyła w przebiegu Warszawskich Dni Seniora, 

mobilizowała Urzędy Dzielnic oraz inne instytucje i organizacje w dzielnicach 

do aktywnego ich promowania,  

8. Realizowała, wspólnie z Urzędem m. st. Warszawy i Dzielnicowymi Radami 

Seniorów, konkurs „Miejsce Przyjazne Seniorom”, powołała Kapitułę 

Konkursu edycji 2019  i przyjęła jego regulamin. 

9. Opiniowała projekty realizowane przez Biura Urzędu Miasta st. Warszawy. 

10. Członkowie WRS aktywnie uczestniczyli w warsztatach i szkoleniach. 

11. Dokonała wyboru uzupełniającego swojego przedstawiciela  w Warszawskiej 

Radzie Transportu Publicznego oraz członków reprezentujących WRS w 

konkursach ogłaszanych przez Urząd m. st. Warszawy. 



12. Zapoznała się z informacją o konkursach dotacyjnych realizowanych w 2019 

roku przez Zespół Realizacji Polityki Senioralnej Biura Pomocy i Projektów 

Społecznych, delegowała swoich przedstawicieli do komisji ds. małych 

grantów, Uniwersytetów III Wieku, projektu „e-senior”, zaangażowania 

seniorów w promocję Warszawskich Dni Seniora. 

13. Poprzez swoich przedstawicieli uczestniczyła w konsultacjach w trakcie 

organizacji kolejnej Warszawskiej Olimpiady Seniorów. Na posiedzeniu WRS, 

w którym uczestniczyli Dorota Ognicha – Z-ca Dyrektora Biura Sportu i 

Rekreacji, Marcin Nowocin – Naczelnik Biura Sportu oraz Katarzyna 

Szymańska – główna koordynatorka projektu, omówiła program i sposób jej 

przebiegu. Członkowie WRS brali czynny udział w zawodach a także 

stanowili pomoc informacyjną w czasie trwania Olimpiady. Przewodnicząca 

WRS Małgorzata Żuber-Zielicz wraz z panią Renatą Kaznowską 

wiceprezydent m. st. Warszawy dokonała uroczystego otwarcia Olimpiady, 

przedstawiciele Prezydium uczestniczyli w dekorowaniu uczestników. Po 

Olimpiadzie Warszawska Rada Seniorów omówiła organizację i przebieg 

imprezy oraz zgłosiła swoje uwagi. 

14. Zaprosiła na swoje posiedzenie przedstawicieli Zarządu Transportu 

Miejskiego, przedstawiła na nim swoje wnioski dotyczące właściwej 

informacji oraz optymalnego i bezpiecznego korzystania z transportu 

miejskiego w Warszawie. W czasie dyskusji członkowie WRS zgłosili szereg 

uwag dotyczących problemów w swoich dzielnicach. 

15. Na jedno z posiedzeń WRS zaprosiła Elżbietę Ostrowską – Prezeskę 

Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, omawiając na nim wspólne 

doświadczenia dotyczące sytuacji osób starszych. 

16. Spotkała się z Katarzyną Wilkołaska- Żuromską Pełnomocnikiem Prezydenta 

ds. Kobiet, która poinformowała o powołaniu Warszawskiej Rady Kobiet, w 

której zakresie działania jest zajęcie się m.in. propagowaniem aktywizacji 

kobiet i przeciwdziałaniem przemocy wobec nich, w tym kobiet starszych. 

17. Przyjęła założenia do współpracy ze Stowarzyszeniem MANKO przy kampanii 

„Stop manipulacji – nie kupuj na prezentacji” oraz w programie 

Ogólnopolskiej Karty Seniora i podjęła uchwałę o objęciu patronatem w/w 

działań. 

18. WRS wypracowała swoje stanowisko w sprawie bezpieczeństwa seniorów w 

przestrzeni miejskiej (w tym problemów stwarzanych przez tzw. urządzenia 

transportu osobistego) i przekazała je Prezydentowi m. st. Warszawy i 

Przewodniczącej Rady Miasta. 



19. Przygotowała i przekazała wszystkim komitetom wyborczym w wyborach do 

Sejmu RP apel w sprawie dysproporcji powstającej pomiędzy wysokością 

emerytur a wysokością średniego wynagrodzenia. 

20. WRS wystąpiła do Rady Warszawy z inicjatywą uchwałodawczą o nadanie 

części Bulwarów Wiślanych nazwy „Bulwar Seniora” oraz ogłoszenie roku 

2020 Rokiem Warszawskich Seniorów. 

21. Wystąpiła z wnioskiem o wprowadzenie poprawek do uchwały dotyczącej 

statutów dzielnic Warszawy, w zakresie zapewnienia Radom Seniorów 

środków finansowych na prowadzenie działalności statutowej. 

22. Podjęła uchwałę w sprawie powołania ekspertów Warszawskiej Rady 

Seniorów. 

23. Wysłuchała informacji Ryszarda Kubiaka – dyrektora festiwalu „Ogrody 

Muzyczne” o historii festiwalu i programie jego obecnej edycji. Członkowie 

Rady otrzymali zaproszenia na wybrane imprezy. 

24. Przedstawiciele WRS uczestniczyli w uroczystych obchodach rocznicy 

wybuchu Powstania Warszawskiego. 

25. Członkowie WRS aktywnie uczestniczyli jako wolontariusze w organizacji i 

przebiegu okolicznościowych, ulicznych biegów na terenie Warszawy. Do 

zadań wolontariuszy należała m. in. obsługa zawodników, organizacja 

punktów odżywiania, dekoracja biegaczy na mecie, udzielanie informacji, 

wsparcie techniczne. Udział w tych imprezach był także znakomitą okazją do 

integracji seniorów z różnych dzielnic Warszawy. 

26. Rozpatrywała i popierała wnioski kierowane do WRS, w tym poparła 

inicjatywę grupy aktywistów z Ośrodka Kultury „URSUS” reaktywowania 

Muzeum Ursusa. 

27. Przedstawiciele WRS potykali się z redakcją miesięcznika „Pokolenia” 

omawiając materiały do kolejnych jego wydań. 

28. Przedstawiciele WRS uczestniczyli, na zaproszenie Zarządu Głównego PZEiR , 

w wyjeździe do Gdańska pn. „”Edukacja społeczna osób starszych”. 

29. Delegowała swoich przedstawicieli i przyjmowała ich informacje z udziału w 

spotkaniach i konferencjach  w tym m.in. konferencji „Ryzyko utraty 

sprawności seniorów, diagnostyka, programy interwencyjne i rehabilitacja”, 

forum „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie samobójstwom”, III 

Kongresie Uniwersytetów III Wieku, IV edycji Sejmiku Senioralnego 

Województwa Mazowieckiego, Konferencji „Kongres seniora – nie daj się 

smogowi”. 

30. Wzięli udział w programach radia i telewizji: M. Żuber- Zielicz w telewizyjnej 

promocji akcji „Obudź się, Uwaga = Życie”, E. Wiśniewska oraz zaproszona 



przez nią Halina Molka członkini Rady Seniorów Dzielnicy Bemowo brały 

udział w programie Radia Warszawa, przedstawiając działania 

podejmowane przez WRS i informację o Targach pracy dla Seniorów, 

inicjatywie dzielnicy Bemowo. 

31. Omawiała prace zespołów zadaniowych. 

 

                                                                                 Przewodnicząca WRS 

                                                                               Małgorzata Żuber - Zielicz 
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Uchwała nr 1/2020 

Warszawskiej Rady Seniorów m. st. Warszawy 

z dnia 20 marca 2020 r. 

 

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Warszawskiej Rady Seniorów z działalności 

                     w 2019 r. 

 

Warszawska Rada Seniorów, na postawie § 7 ust. 10 Statutu Warszawskiej Rady 

Seniorów, stanowiącego załącznik do Uchwały nr LXXXV/2014 Rady Miasta 

Stołecznego Warszawy z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie utworzenia 

Warszawskiej  Rady Seniorów, uchwala co następuje: 

 

§ 1  

Przyjmuje sprawozdanie Warszawskiej Rady Seniorów z działalności w 2019 r., 

stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały. 

§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza Przewodniczącej Warszawskiej Rady Seniorów. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                Przewodnicząca WRS 

                                                                             Małgorzata Żuber - Zielicz 



 


