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Protokół nr 2/2021 

z posiedzenia Warszawskiej Rady Seniorów 

w dniu 24 lutego 2021 r. 

(online na platformie ZOOM) 

Obecni: członkowie WRS wg listy obecności (zał. nr 1 - lista obecności). 

W posiedzeniu udział wzięli: Małgorzata Borys-Dziedzic - kierownik Zespołu 
Realizacji Polityki Senioralnej oraz Maria Pokój, Ewa Kozdroń, Jerzy Mądry 
i Janusz Kostynowicz- eksperci WRS. 

Porządek obrad: 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie Sprawozdania WRS za rok 2020. 
3. Przyjęcie Planu pracy i priorytety WRS na 2021 rok. 
4. Przyjęcie Zasad udzielania patronatu przez WRS. 
5. Prezentacja składu funkcjonujących w WRS Zespołów 

przewodniczących tych zespołów. 

wybór 

6. Informacje o pracach pomiędzy posiedzeniami pracy Prezydium w 
rozszerzonym składzie. 

7. Sprawy z dzielnic i organizacji senioralnych - informacje członków WRS. 

8. Sprawy różne i wniesione. 

Ad.1 

Posiedzenie otworzyła i prowadziła Małgorzata Żuber-Zielicz Przewodnicząca 
Warszawskiej Rady Seniorów. Przedstawiła proponowany porządek obrad, który 
został on przyjęty przez aklamację. 

Ad. 2 

M. Żuber-Zielicz udzieliła głos Joannie Celińskiej - Sekretarzowi WRS, która 
przygotowała projekt sprawozdania za 2020 r. Joanna Celińska poinformowała, 
że uwagi do sprawozdania zgłosili: Elżbieta Wiśniewska, Teresa Bojanowicz, 
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Janusz Kostynowicz oraz Małgorzata Żuber-Zielicz . Uwagi merytoryczne, po 

uzgodnieniu z Przewodniczącą WRS, zostały naniesione, dodała że po przyjęciu 

dokumentu zostanie on rozesłany do wszystkich członków i ekspertów WRS. 

Stwierdziła, że bardzo pomocne w przygotowaniu sprawozdania były 

przygotowywane w ciągu roku „Wieści WRS", które zamieszczane są w 

miesięczniku POKOLENIA. 

Następnie Przewodnicząca WRS przytoczyła uwagi, które wpłynęły do 

sprawozdania: 

• Janusz Kostynowicz zauważył, że przy wymienianiu Domu Dziennego 

Pobytu przy ul. Brzeskiej należy poprawić adres, uznał że należy podać 

pełną nazwę wydawnictwa „Senior w Warszawie - Miejski Informator 

Rodzinny", zwrócił także uwagę, by wymienić z imienia i nazwiska osoby, 

dla których WRS wystąpiła o odznaczenie „Zasłużony dla m. st. Warszawy''. 

Małgorzata Żuber-Zielicz poinformowała, że WRS wystąpiła o odznaczenia 

dla 3 zasłużonych seniorów: Ewy Kozdroń, Ryszarda Kubiaka oraz Michała 

Sadurskiego. Rada m.st. Warszawy przyznała odznaczenia, jednak nie 

zostały one do tej pory wręczone. Dodała, że w lutowym wydaniu 

miesięcznika POKOLENIA ukaże się artykuł o zmarłym w grudniu ub. roku 

Ryszardzie Kubiaku, przygotowany przez Jolantę Kroner. 

• Teresa Bojanowicz poprosiła, by w sprawozdaniu napisać, co stało się z 

wysłanymi w 2020 roku pismami, zgłosiła także uwagę, by pod 

sprawozdaniem pojawiły się wnioski do pracy w 2021 roku. 

Małgorzata Żuber-Zielicz poinformowała, że do tej pory nie było takiego 

zwyczaju, jednak zobowiązała się do przygotowania zestawienia 

wniosków, by były one pomocne w pracy WRS w 2021 r. 

• Joanna Celińska dodała, że bardzo pomocne były uwagi Elżbiety 

Wiśniewskiej i Teresy Bojanowicz, które zweryfikowały skład 

Warszawskiej Rady Seniorów. 

W związku z brakiem dodatkowych uwag, M. Żuber-Zielicz poddała pod 

głosowanie Uchwałę WRS nr 1/21 w sprawie „Przyjęcia sprawozdania 

Warszawskiej Rady Seniorów z działalności w 2020 roku", która w wyniku 

głosowania 16 głosami za została podjęta ( zał. nr 2 - Uchwała nr 1/21). 
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W tym miejscu Przewodnicząca WRS poinformowała zebranych, że 5 lutego b.r. 

zmarł Stanisław Trzmiel, który był członkiem WRS w latach 201~2020, 

delegowanym dwukrotnie przez Branżową Komisję Dialogu Społecznego ds. 

Uniwersytetów Trzeciego Wieku.Joanna Celińska przypomniała działalność 

Stanisława Trzmiela w WRS, następnie uczczono jego pamięć chwilą ciszy. 

Przewodnicząca WRS dodała, że pogrzeb odbył się w gronie najbliższej rodziny, 

do członków i ekspertów WRS zostanie wysłana mailowo informacja o mszy św. 

w dniu 7 marca w intencji zmarłego Stanisława Trzmiela oraz wspólnej wizycie 

na jego grobie. 

Ad.3 

Małgorzata Żuber-Zielicz przekazała głos Wojciechowi Kożuchowskiemu, 

odpowiedzialnemu za prezentację „Planu pracy i priorytetów WRS na 2021 rok". 

Zaznaczyła jednocześnie, że między posiedzeniami nad dokumentem pracował 

kilkuosobowy zespół, który odpowiada za merytorykę i redakcję dokumentu. 

Wojciech Kożuchowski przedstawił zebranym dokument oraz omówił poprawki, 

jakie zostały w nim zamieszczone od ostatniego posiedzenia. Główny cel, 

zamieszczony w tekście, nie został zmieniony, natomiast zostało wyróżnionych 5 

priorytetów i związanych z nimi zadań. Poinformował, że ważne punkty, które 

zostały dodane, to nawiązanie i utrzymanie stałych kontaktów z właściwymi 

komisjami Sejmu i Senatu oraz właściwymi ministerstwami, istotne jest by WRS 

znalazła się w rozdzielnikach wysyłanych informacji, dotyczących polityki 

senioralnej. 

Elżbieta Wiśniewska przypomniała, że do tej pory członkowie WRS byli 

zapraszani na posiedzenia komisji sejmowych, ale nie przesyłano do nich 

konsultowanych dokumentów. 

W związku ze znalezieniem dodatkowych błędów redakcyjnych oraz wątpliwości 

co do zapisów, Krystyna Wierzbicka zadeklarowała, że dokona technicznej 

korekty dokumentu. W czasie posiedzenia cały dokument został 

przeanalizowany pod kątem wprowadzonych zmian, na bieżąco wprowadzane 

były do niego korekty. 
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Elżbieta Wiśniewska zauważyła, że przy punkcie, dotyczącym współpracy z 

poszczególnymi podmiotami, została uwzględniona Mazowiecka Rada Seniorów, 
ale należałoby także wpisać Mazowieckie Porozumienie Rad Seniorów, a także 
wznowić z nim współpracę. 

Po omówieniu wprowadzonych zmian, M . Żuber-Zielicz poddała pod głosowanie 
Uchwałę nr 2/2021 w sprawie „Planu pracy i priorytetów WRS na 2021 rok", 
przyjętą w wyniku głosowania 15 głosami za {Uchwała nr 2/2021 - zał. nr 3 do 
protokołu) . 

Ad. 5 

Joanna Celińska przypomniała nazwy zespołów zadaniowych WRS, powołanych 
w 2016 roku stosowną uchwałą: 

• Zespół ds. zdrowia i jakości życia seniorów, 

• Zespół ds. współpracy z radami seniorów i organizacjami działającymi na 
rzecz seniorów, 

• Zespół organizacyjno-prawny. 

Ponadto Joanna Celińska przypomniała, że składy zespołów zostały przesłane 

mailowo, Prezydium zaproponowało nowym członkom WRS pracę w 
poszczególnych zespołach . Kilku z nich potwierdzili swój udział, w przypadku 
pozostałych, ponieważ nie było głosów sprzeciwu, przyjęte zostało, że zgadzają 
się na pracę w zaproponowanych zespołach . 

Małgorzata Żuber-Zielicz dodała, że w tym momencie jedynie Zespół ds. 
współpracy z radami seniorów i organizacjami działającymi na rzecz seniorów ma 
przewodniczącego, którym jest Ireneusz Wrześniewski. Ważne, by zespoły 
spotkały się i wybrały przewodniczących oraz omówiły zadania i inicjatywy, na 
których się skupią. Dobrze by było, gdyby odbyło się to do końca marca. 
W związku z tym Joanna Celińska zobowiązała się przesłać jeszcze raz składy 
zespołów wraz z kontaktami telefonicznymi do ich członków. 

Ad. 4 

Małgorzata Żuber-Zielicz poinformowała, że do dokumentu „Zasady udzielania 
patronatu przez WRS" wpłynęły uwagi. Ewa Kozdroń zaproponowała, by wpisać 
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punkt, dotyczący nieudzielania przez WRS długoterminowych patronatów. 

Małgorzata Żuber-Zielicz wytłumaczyła, że chodzi o udzielanie patronatu na 

jednorazowe wydarzenie, które może trwać dłużej niż 1 dzień. WRS nie będzie 

udzielać patronatu na kolejne edycje tego samego wydarzenia, które będą 

powtarzane i realizowane w kolejnych latach po udzieleniu patronatu. 

Elżbieta Wiśniewska poinformowała, że mimo, iż WRS nie miała jeszcze 

przyjętych zasad udzielania patronatów, realizowała we współpracy partnerskiej 

z Muzeum Narodowym projekt edukacyjny. Projekt był dedykowanym 

najbardziej wykluczonym seniorom. Prezydium WRS wspólnie z Biurem Pomocy 

i Projektów Społecznych zdecydowało, że do projektu zostaną zaproszeni, którzy 

w grupach 7-osobowych seniorzy mieli być dowożeni do muzeum, gdzie 

odbywać się miały lekcje muzealne. Pandemia spowodowała jednak, że projekt 

został zmodyfikowany i lekcje były prowadzone online. Cały czas, we wszystkich 

materiałach Muzeum Narodowego, pojawiała się informacja o partnerskiej 

współpracy, a osoba koordynująca projekt ze strony muzeum przygotowuje 

artykuł o projekcie, który będzie opublikowany w miesięczniku POKOLENIA. 

Prowadząca obrady poddała pod głosowanie Uchwałę nr 3/2021 w sprawie 

„Zasad udzielania patronatu przez Warszawską Radę Seniorów", która, w wyniku 

głosowania 15 głosami za, została przyjęta (Uchwała nr 3/2021 - zał. nr 4 do 

protokołu). 

Ad. 6 

Małgorzata Żuber-Zielicz poinformowała, że pomiędzy posiedzeniami Prezydium 

spotkało się 4-krotnie, pracując nad przedstawionymi w czasie posiedzenia 

dokumentami. 

Dodała, że razem z Wojciechem Kożuchowskim, jako przedstawiciele Prezydium 

WRS, spotkali się z Prezydent Aldoną Machnowską-Góra. Podczas spotkania 

otrzymali zapewnienie, że po zakończeniu realizacji Programu „ Warszawa 

Przyjazna Seniorom na 2013-2020", powstanie w ciągu roku nowy program, 

dotyczący polityki senioralnej Ponadto Prezydent Machnowska-Góra zapewniła, 

że zajmie się, wielokrotnie zgłaszaną kwestią zapewnienia Warszawskiej Radzie 

Seniorów odpowiednich pomieszczeń do pracy i odbywania posiedzeń. 
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Małgorzata Żuber-Zielicz przypomniała, że rozpoczęły się konsultacje 

,,Społecznej Strategii Warszawy", będą one trwały one przez cały marzec. 

Poprosiła także, by na każdym ze spotkań był członek WRS, a w szczególności 

ważne będzie uczestnictwo członków WRS w spotkaniu w dniu 22 marca b.r., 

dotyczącym wspierania osób starszych, które potrzebują pomocy w 

funkcjonowaniu. Ponadto Przewodnicząca poinformowała, że WRS przygotuje 

stanowisko w sprawie problemów seniorów, uwzględnionych w niniejszej 
strategii. 

Przewodnicząca WRS zasygnalizowała, że Prezydium zastanawia się, w jaki 

sposób zorganizować świąteczne spotkanie wielkanocne, które odbędzie się pod 

koniec marca. Planowany jest w nich udział przedstawicieli dzielnicowych rad 

seniorów. 

Ad.7 

• Zofia Pyrtek-Nowakowska powiedziała, że Rada Seniorów Dzielnicy Ochota 

spotkała się w ostatnim czasie stacjonarnie, a spotkanie dotyczyło opieki nad 

seniorami i firm, oferujących tego typu opiekę. Zapytała jak rady seniorów 

postępują z przypadku zbliżającego się końca kadencji. Ponieważ kadencja 

Rady Seniorów Dzielnicy Ochota wygasa w maju, powstało pytanie jak 

rozwiązać tę kwestię w czasie pandemii. Elżbieta Wiśniewska 

poinformowała, że przedłużenie kadencji zainicjowała Rada Seniorów 

Dzielnicy Śródmieście, która wystąpiła do Zarządu i Rady Dzielnicy, z 

wnioskiem o przedłużenie kadencji o rok. Z kolei Rada Dzielnicy w Wilanowie 

z własnej inicjatywy przedłużyła kadencję Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów 

na czas nieograniczony (aż do czasu, gdy będzie możliwe przeprowadzenie 

wyborów). Zbigniew Ogonowski poinformował, że rozpoczęły się prace nad 

przedłużeniem kadencji Rady Seniorów Dzielnicy Wola. Elżbieta Wiśniewska 

powiedziała, że jeżeli Rada Dzielnicy nie przedłuży kadencji Radzie Seniorów, 

powinna ogłosić wybory. Ireneusz Wrześniewski uznał, że WRS powinna 

wystąpić do rad seniorów w dzielnicach z postulatem sugerującym podjęcie 

działania w celu przedłużenia kadencji. 

• Janusz Zieliński poinformował, że w dzielnicy Ochota został powołany 

interdyscyplinarny zespół roboczy, liczący 7 osób, który pracuje nad 

wypracowaniem stanowiska na temat selektywnego zagospodarowania 
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odpadów. W tym momencie zespół zajmuje się rozwiązaniami w Dzielnicy 
Ochota, ale korzysta także z informacji, dotyczących rozwiązań 

wprowadzanych w innych miastach. Zespół pracuje nad różnymi 

rozwiązaniami tego problemu, które uregulowałyby kwestię gospodarki 
odpadami, zgodnie z najnowszymi rozporządzeniami. Rozwiązania te zostaną 
przedstawione Radzie Dzielnicy. Maria Pokój powiedziała, że nowy system 
opłat za odbiór odpadów w Warszawie nie premiuje segregacji. Zauważyła 
także, że wielokrotnie kierowane były pytania, skąd wynikają konkretne 

stawki za śmieci, pozostały one jednak bez odpowiedzi. 

• Maria Pokój poinformowała, że posiedzenie Warszawskiej Rady Pożytku 
Publicznego (do której należy} dotyczyło m.in. podziału unijnych pieniędzy i 
otrzymywania środków unijnych przez Warszawę. Dodała, że w 
tymmomencie jest szereg programów dotyczących mieszkańców i będzie 
można zgłaszać uwagi do tych programów. 

Ad.8 

• Joanna Celińska przekazała, na prośbę zainteresowanych, dwie informacje: 
- Bożena Smolarek przedstawicielka Rady Seniorów Dzielnicy Wawer (która 
ze względów technicznych mogła jedynie przysłuchiwać się posiedzeniu) 
bardzo ucieszyła się z podejmowania przez WRS tematyki, dotyczącej 

seniorów na rynku pracy, Joanna Celińska podkreśliła przy tym, że tego 
tematu miało dotyczyć Seminarium Rad Seniorów, które zostanie 
zorganizowane w 2021 roku. 

• Przewodnicząca Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz Elżbieta Błaszczak 
proponuje rozważenie wystąpienia o program szczepień przeciw 
wirusowemu zapaleniu wątroby. Wojciech Kożuchowski zauważył, że 

podczas spotkania członków Prezydium z Prezydent Machnowską-Góra 
poruszony został temat szczepień przeciw pneumokokom. Prezydent 
Machnowska-Góra powiedziała, że w tym momencie temat ten musi zostać 
odłożony, ze względu na konieczność szczepień przeciw COVID-19. 

• Ewa Kozdroń podziękowała za sprawne rozwiązanie kwestii patronatów. 
Podkreśliła, że zgłosiła się do Przewodniczącej WRS w imieniu Europejskiego 
Stowarzyszenia Promocji Aktywności Ruchowej 50+ o rekomendację 

projektu, który realizuje Stowarzyszenie. ESPAR 50+ chciałoby uzyskać 

rekomendację WRS przy realizacji tego projektu, Stowarzyszenie uzyskało już 
rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Projekt polega na 
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pracy dotyczącej planowania dnia. Poinformowała także, że terapia zajęciowa 
na rehabilitacji na AWF rusza z serią wykładów i warsztatów, pod hasłem 
,,Rusza Akademia Zdrowia Seniora". 

Przewodnicząca WRS powiedziała, że Warszawska Rada Seniorów może także 
wesprzeć ten projekt, poprzez umieszczenie informacji o nim na swojej 
stronie i Facebooku. 

• Zbigniew Ogonowski zasygnalizował, że istotne są kwestie dotyczące rad, 
które funkcjonują w dziennych domach pobytu oraz innych rad, działających 
w Warszawie, np. rady spółdzielcze, rady w parafiach. Warto przyjrzeć się 
temu jak i gdzie one funkcjonują. Uznał, że dobrze byłoby także zorganizować 
osobne spotkanie WRS, poświęcone tematowi „co po pandemii?". 

• Maria Pokój uznała, że jeśli chodzi o szczepienia przeciwko żółtaczce, 

należałoby przeprowadzić rozeznanie, jaka jest skala problemu. 
• Elżbieta Wiśniewska zgłosiła autopoprawkę do protokołu nr 7 z 15.12.2020. 

Sekretarz WRS zastosowała rozwiązanie, że po uzupełnieniu porządku obrad 
o dodatkowy punkt, który WRS przyjęła, został on powtórzony w uzupełn ionej 

wersji. Elżbieta Wiśniewska proponuje, by nie umieszczać porządku obrad po 
raz kolejny, a wstawić dodatkowy punkt jako 8 i w Ad. 1 dodać zapis: 
„Porządek obrad został uzupełniony w punkcie 8, a kolejne punkty przyjęły 
numerację 9 i 10". Poprawka została zaakceptowana przez członków WRS. 

• Daniela Fidura zapytała czy w Warszawie funkcjonuje program taksówki dla 
osób z niepełnosprawnościami. Małgorzata Borys-Dziedzic pracownica Biura 
Pomocy i Projektów Społecznych odpowiedziała, że taki projekt funkcjonuje 
od 2020 roku, dodała że prześle do Przewodniczącej WRS informacje na 
temat tego projektu. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca WRS zamknęła 
posiedzenie. 

Przewodnicząca 

Warszawskiej Rady Seniorów 

Małgorzata Żuber-Zielicz 
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