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Protokół nr 4/2021 

z posiedzenia Warszawskiej Rady Seniorów 

w dniu  27 maja 2021 r. 

posiedzenie hybrydowe:  

Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie/online  

 

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

W posiedzeniu udział wzięli: Małgorzata Borys-Dziedzic – kierownik Zespołu 

Realizacji Polityki Senioralnej oraz Ewa Kozdroń, Maria Pokój, Janusz 

Kostynowicz i Jerzy Mądry – eksperci WRS. 

 

Porządek obrad: 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Konkurs „Miejsce przyjazne seniorom” edycja 2020 i edycja 2021 oraz 

Warszawskie Dni Seniora 2021. 

3. Informacja z pracy w Zespołach WRS – przedstawiają przewodniczący 

Zespołów. Rekomendacje do Polityki Senioralnej.   

4. Spotkanie integracyjne w Parku Kultury w Powsinie, w dniu 16 czerwca br.  

5. Informacja o pracy Prezydium pomiędzy posiedzeniami WRS. 

6. Seminarium Warszawskich Rad Seniorów 2021. Proponowany temat 

„Dobrostan seniora w Warszawie - aktywność warszawskich środowisk 

senioralnych w świetle przyjętych programów i polityk miejskich”  

7. Sprawy wniesione poza porządkiem obrad. 

8. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad. 1  

Posiedzenie otworzyła i prowadziła Przewodnicząca WRS – Małgorzata Żuber-

Zielicz. 

 Powitała osoby obecne na posiedzeniu w klubokawiarni CAM Nowolipie oraz 

uczestniczące online.  

Kolejno Przewodnicząca WRS poinformowała, że przyjęcie protokołu nr 3 z 

kwietniowego posiedzenia WRS nastąpi w późniejszym terminie, ponieważ do 

dnia poprzedzającego posiedzenie nadal przesyłane były uwagi do w/w 

protokołu. Małgorzata Żuber-Zielicz zaproponowała, by protokół został 

przesłany po naniesieniu wszystkich uwag i przyjęty obiegiem, na co zebrani 

wyrazili zgodę.  

Ad. 2 
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Przewodnicząca WRS zaproponowała, by w związku z obecnością na 

posiedzeniu Małgorzaty Borys-Dziedzic, kierownika Zespołu Realizacji Polityki 

Senioralnej omówić w pierwszej kolejności punkt, dotyczący konkursu „Miejsce 

przyjazne seniorom” i Warszawskich Dni Seniora.  

 

Małgorzata Borys-Dziedzic przypomniała, że z powodu pandemii edycja  

Konkursu „Miejsce przyjazne seniorom 2020” została w ubiegłym roku 

zawieszona. Aktualnie Biuro Pomocy i Projektów Społecznych jest na etapie 

przekazywania wniosków, zgłoszonych w ramach tej edycji  do dzielnicowych 

rad seniorów.  Wpłynęło 41 wniosków, z czego 1 zgłoszenie zostało odrzucone z 

powodów formalnych. Wnioski, które wpłynęły, dotyczą miejsc w 15 

dzielnicach Warszawy: 

• Bemowo – 2 wnioski,   

• Białołęka – 5 wniosków, 

• Bielany – 3 wnioski,  

• Mokotów – 6 wniosków,  

• Ochota – 3 wnioski,  

• Praga Południe – 1 wniosek, 

• Praga Północ – 1 wniosek, 

• Śródmieście – 4 wnioski, 

• Targówek – 2 wnioski,  

• Ursus – 3 wnioski, 

• Ursynów – 2 wnioski,  

• Wawer – 4 wnioski, 

• Wesoła – 2 wnioski,  

• Włochy – 1 wniosek,  

• Wola – 2 wnioski.  

 

Małgorzata Borys-Dziedzic poinformowała, że w związku z tym, że realizacja 

konkursu edycji 2020 została przesunięta, proponuje się zmiany 

harmonogramu i trybu postępowania w organizacji konkursu. Zaproponowała, 

by w najbliższym czasie wnioski zostały przekazane do  dzielnicowych rad 

seniorów, odbioru należy dokonać w siedzibie BPiPS przy ul. Kruczkowskiego 2. 

Dzielnicowe rady seniorów dokonałyby oceny tych wniosków do 30 czerwca, by 

w okresie lipiec-sierpień mogła zebrać się Kapituła Konkursu i dokonała wyboru 

laureatów, Gala wręczenia certyfikatów odbyłaby się na przełomie września i 
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października. Równocześnie Biuro Pomocy i Projektów Społecznych proponuje, 

by uruchomić edycję konkursu 2021, która powinna odbyć się podobnie jak 

w poprzednich latach, w czerwcu i lipcu odbędzie się kampania promocyjna a 

termin zgłoszeń upływał będzie 30 września.  

Kolejno M. Borys-Dziedzic poinformowała, że w sprawie Warszawskich Dni 

Seniora nie ma jeszcze decyzji umożliwiających realizację spotkań i wydarzeń w 

dużych grupach. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych jest przygotowane do 

organizacji wydarzenia, jeśli nie w formie stacjonarnej, to w formie hybrydowej 

lub online. Wiadomo także, że Biuro Sportu i Rekreacji jest w gotowości, jeśli 

chodzi o organizację Warszawskiej Olimpiady Seniorów, jednak także czeka na 

decyzję władz miasta, co do możliwości organizacji wydarzenia.  

 

Jan Sobota zapytał, co dzieje się z wnioskami, które ocenią dzielnicowe rady 

seniorów. Małgorzata Bory-Dziedzic wyjaśniła, że do 30 czerwca rady powinny 

wizytować zgłoszone miejsca, dokonać  oceny wniosków pod względem 

merytorycznym, a potem przekazać ocenione wnioski do Kapituły Konkursu do 

dalszego procedowania.  

Janusz Nowakowski poprosił, by Małgorzata Borys-Dziedzic wysłała e-mailowo 

do dzielnicowych rad seniorów informację o harmonogramie pracy edycji   

Konkursu 2020. 

 Małgorzata Żuber-Zielicz zapytała, czy w związku z tym, że czasu na ocenę nie 

jest wiele, te dzielnice, w których złożono więcej wniosków, mogłyby dokonać 

oceny do 10 lipca b.r. Małgorzata Borys-Dziedzic powiedziała, że nie będzie to 

problemem – Kapituła Konkursu pracować będzie na bieżąco nad wnioskami 

wpływającymi do Biura Pomocy i Projektów Społecznych.  

Elżbieta Wiśniewska zadeklarowała, że wyśle zestawienie wniosków złożonych 

w Edycji 2020 do przewodniczących dzielnicowych rad seniorów oraz członków 

Warszawskiej Rady Seniorów z poszczególnych dzielnic.  

 

Ad. 3 

Małgorzata Żuber-Zielicz przeszła do punktu, dotyczącego pracy WRS w 

zespołach zadaniowych. Powiedziała, że lipiec-wrzesień to czas, by zrobić jak 

najwięcej, by dzielnicowe rady seniorów się uaktywniły. Przytoczyła pomysł 

posła Michała Szczerby, by dużo inicjatyw odbywało się w wakacje w różnych 

dzielnicach Warszawy.  
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Kolejno Przewodnicząca WRS poprosiła przewodniczących zespołów o 

informację na temat pracy zespołów w ostatnich tygodniach. Przypomniała 

jednocześnie, o tym, jakie funkcjonują zespoły: 

• zespół ds. współpracy z radami seniorów i organizacjami działającymi na 

rzecz seniorów,  którego przewodniczącym jest Ireneusz Wrześniewski, 

• zespół ds. zdrowia i jakości życia seniorów – którego przewodniczącym 

jest Jan Sobota, 

• zespół organizacyjno-prawny – którego p.o. przewodniczącego jest 

Janusz Nowakowski (zespół w ostatnim czasie nie zebrał się). 

Każdy z członków Prezydium WRS współpracuje z jednym z zespołów: 

• z zespołem ds. współpracy z radami seniorów i organizacjami 

senioralnymi – Elżbieta Wiśniewska, 

• z zespołem ds. zdrowia i jakości życia seniorów – Wojciech Kożuchowski, 

• z zespołem organizacyjno-prawnym – Joanna Celińska.  

 

Jan Sobota przedstawił informacje na temat pracy zespołu ds. zdrowia i jakości 

życia seniorów:  

• protokół z poprzedniego spotkania zespołu, które odbyło się 17 maja, 

zostanie, po wprowadzeniu poprawek, rozesłany do członków zespołu 

oraz Prezydium WRS, 

• kolejne spotkanie zespołu odbędzie się w czerwcu w formie stacjonarnej 

w CAM Nowolipie, 

• podczas ostatniego spotkania zespołu Jan Sobota podjął się 

zdefiniowania jakości życia, natomiast Wojciech Kożuchowski nawiązał 

do teleopieki – jest to temat bardzo ważny dla zespołu, 

• dyskutowana była kwestia, poruszona przez Zbigniewa Ogonowskiego, 

opieki długoterminowej oraz domów pomocy społecznej,  

• Ewa Kozdroń poruszyła temat prozdrowotnych postaw seniorów 

z związku ze starzeniem się,  

• Janusz Zieliński poruszył temat nowych technologii w kontekście ochrony 

zdrowia,  

• członkowie zespołu zastanawiali się, w jaki sposób zespół może 

realizować swoje pomysły, kogo może zaprosić i włączyć do ich realizacji, 

• Jan Sobota opowiedział także o projektach, które zgłosił do Budżetu 

Obywatelskiego, związanych z tematyką zdrowotną.  
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Małgorzata Żuber-Zielicz powiedziała, że jeżeli członkowie WRS będą mieli 

pytania, należy przesłać je drogą mailową do zespołu. Poprosiła także Jana 

Sobotę, by rozesłał wszystkim członkom WRS protokół z ostatniego posiedzenia 

zespołu. Maria Pokój zauważyła, że w sytuacji, kiedy mowa o profilaktyce, 

warto zaznaczyć, że aktualnie mamy sytuację, że Szpital Bielański się 

rozbudowuje, a część Szpitala Praskiego została zlikwidowana. Dodała, że 

sprawą Szpitala Praskiego zajmuje się już Rada Seniorów Dzielnicy Praga 

Północ.  

Ireneusz Wrześniewski przedstawił informację na temat pracy zespołu ds. 

współpracy z radami seniorów i organizacjami działającymi na rzecz seniorów:  

• istotne jest to, by uzyskać informację, co w czasie pandemii dzieje się 

w poszczególnych dzielnicowych radach seniorów – w związku z tym 

powstał pomysł ankiety skierowanej do przewodniczących dzielnicowych 

rad seniorów, projekt ankiety został rozesłany do członków WRS,   

okazało się jednak, że wiele rad seniorów nie pracowało w czasie 

pandemii  zrezygnowano z kontynuowania prac nad ankietą, uznano, że 

jeśli członkowie WRS chcieliby dowiedzieć się jak działały poszczególne 

rady seniorów w okresie pandemii, powinni zaczerpnąć informacji od 

konkretnych osób z danej rady seniorów, 

• istotnym wnioskiem wynikającym z pracy zespołu jest potrzeba spotkania 
rad seniorów z Prezydentem m.st. Warszawy, spotkanie miałoby ono 

dotyczyć polityki senioralnej i pracy poszczególnych biur na rzecz 

seniorów, 

• Elżbieta Wiśniewska zgłosiła pomysł projektu, realizowanego razem z 

młodzieżą, który dotyczyłby historii odbudowy Warszawy,  

• omawiany był pomysł szczepień poza miejscem zamieszkania.  

 

Małgorzata Żuber-Zielicz przedstawiła wstępny zarys propozycji WRS dotyczący 

polityki senioralnej. 

Poinformowała także, że członkowie Prezydium WRS spotkali się z Pauliną 

Nowicką – pełnomocnikiem Prezydenta m.st. Warszawy ds. strategii rozwoju 

miasta. Członkowie Prezydium WRS przypomnieli  na spotkaniu, że wnioskowali 

o to, by polityka senioralna była ogłoszona 15 czerwca b.r.  Niestety nie udało 

się to i plany zostały przełożone na wrzesień. W tym momencie Prezydium WRS 

przygotowuje pismo do dyrektora Tomasza Pactwy z prośbą, by złożył 

formalnie wniosek o powstanie tej polityki (formalnie jeszcze żaden wniosek 

nie został złożony).  
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Wstępny zarys propozycji polityki senioralnej to następujące zagadnienia:  

• polityka senioralna Warszawy to ogół działań Miasta prowadzących do 

poprawy dobrostanu starszych mieszkańców Warszawy, tym wydłużenia 

ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zapewnienia zdrowego, 

bezpiecznego i samodzielnego życia, 

• zapisanych zostało 7 głównych celów polityki senioralnej, 

• zdefiniowane zostały wartości polityki senioralnej: podmiotowość, 

partycypacja, pomocniczość, solidarność, włączanie społeczne, 

bezpieczeństwo, 

• zdefiniowane zostały także instrumenty polityki senioralnej.  

 

Prezentacja z projektem polityki senioralnej zostanie przesłana wszystkim 

członkom WRS, z prośbą o wniesienie uwag, by następnie projekt został 

przyjęty przez Warszawską Radę Seniorów.  

Małgorzata Żuber-Zielicz poinformowała, że Prezydium WRS pracuje nad 

aneksem do regulaminu udzielania patronatów przez WRS, ponadto Prezydium 

chce przygotować i zgłosić projekt zmian do regulaminu pracy WRS. Bardzo 

ważne będzie wprowadzenie do regulaminu zapisu dotyczącego nieobecności 

członków na posiedzeniach, by uniknąć sytuacji że osoba powoływana do WRS 

nie uczestniczy w jej pracach i posiedzeniach.  

 

Ad. 4 

Elżbieta Wiśniewska poinformowała o przygotowaniach do organizacji 

spotkania integracyjnego, której podjęła się wraz z Janem Sobotą. 

Najprawdopodobniej spotkanie odbędzie się w Parku Kultury w Powsinie  o 

godzinie 14:00. Nie zostanie  zorganizowany transport zbiorowy, ponieważ do 

miejsca spotkania dojeżdża z centrum Warszawy bezpośredni autobus.  

Jan Sobota poprosił o deklarację do 5 czerwca b.r., kto zamierza uczestniczyć w 

spotkaniu, ułatwi to realizację przedsięwzięcia. Na spotkanie zostaną 

zaproszeni wszyscy członkowie i eksperci WRS, przewodniczący dzielnicowych 

rad seniorów, burmistrzowie dzielnic Wilanów i Ursynów, przedstawiciele Biura 

Pomocy i Projektów Społecznych.  

 

Małgorzata Żuber-Zielicz powiedziała, że spotkanie integracyjne ma formę 

spotkania towarzyskiego, natomiast Prezydium WRS ma w planie, w celach 

roboczych, zorganizowanie spotkania ze wszystkimi przewodniczącymi 

dzielnicowych rad seniorów.  
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Ad. 6  

Małgorzata Żuber-Zielicz poinformowała, że w planie pracy na 2020 rok  

zaplanowane było zorganizowanie Seminarium Warszawskich Rad Seniorów na 

temat dobrostanu i godnego życia seniorów. Przewodnicząca WRS powiedziała, 

że w tym momencie ważne jest powołanie zespołu, który będzie pracować nad 

tegorocznym seminarium. Przewodniczącą zespołu została Bożena Smolarek.  

 

Ad. 5 

Małgorzata Żuber-Zielicz przedstawiła działania podejmowane w maju przez 

Prezydium WRS: 

• udział w konsultacjach poszczególnych programów miejskich, 

• stanowisko w sprawie programu „Usługi Blisko Domu” (materiał w 

załączniku) 

• stanowisko w sprawie konsultacji programu „Aktywnie blisko domu” 

(materiał przesłany do koordynatora programu),  

• udział w spotkaniu z panią pełnomocnik Pauliną Nowicką, 

• udział w spotkaniu Przewodniczącej i Rady Seniorów Dzielnicy Praga- 

Północ w „Domu Międzypokoleniowym” na ul. Stalowej, 

• udział w spotkaniu wyjazdowym Branżowej Komisji  ds. Uniwersytetów 

Trzeciego Wieku, 

• spotkania zespołów WRS, 

• organizacja spotkania przy grobach Stanisława Trzmiela i Marii Lehman,  

• udział w posiedzeniu kolegium redakcyjnego miesięcznika  Pokolenia, 

• wizyta w Lasach Miejskich – przygotowanie wyjazdu integracyjnego, 

• pomoc w zaproszeniu seniora do udziału w wywiadzie w ramach projektu 

„Społeczna odpowiedzialność nauki – od promocji po innowacje 

społeczne”, 

• przygotowanie newslettera i materiału informacyjnego do miesięcznika 

Pokolenia, przygotowanie prezentacji o polityce senioralnej, 

• przygotowanie informacji o Warszawskiej Radzie Seniorów dla portalu 

60plus, 

• przygotowanie wydawnictw senioralnych – tom 1 i tom 2, 

• przygotowanie programu posiedzenia WRS, 

• przygotowanie projektu stanowiska do programu „Usługi blisko domu” 

(przesłanie do Biura Edukacji, po akceptacji Prezydium), 

• przygotowanie wydawnictw i skanów stanowisk na stronę internetową, 
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• przygotowanie pakietów z informacją od WRS do pełnomocnika ds. 

strategii rozwoju miasta i Prezydent Machnowskiej-Góra.  

 

Ad. 7  

Jan Sobota uznał, że warto byłoby nawiązywać współpracę z radami seniorów, 

które działają w Polsce. Dobrze byłoby dowiedzieć się, z jakimi problemami 

mierzą się inne rady oraz jakie mają pomysły, dotyczące polityki senioralnej. 

Przewodnicząca WRS zauważyła, że podczas jesiennego wyjazdu do Kazimierza 

Dolnego możliwe byłoby zorganizowanie spotkania z radą seniorów, 

funkcjonującą w pobliżu tego miejsca. Dodała, że WRS miała w planach 

zorganizowania spotkań innymi radami seniorów, jednak pandemia sprawiła, że 

trzeba było z nich tymczasowo  zrezygnować.  

Zbigniew Ogonowski zauważył, że WRS powinna dążyć do  spotkania  z 

Prezydentem Rafałem Trzaskowskim, aby porozmawiać o wprowadzeniu 

dokumentu dotyczącego polityki senioralnej w Warszawie.  

Marek Chodaczyński , Przewodniczy Rady Seniorów Dzielnicy Ochota, 

powiedział, że na Ochocie powołany został  przez Dzielnicową Komisję Dialogu 

Społecznego  zespół, któremu  przewodniczy Janusz Zieliński,  zajmujący się 

kwestią opłat za śmieci, materiał dotyczący pracy zespołu został przekazany do 

WRS.W poruszanej sprawie zespół  przesłał list do Prezydenta Rafała 

Trzaskowskiego. Marek Chodaczyński poprosił, by dzielnicowe rady seniorów 

zapoznały się z materiałem przekazanym do WRS, odniosły się do niego i 

napisały listy poparcia.  

 

Ad. 8  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca WRS zamknęła 

posiedzenie.  

 

 

Protokół sporządziły: 

 

Marta Seredyńska 

Joanna Celińska 

Przewodnicząca WRS 

 

 

Małgorzata Żuber-Zielicz 

 


