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Protokół nr 5/2021 

z posiedzenia Warszawskiej Rady Seniorów 

w dniu  8 września 2021 r. 

w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” 

oraz online  

 

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

W posiedzeniu udział wzięli: Michał Szczerba – Poseł na Sejm RP, Marlena 

Muszyńska – zastępca dyrektora Biura Pomocy i Projektów Społecznych, 

Małgorzata Borys-Dziedzic – kierownik Zespołu Realizacji Polityki Senioralnej, 

Jan Siedlecki – przewodniczący Bemowskiego Stowarzyszenia 

Niepełnosprawnych „NIE Jesteśmy SAMI” oraz Ewa Kozdroń, Janusz 

Kostynowicz, Jerzy Mądry i Maria Pokój – eksperci WRS. 

 

Porządek obrad: 

I. Część uroczysta. Powitanie gości. Okolicznościowe wystąpienia: 

1. Wręczenie odznaczeń przez Panią Magdalenę Roguską, 

wiceprzewodniczącą Rady m. st. Warszawy, 

2. Wręczenie podziękowań  członkom WRS, którzy zakończyli kadencję 

i powierzeń nowo powołanym członkom przez Dyrektora Biura Pomocy 

i Projektów Społecznych; spotkanie z gościem specjalnym.  

II. Część robocza: 

3. Informacja o Warszawskich Dniach Seniora – Małgorzata Borys-Dziedzic. 

4. Informacja o warsztatach w Kazimierzu Dolnym.  

5. Informacja Przewodniczącej WRS o pracy i inicjatywach Prezydium 

pomiędzy posiedzeniami i planowanych działaniach we wrześniu         

(planowane terminy spotkań, wydarzenie sportowe, wyjazdy i spotkania, 

inicjatywy, oczekiwania). 

6. Informacje z dzielnic i BKDS – przedstawicieli chcących zabrać głos  

prosimy o zasygnalizowanie głosów do prezentacji.  

7. Sprawy różne i wniesione. 

 

Posiedzenie otworzyła i prowadziła Przewodnicząca WRS Małgorzata Żuber-

Zielicz, powitała zaproszonych gości oraz członków i ekspertów WRS.  
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Ad. 1 

Przewodnicząca M. Żuber-Zielicz przekazała głos Magdalenie Roguskiej 

Wiceprzewodniczącej  Rady m. st. Warszawy, która wręczyła Ewie Kozdroń i 

Janowi Siedleckiemu Odznaki Honorowe „Za zasługi dla Warszawy”, których 

kandydatury zostały zgłoszone przez Warszawską Radę Seniorów. 

 

Ad.2 

Kolejno Marlena Muszyńska, zastępczyni dyrektora Biura Pomocy i Projektów 

Społecznych, wręczyła powołania na członków WRS Teresie Bojanowicz, 

Jolancie Sobczak, Małgorzacie Żuber-Zielicz, Zdzisławowi Czerwińskiemu i 

Januszowi Zielińskiemu.  

Następnie M Żuber-Zielicz powitała gościa zaproszonego na posiedzenie 

Michała Szczerbę – Posła na Sejm RP, który zapoznał zebranych z wydarzeniami 

i inicjatywami, które będą realizowane w najbliższym czasie.  

M. Szczerba poinformował, że w tym roku obrady Obywatelskiego Parlamentu 

Seniorów odbędą się 4 października, w dwóch salach Senatu RP i ze względu na 

obostrzenia sanitarne weźmie w nich udział 200 delegatów.  

Tegoroczna sesja OPS odbywać się będzie pod hasłem „Diagnoza problemów 

seniorów i organizacji senioralnych po pandemii. Program powrotu do dawnych 

aktywności”, M. Szczerba zapewnił, że obrady z pewnością będą także 

transmitowane w formie zdalnej.  

Poseł Michał Szczerba zabrał także głos w kwestii podstaw prawnych 

funkcjonowania rad seniorów. Poinformował, że został zgłoszony projekt 

ustawy rządowej, który był procedowany i dotyczył nowelizacji ustawy o 

samorządzie gminnym. Sejm przyjął nowelizację ustawy o samorządzie 

gminnym, bardzo szeroko nowelizując artykuł 5b – dotyczący młodzieżowych 

rad gmin.  

Bez konsultacji ze środowiskiem senioralnym oraz poza konsultacją z Komisją 

ds. Polityki Senioralnej w Sejmie, w artykule 5c wprowadzona została jedna 

nowelizacja, został dodany punkt 7, dzięki któremu gminne rady seniorów 

uzyskały możliwość składania inicjatyw uchwałodawczych do właściwych 

organów. W przypadku Warszawskiej Rady Seniorów właściwym organem jest 

Rada m.st. Warszawy, w przypadku rad dzielnicowych – Rady Dzielnic. W 

momencie, kiedy była powoływana Warszawska Rada Seniorów, tego artykułu 

w ustawie nie było, w związku z tym uzasadnione byłoby uzupełnienie i 
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wprowadzenie zmian w statucie WRS.  

W Sejmie pozostał jednak nierozpatrzony projekt poselski, który szeroko 

nowelizuje kwestie funkcjonowania rad seniorów i doprecyzowuje 

funkcjonowanie rad seniorów na poziomie powiatowym i wojewódzkim.  

Dopuszczenie do dalszej pracy nad projektem poselskim umożliwiłoby 

wniesienie większej ilości poprawek i konsultacje ze środowiskiem senioralnym. 

Nawiązując do ustawy o osobach starszych M. Szczerba poinformował, że  

realizowane jest zobowiązanie z 2015 roku, jednak zobowiązanie nałożone na 

rząd nie jest satysfakcjonujące. Chodzi o monitorowanie sytuacji osób starszych 

w Polsce oraz przedstawienia tej informacji Sejmowi i Senatowi RP. Nie jest 

realizowany jeden konkretny postulat – współpraca z organizacjami 

senioralnymi w tworzeniu dokumentu z informacjami o sytuacji osób starszych 

w Polsce.  

Poseł M. Szczerba dodał, że w obecne chwili współpracuje z senatorem 

Krzysztofem Kwiatkowskim nad projektem ustawy dotyczącej zmiany w 

programie bezpłatnych leków dla seniorów, chodzi o obniżenie wieku 

dostępności bezpłatnych leków z 75 lat na 70.  

Kolejno M. Szczerba poinformował, że w ostatnim czasie miała miejsce  

nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym, w zakresie pierwszeństwa 

pieszych. Od 1 czerwca b. r. piesi uzyskali pierwszeństwo na przejściu dla 

pieszych, problemem jest jednak brak społecznej kampanii informacyjnej na 

ten temat.  

Poseł M. Szczerba przypomniał, że został wybrany nowy Rzecznik Praw 

Obywatelskich Marcin Wiącek, który potwierdził swoją obecność podczas obrad 

Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Zadeklarował kontynuowanie prac w 

obszarach, wyznaczonych przez Adama Bodnara, m.in. związanych z polityką 

senioralną oraz z kwestią chorób otępiennych.  

 

Po wystąpieniu Posła M. Szczerby wywiązała się dyskusja: 

• Janusz Zieliński powiedział, że pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

zapowiedzieli strajk generalny, co stanowi zagrożeniem dla emerytów i 

rencistów,  jeśli władze nie przychylą się do stanowiska ZUS, zagrożone jest 

pracownicy wypłacanie emerytur i rent. Warto więc zwrócić uwagę na ten 

problem. 
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• Ireneusz Wrześniewski zwrócił uwagę na kwestię składki zdrowotnej dla 

przedsiębiorców-emerytów i zapytał co może się zmienić na ich korzyść. 

Poseł M. Szczerba odpowiedział, że w tym momencie nie ma jeszcze 

konkretnych projektów, dotyczących tego rozwiązania.  

• Jan Sobota zauważył, że tematy związane z problemami środowisk 

senioralnych mają niestety małą siłę przebicia. Zapytał także, czy opozycja 

ma projekt, by nie opodatkowywać emerytur.  

Poseł M. Szczerba odpowiedział, że istnieją 2 projekty dotyczące emerytur 

bez podatku – poselski i obywatelski. Oba te projekty zostały w 2019 roku 

odrzucone. Koalicja Obywatelska jednak powróci do tego tematu. Zauważył 

też, że aktualnie ZUS przegrywa w sądach wiele spraw dotyczących 

emerytur. Nie zawsze jednak emeryci wiedzą, jakie mają prawa.  

• Maria Pokój odniosła się do kwestii poradnictwa prawnego dla seniorów, 

powiedziała, że istnieje ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, ale wymaga 

ona modernizacji, ponieważ, jej zdaniem, środki nie są dobrze 

wykorzystywane, pieniądze mogłyby być wydawane w taki sposób, by 

pomagać m.in. seniorom. Odnosząc się do składki zdrowotnej dla 

przedsiębiorców – emerytów M. Pokój uznała, że powinna być ona niska lub 

zerowa dla tych, którzy mało zarabiają. Jej zdaniem trudniejszą sprawą są 

podatki od emerytur, ze względu na to, że wysokość emerytur jest bardzo 

różna.  

• Małgorzata Żuber-Zielicz podsumowując dyskusję powiedziała, że jeśli ktoś z 

członków i ekspertów WRS chciałby zgłosić propozycję, co należałoby 

zmienić w kwestiach senioralnych – najlepiej będzie jeśli zrobi to w formie 

pisemnej. Zebrane postulaty zostaną przekazane posłowi M. Szczerbie.  

• Na zakończenie tej części Małgorzata Żuber-Zielicz powiedziała o 

przygotowanym apelu o przyjaznym działaniu przy tworzeniu polityki 

senioralnej, nad tym dokumentem WRS będzie pracować na warsztatach w 

Kazimierzu Dolnym. Apel przekazano obecnym na posiedzeniu gościom.  

 

Ad. 3 

Małgorzata Borys-Dziedzic – kierownik Zespołu Realizacji Polityki Senioralnej, 

poinformowała, że Warszawskie Dni Seniora odbędą się w tym roku w dniach 

25 września–2 października, niestety ze względu na pandemię nie będą one 

organizowane na taką skalę jak w latach ubiegłych.  
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Biuro Pomocy i Projektów Społecznych zwróciło się do wszystkich dzielnic 

Warszawy z prośbą o zaplanowanie aktywności w ramach Warszawskich Dni 

Seniora,  informacja zwrotna została już przekazana ze wszystkich dzielnic. 

Dodała, że ogłoszony został konkurs na organizację Warszawskich Dni Seniora 

oraz wydarzenia zamknięcia, które do tej pory odbywało się w Ogrodzie Saskim, 

jednak najprawdopodobniej konkurs ten nie zostanie rozstrzygnięty. Wpłynęła 

bowiem 1 oferta – Fundacji Instytut Białowieski, która składa oferty na 

wszystkie wydarzenia, jednak nie jest ona należycie opracowana merytorycznie. 

W takiej sytuacji BPiPS będzie korzystać z przychylności i wsparcia Centrum 

Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie. Na stronie internetowej CAM 

Nowolipie będzie utworzona zakładka, dotycząca Warszawskich Dni Seniora, 

przygotowana zostanie także ulotka informacyjna, która będzie rozesłana do 

wszystkich dzielnic oraz do WRS.  

Małgorzata Borys-Dziedzic poinformowała także, że obecnie nie istnieje już 

strona internetowa Warszawa Senioralna, funkcjonuje strona internetowa m.st. 

Warszawy, na której znajdują się poszczególne zakładki. Dodała, że wszystkie 

najważniejsze wydarzenia miejskie są nadal publikowane na Facebooku 

Warszawa Senioralna.  

Marlena Muszyńska – zastępca dyrektora Biura Pomocy i Projektów 

Społecznych dodała, że uwzględniając opinię Prezydium WRS, iż lepiej 

zorganizować Warszawskie Dni Seniora w ograniczonej formule, niż nie 

organizować ich wcale, BPiPS podjęło decyzje o wspomnianej już organizacji 

wydarzenia. Gdyby jednak WRS miała dodatkowe propozycje, dotyczące 

inicjatyw podczas Dni Seniora, biuro jest nadal otwarte na wszystkie 

propozycje.  

Janusz Kostynowicz zauważył, że Biuro Pomocy i Projektów Społecznych 

podejmowało bardzo dużo działań dla seniorów w czasie pandemii, a strona 

internetowa Warszawa Senioralna była bardzo pomocna. Stwierdził, że 

zapewne Urząd m.st. Warszawy ma teraz jednolite standardy co do wyglądu 

stron internetowych, jednak seniorom będzie brakowało bloku informacji, który 

był dostępny na stronie Warszawa Senioralna.  

Marlena Muszyńska odpowiedziała, że obecnie nowa strona internetowa jest 

jeszcze w przebudowie, ale nie będzie ona pozbawiona dotychczas 

zamieszczanych informacji, jedna nie wszystkie materiały zostały jeszcze 

zaciągnięte ze strony senioralnej. Zmiany wymusiła ustawa o dostępności, w 
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związku z czym nastąpiła modernizacja stron internetowych Urzędu m.st. 

Warszawy.  

Ireneusz Wrześniewski zauważył, że istnieje problem z nową stroną, ponieważ 

jest ona trudna dla seniorów, którym szczególnie trudno jest znaleźć 

poszukiwane informacje.  

Marlena Muszyńska poprosiła, by WRS zgłosiło do Małgorzaty Borys-Dziedzic 

tematy, które są najbardziej interesujące, wówczas BPiPS postara się jakoś te 

informacje wyróżnić.  

Małgorzata Żuber-Zielicz powiedziała, że w ubiegłym roku wraz z Bartoszem 

Grzeszczukiem uczestniczyła w spotkaniu z dyrektorem Biura Cyfryzacji Urzędu 

Miasta, który zapewniał, że poszczególne rozwiązania będą konsultowane 

z WRS. W związku z tym chcielibyśmy, by Biuro Cyfryzacji wróciło do tej 

inicjatywy.  

Zdzisław Czerwiński przypomniał, że w swojej pierwszej kadencji Warszawska 

Rada Seniorów zwróciła się z propozycją do Prezydent m. st. Warszawy, by 

pisma, które są wysyłane do seniorów, były redagowane czcionką 14. Zauważył, 

że obecnie przesyłane pisma są redagowane czcionką 11. 

Marlena Muszyńska odpowiedziała, że treść pism i ich redakcja wynika z 

wytycznych dotyczących dostępności, są to wymogi ujednolicone dla całego 

Urzędu m.st. Warszawy. Jednakże jeśli chodzi o dostosowanie treści dla 

seniorów zapewniła, że BPiPS postara się, by, jeśli tylko będzie to możliwe, 

czcionka w pismach była większa.  

Małgorzata Żuber-Zielicz powróciła do kwestii Warszawskich Dni Seniora 

i zapytała, jak wygląda kwestia promocji tego wydarzenia.  

Małgorzata Borys-Dziedzic zapewniła, że w momencie, gdy tylko będzie 

przygotowana ulotka informacyjna, zostanie ona niezwłocznie wysłana do WRS 

i dzielnic.  

Podsumowując temat Przewodnicząca WRS poprosiła, by zgłosiła się jedna 

osoba z WRS, która koordynowałaby kwestie promocyjne Warszawskich Dni 

Seniora, uzgodniono, że wszystkie informacje będą przekazywane do Janusza 

Zielińskiego.  

 

Ad. 4 

Przewodnicząca M. Żuber-Zielicz zaprosiła M. Muszyńską i M. Borys-Dziedzic na 

wyjazdowe warsztaty WRS do Kazimierza Dolnego, zaznaczyła też, że oficjalne 
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zaproszenie zostanie przesłane do biura.  

Dodała, że związku z tym, iż obrady Obywatelskiego Parlamentu Seniorów 

odbędą się w tym roku 4 października (wyjazd do Kazimierza Dolnego został 

dużo wcześniej zaplanowany na 4-6 października b.r.), kilku osobom, które 

będą brały udział w obradach, zostanie sfinansowany przejazd busem w 

późniejszych godzinach.  

Kolejno Joanna Celińska i Jan Sobota, odpowiedzialni za organizację wyjazdu 

WRS do Kazimierza Dolnego, przedstawili krótką informację o stanie 

przygotowań. 

 Poinformowali m.in., że z ośrodkiem Arkadia uzgadniana jest sprawa 

zakwaterowania i posiłków, z Fundacją Rezonanse Kultury sprawa transportu 

oraz programu zwiedzania miasta, J. Sobota nawiązał kontakt z Urzędem 

Miasta Lublin i Lubelską Radą Seniorów i domawiana jest sprawa ich spotkania 

z Warszawską Radą Seniorów w drugim dniu warsztatów. 

 

Ad. 5 

Przewodnicząca WRS poinformowała, że zostanie przygotowana i rozesłana 

informacja o pracy Prezydium WRS w okresie wakacyjnym, podczas którego 

Prezydium działało bardzo aktywnie: 

• Małgorzata Żuber-Zielicz i Elżbieta Wiśniewskiej uczestniczyły w obradach   

Kongresu Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów w 

Krakowie, w ramach którego Elżbieta Wiśniewska weszła w skład zespołu 

eksperckiego do spraw monitorowania uchwał dotyczących osób starszych, 

• Małgorzata Żuber-Zielicz  i Zdzisław Czerwiński brali udział w seminarium w 

Legionowie, na zaproszenie Mazowieckiego Porozumienia Rad Seniorów, 

które zaprasza Warszawską Radę Seniorów do współpracy i wejścia 2 

przedstawicieli WRS w  skład prezydium MPRS ( do prezydium MPRS weszli 

Małgorzata Żuber-Zielicz i Zdzisław Czerwiński ), 

• Małgorzata Żuber-Zielicz zaznaczyła, że nad wieloma kwestiami członkowie i 

eksperci WRS będą pracować w czasie warsztatów w Kazimierzu Dolnym. 

Jedną z kwestii, zapisaną w planie pracy WRS, jest powołanie rzecznika ds. 

seniorów; WRS rozważa powołanie społecznego rzecznika, wybranego przez 

WRS, być może za jakiś czas Urząd m.st. Warszawy stworzy na tej podstawie 

takie stanowisko.  
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Ad. 6 

Głos zabrała Daniela Fidura, która poinformowała, że Białołęcka Rada Seniorów 

zorganizowała imprezę „Białołęka pożyteczna”, której efektem jest m.in. 

nawiązanie kontaktu i podjęcie współpracy z Młodzieżową Radą w dzielnicy 

Białołęka.  

 

Ad. 7 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca WRS zamknęła 

posiedzenie i zaprosiła zebranych do rozmów w kuluarach.   

 

 

Protokół sporządziły: 

 

Marta Seredyńska 

Joanna Celińska 

Przewodnicząca WRS 

 

 

Małgorzata Żuber-Zielicz 

 


