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PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA GMINNYCH RAD SENIORÓW
Warszawscy seniorzy, znając i rozumiejąc zarówno potrzeby i problemy, jak i 
możliwości swojego środowiska, zawsze byli  zainteresowani udziałem w tworzeniu 
i realizacji kompleksowej polityki senioralnej. Takie możliwości otworzyła USTAWA 
z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, w 
której Art. 5.c, znajdują się następujące zapisy:

1. Gmina sprzyja solidarności międzypokoleniowej oraz tworzy warunki do 
pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności 
lokalnej. 

2. Rada gminy, z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych 
środowisk, może utworzyć gminną radę seniorów. 

3. Gminna rada seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i 
inicjatywny. 

4. Gminna rada seniorów składa się z przedstawicieli osób starszych 
oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, 
w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz 
podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku. 

5. Rada gminy, powołując gminną radę seniorów, nadaje jej statut 
określający tryb wyboru jej członków i zasady działania, dążąc do 
wykorzystania potencjału działających organizacji osób starszych oraz 
podmiotów działających na rzecz osób starszych, a także zapewnienia 
sprawnego sposobu wyboru członków gminnej rady seniorów. 

6. Rada gminy może w statucie jednostki pomocniczej upoważnić ją do 
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utworzenia rady seniorów jednostki pomocniczej. Przepisy ust. 3–5 
stosuje się odpowiednio

7. Warszawa, jest miastem stołecznym a zarazem gminą na prawach 
powiatu, więc można w niej było utworzyć  warszawską radę seniorów. 
Zgodnie z punktem 6 art.5c tej ustawy można w niej również było 
utworzyć  dzielnicowe rady seniorów.    Powołanie Warszawskiej Rady 
Seniorów (w skrócie WRS) 

Na podstawie wymienionej wyżej ustawy oraz własnej uchwały nr LXXII/1870/2013 
z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu Warszawa Przyjazna 
Seniorom” Rada m. st. Warszawy jednomyślnie podjęła 3 lipca 2014 r uchwałę nr 
LXXXV/2188/2014 w sprawie utworzenia Warszawskiej Rady Seniorów (WRS). 
Statut WRS, stanowił załącznik do wymienionej wyżej uchwały z 2014 r. 
W jego § 1. 1. Jest bardzo ważny zapis, że „Warszawska Rada Seniorów, zwana 
dalej „Radą” działa w celu poprawy jakości życia oraz pobudzania aktywności 
obywatelskiej seniorów mieszkających na terenie m. st. Warszawy (Statut WRS). 
W § 2 określa się, że „Rada pełni funkcję konsultacyjną, doradczą i inicjatywną”.
Główne zadania WRS określone zostały w Statucie -  to w szczególności: 
  

8. opracowywanie we współpracy z Komisjami Dialogu Społecznego 
kierunków, standardów, rozwiązań i działań na rzecz seniorów; 

9. wspieranie procesów konsultacyjnych wzmacniających zaangażowanie 
obywatelskie seniorów; 

10. rozpowszechnianie aktualnych informacji o ważnych sprawach dla 
seniorów wśród środowisk seniorskich; 

11. inicjowanie działań na rzecz seniorów i dialogu międzypokoleniowego; 
12. inspirowanie działań na rzecz rozpoznawania i diagnozowania potrzeb 

seniorów;
13. opiniowanie projektów aktów wydawanych przez organy m. st. Warszawy 

dotyczących spraw ważnych dla seniorów; 
14. współpraca z Urzędem m. st. Warszawy przy monitorowaniu Programu 

Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020 oraz współpraca z 
dzielnicowymi radami seniorów, instytucjami i innymi podmiotami w 
zakresie monitorowania i rozwiązywania problemów seniorów; 

15. podejmowanie działań mających na celu powoływanie rzeczników 
mieszkańców domów pomocy społecznej.

W § 7. Statut określił Zasady działania Rady. W  § 8.  Określono, że obsługę 
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administracyjno-biurową zapewni Radzie komórka organizacyjna Urzędu m. st. 
Warszawy i że  „Praca w Radzie ma charakter społeczny. Członkom nie przysługuje 
wynagrodzenie, dieta ani zwrot kosztów związanych z pracą w Radzie”.

SKŁAD WARSZAWSKIEJ RADY SENIORÓW 
Skład Warszawskiej Rady Seniorów został określony w zarządzeniu z 20 października 
2014 r. Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz  w sprawie powołania 
członków Warszawskiej Rady Seniorów.  
Pełny skład WRS to: 
• 18 przedstawicieli każdej z dzielnicowych rad seniorów, 
• 2 przedstawicieli Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Osób Starszych i 

Kombatantów, 
• 2 przedstawicieli Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Uniwersytetów 

Trzeciego Wieku, 
• 3 przedstawicieli Rady m. st. Warszawy oraz 
• 1 przedstawiciel Prezydenta m. st. Warszawy. .

ZADANIA WARSZAWSKIEJ RADY SENIORÓW 
Opierając się na wspomnianym statucie Warszawska Rada Seniorów przyjęła 
uchwałą nr 1 z 29 marca 2015 r. swój regulamin. Aktualna obecnie wersja tego 
regulaminu przyjęta została uchwałą Nr 1 WRS z 22 stycznia 2020 r. Zgodnie z § 
2 Regulaminu: „Rada w swoich działaniach kieruje się dobrem osób starszych”.
W § 8 – określono, że strategicznymi partnerami przy realizacji zadań Rady są 
rady seniorów powołane przez rady dzielnic, Rada Programu Warszawa Przyjazna 
Seniorom oraz warszawskie i ogólnopolskie organizacje działające na rzecz 
aktywizacji seniorów i budowy społeczeństwa obywatelskiego. 
Strukturę WRS określono w § 12 przewidując powołanie pięcioosobowego 
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Prezydium z szerokimi kompetencjami, w skład którego wchodzi: Przewodniczący 
WRS, trzech Wiceprzewodniczących i Sekretarz.
Lista zadań WRS określona w § 10 jest szeroka i spośród nich warto przypomnieć, 
że Rada  pełni funkcję konsultacyjną, doradczą i inicjatywną w zakresie m.in.: 
• projektów aktów wydawanych przez organy miasta; 
• reprezentowania zbiorowych interesów starszych osób na zewnątrz;
• monitorowania potrzeb warszawskich seniorów, występowania z propozycjami 

rozwiązań prawnych oraz wydawania opinii i formułowania wniosków służących 
rozwojowi działalności na rzecz seniorów;

• występowania z inicjatywami likwidacji wszelkich barier ograniczających 
bezpieczne funkcjonowanie  osób starszych, niepełnosprawnych i chorych;

• przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji, przemocy i wykluczenia 
osób starszych

• współpracy z radami seniorów z innych miast w kraju i zagranicą;
• przyznawanie wyróżnienia osobom, instytucjom i organizacjom, które poprzez 

swoje działania pomagają osobom starszym i potrzebującym;
• podejmowanie patronatów i udzielanie poparcia organizacjom, inicjatywom i 

działaniom służących poprawie dobrostanu seniorów;
• inicjowanie i organizowanie warsztatów szkoleniowych, integracyjnych i innych 

form działalności szkoleniowej oraz podejmowanie odpowiednich umów w tym 
zakresie wynikających z zadań statutowych Rady i rad seniorów w dzielnicach

(patrz: § 30 Regulaminu)
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WSPÓŁPRACA WRS Z ZESPOŁEM REALIZACJI POLITYKI SENIORALNEJ 
W § 30 Regulaminu Warszawskiej Rady Seniorów zapisano, że: „Do współpracy 
z Radą wyznaczony jest Zespół Realizacji Polityki Senioralnej w Biurze Pomocy i 
Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, który współpracuje z Prezydium 
Rady. 
Zgodnie z powyższym zapisem Prezydium WRS systematycznie współpracowało  
z tym zespołem.  
Do zakresu działania Zespołu należy w szczególności: opracowywanie, wdrażanie 
i monitorowanie projektów i programów z zakresu działań Zespołu, wynikających 
ze Społecznej Strategii Warszawy – Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych na lata 2009-2020, z uwzględnieniem pozyskiwania dofinansowania 
ze środków funduszy europejskich, w tym w szczególności programu „Warszawa 
Przyjazna Seniorom”. 
Obecnie (patrz Biuletyn Informacji Publicznej m. st. Warszawy https://bip.
warszawa.pl/Menu_podmiotowe/biura_urzedu/PS/Wydzialy/PS_S/default.htm 
(dostęp z 12 II. 2021) 
do zakresu działań Zespołu należy w szczególności m.in.:
• realizowanie projektów wynikających z programu „Warszawa Przyjazna 

Seniorom”;
• obsługa organizacyjna Warszawskiej Rady Seniorów; 
• diagnozowanie oraz analiza stanu zaspokojenia potrzeb w zakresie usług i 

działań na rzecz osób starszych na terenie m.st. Warszawy;
• wypracowanie standardów usług dotyczących pomocy osobom starszym;
• współpraca z organizacjami pozarządowymi, 
• nadzór nad Centrum Alzheimera oraz Centrum Aktywności Międzypokoleniowej 

„Nowolipie”;
• nadzór, we współpracy z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie, nad domami 

pomocy społecznej;
• przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi, wnioski, zapytania oraz 

interpelacje w zakresie zadań Zespołu;
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DOKONANIA WARSZAWSKIEJ RADY SENIORÓW 
W dniu 4 listopada 2014 r. w stołecznym ratuszu odbyło się pierwsze posiedzenie 
WRS i zostały wybrane jej władze. Działając ponad 6 lat WRS odbyła 65 posiedzeń.  
Za najważniejsze dokonania WRS we współpracy z Biurami Urzędu  m.st. Warszawy, 
które udzielały jej wsparcia i angażowały się w działania na rzecz seniorów jak 
m.in.: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych (zwłaszcza jego Zespół Realizacji 
Polityki Senioralnej), Biuro Rady Warszawy, Biuro Sportu i Rekreacji, Biuro Polityki 
Zdrowotnej, czy Centrum Komunikacji Społecznej można uznać przygotowanie:   
• projektów wpisujących się w miejski Program Warszawa Przyjazna Seniorom z 

zakresu utrzymania samodzielności seniorów oraz rozwoju oferty integracyjnej, 
edukacyjnej i kulturalnej skierowanej do osób starszych; 

• szkoleń dla członków rad seniorów poprzedzonych analizą ich potrzeb 
szkoleniowych   

• sześciu edycji popularnego konkursu „Miejsca przyjazne seniorom”, którego 
celem jest wyróżnienie i promowanie: instytucji, przedsiębiorstw, organizacji 
oraz wydarzeń cyklicznych realizowanych na terenie m.st. Warszawy, które są 
otwarte na potrzeby osób starszych;

• czterech otwartych Seminariów Rad Seniorów dotyczących najważniejszych 
dla seniorów kwestii  

• corocznych Warszawskich Dni Seniora, wydarzenia trwającego kilkanaście dni, 
na które składa się  ponad dwieście imprez ogólnomiejskich i dzielnicowych; 
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• czterech edycji Warszawskiej Olimpiady Seniorów obejmującej rywalizację 
sportową warszawskich seniorów w wybranych dyscyplinach i udział w 
konkurencjach rekreacyjnych w kilku kategoriach wiekowych;

• miejskiej strony internetowej „Warszawa Senioralna”, na której starsze osoby 
mogą znaleźć  najważniejsze informacje oraz propozycje korzystania z ofert 
online dotyczących m.in. kultury, edukacji, rozwijania zainteresowań oraz 
poradnictwa i wsparcia; 

• publikacji adresowanych do seniorów, w szczególności artykułów na temat  
samorządności seniorów dla współpracującego z WRS miesięcznikiem 
Pokolenia

• stanowisk, apeli i rekomendacji w ważnych dla warszawskich seniorów sprawach 
m.in.: 

• w sprawie bezpieczeństwa seniorów w przestrzeni miejskiej (zagrożonego 
m.in. przez elektryczne hulajnogi), barier technicznych i komunikacyjnych 
utrudniających funkcjonowanie osobom starszym (np. w budynkach bez wind 
sytuacji starszych osób, „więźniów IV piętra), czy korzystania z transportu 
miejskiego (np. w sprawie bezpieczeństwa w autobusach, w sprawie przybliżenia 
przystanków autobusowych do szpitali).    

• ofert adresowanych do dzielnic (na początkowym etapie WRS skupiała się na 
pomocy w tworzeniu  dzielnicowych rad seniorów a potem na wspierania ich 
działalności i współpracy).    

DZIAŁANIA WARSZAWSKIEJ RADY SENIORÓW W OKRESIE PANDEMII   
Nie można nie wspomnieć o działaniach WRS w najtrudniejszym okresie jakim 
jest trwający do dzisiaj kryzys pandemii. Od marca 
2020 r., w związku z pandemią COVID 19 radykalnie 
zmieniła się sytuacja. Podejmowane dotychczas 
szerokie i różnorodne działania przez WRS i 
dzielnicowe rady seniorów na rzecz osób starszych 
opierały się na bezpośrednim kontakcie. Ze względu 
na ryzyko zdrowotne i wynikające z tego obostrzenia 
sanitarne, stały się niemożliwe. Kilkusettysięczna 
społeczność warszawskich seniorów, jako grupa 
szczególnego ryzyka, która powinna jak najrzadziej 
wychodzić z domów, została praktycznie objęta 
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kwarantanną. W tej kryzysowej sytuacji WRS wspierana przez Zespół Realizacji 
Polityki Senioralnej oraz Fundację „Rezonanse Kultury” działającą na rzecz 
seniorów i aktywności międzypokoleniowej skupiła się przede wszystkim na: 

• zapewnieniu realizacji swoich zadań statutowych i regulaminowych,  w tym 
zdalnych spotkań Prezydium oraz zdalnych posiedzeń WRS  (odbyło się 6 
posiedzeń na platformie ZOOM);

• podtrzymaniu kontaktów przedstawicieli seniorów z władzami i instytucjami 
miasta zwłaszcza w ramach konsultowania projektów uchwał i zarządzeń;     

• stworzeniu systemu informacji dostosowanego do warunków pandemii, 
polegającego m.in. na utrzymaniu kontaktu telefonicznego i online z 
dzielnicowymi radami seniorów;

• rzecznictwie interesów seniorów polegającym na rekomendacjach i 
interwencjach w ważnych dla starszych warszawiaków sprawach , dotyczących 
m.in.: profilaktyki zakażeń pneumokokowych,  bilansów zdrowia osób 70- 
i 80-letnich, obrony przed likwidacją oddziału geriatrycznego Szpitala 
Wolskiego, kontynuacji programu „Warszawa Przyjazna Seniorom, czy pomocy 
w rozwiązaniu problemów lokalowych jednego z Domu Dziennego Pobytu); 

• zabieganiu w Biurach Urzędu m. st. Warszawy i urzędach dzielnic  o stworzenie 
potrzebnego w pandemii systemu wsparcia, który umożliwiałby szybkie 
docieranie do starszych osób potrzebujących pomocy, a pozostających 
samotnie w domach i mających trudności w posługiwaniu się cyfrowymi 
narzędziami komunikacji.   

• przygotowaniu we współpracy z Zespołem Realizacji Polityki Senioralnej 
aktualnej i atrakcyjnej, miejskiej strony internetowej „Warszawa Senioralna”, 
a następnie zamieszczaniu na niej zdalnych ofert dla seniorów w różnych 
dziedzinach, m.in. z zakresu: poradnictwa, bezpieczeństwa, higieny 
zdrowotnej, zdrowego stylu życia, kultury, czasu wolnego, rekreacji,  nauki, 
edukacji, aktywności społecznej i obywatelskiej, czy  rozwijania praktycznych 
zainteresowań; w ramach samokształcenia senioralni radni wzięli m.in. udział  w 
szkoleniu zorganizowanym przez Fundację „Rezonanse Kultury” jak prowadzić 
debatę oksfordzką;

• rozwijaniu umiejętności cyfrowych starszych osób, szczególnie potrzebnych w 
okresie pandemii, takich, które umożliwiają korzystanie z dostępnych narzędzi 
komunikacji, poprzez m.in. zorganizowanie dyżurów doradców, udzielających 
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cyfrowego online, czy miejskich Punktów  Cyfrowego Wsparcia 
• promowaniu pomysłowych, zdalnych ofert dla seniorów w czasie pandemii, 

taki charakter miała np. ciesząca się powodzeniem w Sieci akcja „Siedzę w 
domu aktywnie” wymyślona przez eksperta WRS, Kolegę Jerzego Mądrego, 
czy przygotowany przez Muzeum Narodowe i objęty patronatem WRS projekt 
pn. „Interaktywne spotkania ze sztuką dla seniorów”.

• utrzymaniu współpracy z redakcją Warszawskiego Miesięcznika Seniorów 
„Pokolenia” polegającej m.in. na przygotowaniu materiałów do kolejnych 
wydań z uwzględnieniem zagadnień związanych z kryzysem pandemii.  

 STRATEGICZNI PARTNERZY WRS  
 Trudno byłoby tu wyliczyć wszystkie instytucje z którymi współpracuje WRS, ale 
warto chociaż wymienić jej strategicznych partnerów. To przede wszystkim Rada 
Warszawy z jej Komisjami oraz Biurem Rady, a także Biura pionu społecznego 
Urzędu m. st. Warszawy, zwłaszcza biura: pomocy, polityki zdrowotnej, sportu i 
rekreacji oraz Centrum Komunikacji Społecznej. Współpracuje także z Dzielnicami 
m. st. Warszawy oraz z dzielnicowymi radami seniorów. W składzie WRS są 
przedstawiciele dwóch branżowych komisjami dialogu społecznego: Komisji ds. 
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osób Starszych i Kombatantów oraz Komisji ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku. 
Wspomniano wyżej o bieżącej systematycznej współpracy z Zespołem Realizacji 
Polityki Senioralnej. Stały charakter ma współpraca z nowoutworzoną miejską 
instytucją Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”, które staje się 
miejsce dialogu międzypokoleniowego. Ważną dla starszych osób agendą CAM, 
która zawiesiła działalność w czasie pandemii jest Senioralne Biuro Karier. 
Działania WRS wspiera systematycznie Fundacja Rezonanse Kultury, na zasadzie 
zadania publicznego zleconego przez miasto. Wspomniano wyżej o współpracy 
z Warszawskim Miesięcznikiem Seniorów  „POKOLENIA” tworzonym  przez 
międzypokoleniową redakcję, z aktywnym udziałem seniorów wolontariuszy. 
Czasopismo upowszechnia ważną dla seniorów wiedzę z różnych dziedzin, 
zamieszcza porady, informuje o aktualnej ofercie usług, tworzy forum do dyskusji 
o problemach seniorów, a także promuje aktywność oraz samorządność seniorów 
(jest w nim stała rubryka „Wieści z WRS”).    

PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE WARSZAWSKIEJ RADY SENIORÓW
E-mail: rada@wrs.waw.pl
Strona internetowa: wrs.waw.pl
Profil WRS na Facebooku: https://www.facebook.com/Warszawska-Rada-
Senior%C3%B3w-1420912517949506/?fref=ts
Adres korespondencyjny:  Biuro Pomocy i Projektów Społecznych m. st. Warszawy 
ul. Kruczkowskiego 2, 00-772 Warszawa 
Przewodnicząca WRS: e-mail: mzzielicz@gmail.com, telefon: 509 830 267,
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PREZYDIUM WARSZAWSKIEJ RADY SENIORÓW:
Przewodnicząca WRS -  Małgorzata Żuber-Zielicz - przedstawicielka Rady m. 
st. Warszawy 
Wiceprzewodnicząca WRS - Elżbieta Wiśniewska - przedstawicielka Rady 
Seniorów Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy
Wiceprzewodniczący WRS - Jan Sobota - przedstawiciel Dzielnicy Ursynów m. 
st. Warszawy
Wiceprzewodniczący WRS - Wojciech Kożuchowski - przedstawiciel Dzielnicy 
Włochy m. st. Warszawy      
Sekretarz WRS - Joanna Celińska – przedstawicielka Rady Seniorów Dzielnicy 
Targówek m .st. Warszawy

POZOSTALI CZŁONKOWIE WARSZAWSKIEJ RADY SENIORÓW: 
1. Jolanta Sobczak- przedstawicielka Prezydenta m.st. Warszawy
2. Maria Łukaszewicz - przedstawicielka Rady m.st. Warszawy
3. Andrzej Melak - przedstawiciel Rady m.st. Warszawy
4. Janusz Zieliński - przedstawiciel Branżowej Komisji Dialogu 

Społecznego ds. Osób Starszych i Kombatantów
5. Zdzisław Czerwiński - przedstawiciel Branżowej Komisji Dialogu 

Społecznego ds. Osób Starszych i Kombatantów            
6. Teresa Bojanowicz - przedstawicielka Branżowej Komisji Dialogu 

Społecznego ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku
7. Alina Aniołczyk - przedstawicielka Branżowej Komisji Dialogu 

Społecznego ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku
8. Elżbieta Wirth-Dzięciołowska - przedstawicielka Rady Seniorów 

Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
9. Daniela Fidura - przedstawicielka Rady Seniorów Dzielnicy Białołęka 

m.st. Warszawy
10. Teresa Renata Banasiak – przedstawicielka Rady Seniorów Dzielnicy 

Bielany m.st. Warszawy
11. Zofia Pyrtek-Nowakowska - przedstawicielka Rady Seniorów 

Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
12. Krystyna Śmigielska - przedstawicielka Rady Seniorów Dzielnicy 

Mokotów m.st. Warszawy
13. Janusz Nowakowski - przedstawiciel Rady Seniorów Dzielnicy Praga 

Północ m.st. Warszawy
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14. Ryszard Kalkoff – przedstawiciel Rady Seniorów Dzielnicy Praga Południe 
m.st. Warszawy

15. Ireneusz Wrześniewski – przedstawiciel Rady Seniorów Dzielnicy 
Rembertów m.st. Warszawy

16. Krystyna Wierzbicka - przedstawicielka Rady Seniorów Dzielnicy 
Śródmieście m.st. Warszawy

17. Barbara Banaszek - przedstawicielka Rady Seniorów Dzielnicy Ursus 
m.st. Warszawy

18. Jan Sobota – przedstawiciel Rady Seniorów Dzielnicy Ursynów m.st. 
Warszawy

19. Bożena Smolarek - przedstawicielka Rady Seniorów Dzielnicy Wawer 
m.st. Warszawy

20. Bożena Borys - przedstawicielka Rady Seniorów Dzielnicy Wesoła m.st. 
Warszawy

21. Zbigniew Ogonowski – przedstawiciel Rady Seniorów Dzielnicy Wola m.st. 
Warszawy

22. Elżbieta Błaszczak - przedstawicielka Rady Seniorów Dzielnicy  Żoliborz 
m.st. Warszawy

DZIELNICOWE RADY SENIORÓW (DRS)
PODSTAWA PRAWNA
Podstawa prawna tworzenia dzielnicowych rad seniorów (DRS) to ustawa z dnia 
11 października 2013 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy z 
15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy oraz statutów dzielnic 
m.st. Warszawy. 
Zgodnie z punktem 6 art.5c ustawy o samorządzie gminnym „Rada gminy może 
w statucie jednostki pomocniczej upoważnić ją do utworzenia rady seniorów 
jednostki pomocniczej”.   
Na podstawie tego punktu ustawy Rada Warszawy podjęła uchwałę w sprawie 
nadania statutów dzielnicom. Na podstawie nadanych statutów Rady Dzielnic 
podjęły uchwały o tworzeniu dzielnicowych rad seniorów i nadaniu im statutów. 
Wykonanie tych uchwał powierzały Zarządom  Dzielnic  m.st. Warszawy.
Działania dzielnicowych rad seniorów 
Na początkowym etapie ważną formą wsparcia tworzenia DRS był przygotowany 
przez miasto i konsultowany z mieszkańcami wzór uchwały w sprawie utworzenia 
rady seniorów z przykładowym statutem. W 2015 r działało 9 dzielnicowych 
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rad seniorów, w 2016 – 15 rad, a obecnie rady seniorów są już we wszystkich 
18 dzielnicach. Reprezentują one starszych mieszkańców dzielnic i reagują na 
sprawy zgłaszane przez lokalne środowiska seniorów oraz sygnalizują potrzeby i 
oczekiwania starszych warszawiaków. Dzielnicowe rady seniorów  delegują swoich 
przedstawicieli do Warszawskiej Rady Seniorów. Można zauważyć, że rady te 
ożywiły środowiska seniorskie i umożliwiły im artykułowanie swoich postulatów. 

CEL DRS
Celem DRS jest reprezentowanie seniorów zamieszkałych na 
terenie danej dzielnicy. Główne zadania DRS Do głównych 
zadań, co określano w statutach dzielnic, należało pełnienie 
funkcji konsultacyjnej, doradczej i inicjatywnej w takim 
zakresie jak: 

1. monitorowanie potrzeb, oczekiwań i problemów 
seniorów mieszających w dzielnicy;

2. współpraca z władzami Dzielnicy, dzielnicowymi instytucjami i 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi na 
rzecz osób starszych;

3. proponowanie rozwiązań, służących rozwojowi działalności na rzecz 
seniorów;

4. tworzenie warunków aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu 
społecznym oraz wspieranie i pobudzanie środowisk senioralnych na 
rzecz podejmowania wspólnych inicjatyw lokalnych;

5. inicjowanie działań na rzecz pobudzania aktywności obywatelskiej 
seniorów

6. mieszkających na terenie Dzielnicy oraz na rzecz budowania dialogu
7. międzypokoleniowego;
8. przyjmowanie zgłoszeń, wniosków, uwag, postulatów dotyczących 

potrzeb i oczekiwań seniorów i przekazywanie ich zgodnie z 
kompetencjami;

9. pełnienie roli konsultacyjnej w sprawach dotyczących seniorów 
zamieszkałych na terenie Dzielnicy;

10. upowszechnianie informacji o sprawach ważnych dla seniorów wśród
11. mieszkańców Dzielnicy;
12. aktywna współpraca z Warszawską Radą Seniorów.
13. Na podstawie statutów wszystkie dzielnicowe rady seniorów uchwaliły 

swoje regulaminy.   



BIBLIOTECZKA WARSZAWSKIEJ RADY SENIORÓW

16

LOKALNA SAMORZĄDNOŚĆ SENIORÓW
W Warszawie zwracano szczególną uwagę na jakość procesu animowania 
senioralnych rad w dzielnicach, ich konstytuowania się i demokratycznego 
wyboru ich władz. Obecnie dzielnicowe rady seniorów najlepiej znają potrzeby 
i uwarunkowania lokalnych środowisk i sprawy zgłaszane przez starsze osoby 
w dzielnicach.  DRS współpracują z władzami dzielnic przy tworzeniu i realizacji 
miejskiej polityki senioralnej na poziomie dzielnicy. W sprawozdaniach tych rad 
można znaleźć raporty z realizacji „Programu Warszawa Przyjazna Seniorom na 
lata 2013 – 2020” z uwzględnieniem lokalnych problemów i warunków. Wszystkie 
dzielnicowe rady wspierały konkurs „Miejsca Przyjazne Seniorom”. Wszystkie także 
uczestniczyły w otwartych Seminariach Rad Seniorów. Podejmowały również 
wiele samodzielnych, ważnych dla seniorów inicjatyw. 
Wspomniano wyżej, że każda z dzielnicowych rady seniorów ma swojego 
przedstawiciela w składzie WRS, przez co mają największy wpływ na jej 
funkcjonowanie. 
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UDZIAŁ RAD SENIORÓW W DZIELNICOWYCH INICJATYWACH 
Można podać przykłady inicjatyw, które podejmowały dzielnicowe rady seniorów 
we współpracy z urzędami dzielnic. Znane jest w Warszawie powołane w ramach 
takiej współpracy Forum Bemowskich Seniorów, dające możliwość spotkań i 
dyskusji z udziałem organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, spółdzielni 
mieszkaniowych, związków i liderów działających na rzecz poprawy jakości życia 
osób starszych. Na Ochocie uruchomiono punkty cyfrowego wsparcia seniora, 
w których każdy, kto ukończył 60. rok życia może skorzystać z bezpłatnych, 
indywidualnych porad i konsultacji z zakresu obsługi nowych technologii. Na Woli 
powstał Informator o działaniach wolskich instytucji i organizacji dla seniorów.  
We współpracy z dzielnicową radą seniorów działa Bielańska Akademia Seniora 
stwarzająca możliwości rozwijania społecznych i artystycznych zainteresowań.  
Podobne możliwości Dzielnicowa rada seniorów włącza się w program „Śródmieście 
Przyjazne Seniorom” stwarzający szeroką gamę ofert dla starszych osób. W 
konkursie „Aktywny Senior w budżecie partycypacyjnym” aktywnie uczestniczyli 
seniorzy z Pragi Północ, Śródmieście, Targówka, Woli i Żoliborza. Z inicjatywy rady 
seniorów Pragi Południe wspartej inwestycjami dzielnicy powstał jedyny w Polsce 
„Skwer Seniora” - miejsce rekreacji i spotkań, którego uroczystym otwarciu brała 
udział WRS i seniorzy z wielu dzielnic Warszawy

KONTAKT Z DZIELNICOWYMI RADAMI SENIORÓW
Obsługę administracyjno-biurową dzielnicowych rad seniorów m.st. Warszawy 
zapewniają odpowiednie wydziały Urzędów Dzielnic. Obecnie, gdy z powodu 
pandemii ograniczone są możliwości bezpośrednich spotkań, najłatwiej 
skontaktować się z przedstawicielami dzielnicowych radami seniorów za 
pośrednictwem tych wydziałów Urzędów Dzielnic, które zajmują się polityką 
senioralną. Niżej podane są ich adresy mailowe i numery telefonów. 
    

1. Bemowo - Wydział Obsługi Rady Dzielnicy:  
e-mail: Dcytowicz@um.warszawa.pl; 
tel. (22) 443 77 70.

2. Białołęka - Wydział Obsługi Rady Dzielnicy: 
e-mail: bialoleka.wor@um.warszawa.pl; 
tel. (22) 443 83 73.

3. Bielany - Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia: 
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e-mail: bielany.wsz@um.warszawa.pl;tel. (22) 443 47 00 wew. 42 119. 
  Mokotów - Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia: 
e-mail: mokotow.wsz@um.warszawa.pl;  
tel. (22) 443 67 40.

4. Ochota - Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich: 
e-mail: ochota.wkf@um.warszawa.pl; 
tel. (22) 578 35 34.

5. Praga-Południe - Referat Obsługi Rady Dzielnicy: 
e-mail: wor@pragapld.waw.pl;  
tel. (22 ) 443 53 40.

6. Praga Północ - Wydział Promocji i Komunikacji 
Społecznej: 
e-mail: j.gilewska@um.warszawa.pl; 
tel. (22) 443 79 13.

7. Rembertów - Zespół Obsługi Rady Dzielnicy: 
e-mail: bbrzostek@um.warszawa.pl; 
tel. (22) 443 38 06.

8. Śródmieście - Referat Obsługi Rady Dzielnicy, 
Wyborów i Referendów: 
e-email: srodmiescie.wod@um.warszawa.pl; 
tel. (22) 443 92 25.

9. Targówek - Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia:  
e-email: al.sikorska@um.warszawa.pl; 
tel. (22) 443 87 41. 

10. Ursus - Zespół Obsługi Rady Dzielnicy: 
e-email: ursus.zor@um.warszawa.pl: 
tel. (22) 443 60 46.

11. Ursynów - Zespołu Obsługi Rady dla Dzielnicy: 
e-mail: ursynow.zor@um.warszawa.pl; 
tel. (22) 443 71 20.

12. Wawer - Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń:  
e-mail: mzagrodzki@um.warszawa.pl;  
tel. (22) 443 70 90.

13. Wesoła - Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych: 
e-mail: wesoła.wsz@um.warszawa.pl; 
tel. (22) 443-40-60.

14. Wilanów - Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji:  
e-mail: a.kaniewska@um.warszawa.pl; 
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tel. (22) 443 50 05.
15. Włochy - Wydział Obsługi Rady Dzielnicy: 

e-mail: wlochy.wor@um.warszawa.pl,; 
tel. (22) 443 42 12. 

16. Wola - Wydział Obsługi Rady Dzielnicy i Inicjatyw Lokalnych: 
e-mail: wola.wor@um.warszawa.pl;  
tel. (22) 443 57 90.

17. Żoliborz -  Wydział Obsługi Rady Dzielnicy: 
e-mail: Zoliborz.WOR@um.warszawa.pl: 
tel. (22) 443 88 73. 

DZIAŁALNOŚĆ WARSZAWSKIEJ RADY SENIORÓW
FUNKCJE I REALIZOWANE PRZEZ WRS DZIAŁANIA 
W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH FUNKCJI.

FUNKCJA KONSULTACYJNA – CEL GŁÓWNY:
• rozwijanie postaw obywatelskich seniorów przez 

włączanie ich do procesów konsultacyjnych,
• opiniowanie projektów aktów wydawanych przez 

organy m.st. Warszawy i Sejm, a dotyczących 
spraw ważnych dla seniorów.

Zadania realizowane w jej ramach:
1. Konsultacje w sprawie Programu Senior-

Wigor.
2. Konsultacje w sprawie corocznych wydarzeń takich jak Warszawskie 

Dni Seniora, Warszawska Olimpiada Seniorów, świąteczne spotkania 
seniorów.

3. Stanowisko w sprawie bezpłatnych leków 75+ skierowane do posłów na 
Sejm RP (2016r.)

4. Konsultacje w obszarze budżetu obywatelskiego wcześniej 
partycypacyjnego.  

5. Konsultacje w sprawie zagospodarowania Centrum Aktywności 
Międzypokoleniowej Nowolipie  i możliwości jego wykorzystania. 

6. Stanowisko w sprawie bezpieczeństwa seniorów w przestrzeni miejskiej 
(w tym problemów stwarzanych przez tzw. urządzenia transportu 
osobistego rowery i hulajnogi)  przekazane Prezydentowi m. st. 
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Warszawy i Przewodniczącej Rady Miasta.
7. Konsultacje w sprawie zmiany Ustaw: o osobach starszych, o 

radach seniorów i wolontariacie – we współpracy Radą Adwokacką i 
przedstawicielami Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

8. Apel przekazany wszystkim komitetom wyborczym w wyborach 
do Sejmu RP (2019) w sprawie dysproporcji powstającej pomiędzy 
wysokością emerytur a wysokością średniego wynagrodzenia.

9. Stanowisko w sprawie projektu Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych w Warszawie.

10. Stanowisko w sprawie programu ,,Usługi blisko domu”.

FUNKCJA DORADCZA – CEL GŁÓWNY:
• opracowywanie we współpracy z władzami Miasta i organizacjami działającymi 

z seniorami lub na ich rzecz kierunków, standardów, rozwiązań i działań na 
rzecz osób starszych,

• współpraca z Urzędem m.st. Warszawy przy opiniowaniu/monitorowaniu 
projektów oraz programów dedykowanych seniorom i finansowanych przez 
Miasto,

• współpraca z dzielnicowymi radami seniorów, instytucjami i innymi podmiotami 
w zakresie monitorowania i rozwiązywania problemów osób starszych.

Zadania realizowane w jej ramach:
1. Współpraca z Sejmową Komisją Polityki Senioralnej przy przygotowaniu 

Ustawy o osobach starszych.
2. Współpraca z organizacjami senioralnymi przy tworzeniu dokumentów 

programowych i regulaminów dla Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.
3. Współpraca z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej przy tworzeniu 

I edycji Programu Rządowego na rzecz Aktywizacji Osób Starszych 
(ASOS).

4. Stanowisko Prezydium WRS w sprawie pilnego opracowania Strategii 
Senioralnej na lata 2020-2030.

5. Propozycja Warszawskiej Rady Seniorów w sprawie Polityki Senioralnej 
Warszawy na lata 2020-2030.

6. Propozycja WRS w sprawie stałej siedziby dla WRS.
7. Propozycja WRS w sprawie ogłoszenia Dnia Warszawskiego Seniora.
8. Opiniowanie wszystkich projektów i programów finansowanych i 

realizowanych przez Miasto na rzecz osób starszych (m.in. Uniwersytety 
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Trzeciego Wieku, konkursy integracyjne, dom dziennego pobytu dla 
powstańców warszawskich, Złota Rączka, Akademia Liderów, kursy 
komputerowe (podstawowe, średniozaawansowane, tematyczne), 
punkty cyfrowego wsparcia i inne.

9. Udział członków prezydium w posiedzeniach dzielnicowych rad seniorów 
oraz rekomendacje wspierające wnioski dzielnicowych rad seniorów do 
władz Miasta i innych instytucji m.in.: 

• wniosek Rady Seniorów Pragi Południe w sprawie nadania bezimiennemu 
zieleńcowi, miejscu relaksu – nazwy Skwer Seniora. Na ten czas jedyny o takiej 
nazwie skwer w Polsce.

• wniosek Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów w sprawie zmiany godzin sygnalizacji 
dźwiękowej na przejściu dla pieszych,

• wniosek Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów w sprawie zwolnienia seniorów z 
opłat wejścia do Parku Wilanowskiego,

• wniosek Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów w sprawie właściwego 
rozmieszczenia wiat przystankowych,

• wniosek Rady Seniorów Dzielnicy Ursus w sprawie  reaktywowania Muzeum 
Ursusa, 

• wniosek Rady Seniorów Dzielnicy Ursynów w sprawie utworzenia skweru 
rekreacyjno-sportowego.

• 
FUNKCJA INICJATYWNA – CEL GŁÓWNY:
• inicjowanie działań na rzecz seniorów i dialogu międzypokoleniowego,
• inspirowanie działań na rzecz rozpoznawania i diagnozowania potrzeb seniorów,
• rozpowszechnianie aktualnych informacji o sprawach ważnych dla seniorów.

Zadania realizowane w jej ramach z inicjatywy WRS:
1. Konkurs Miejsce Przyjazne Seniorom realizowany w 2015 przez 

organizację zewnętrzną od 2016 roku z inicjatywy WRS realizowany przez 
WRS we współpracy z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych.

2. Dedykowany seniorom 75+ program „Złota rączka”.
3. Koperta życia - akcja skierowana jest do osób przewlekle chorych, 

starszych, samotnych. 
4. Obsługa i finansowanie dzielności WRS przez organizację zewnętrzną.
5. Rokroczne Seminaria Warszawskich Rad Seniorów począwszy od 2016.
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6. Inicjatywa uchwałodawcza do Rady Miasta w sprawie opracowanie 
przez świadczeniodawców, dla których organem założycielskim jest 
Miasto, szczegółowych zasad korzystania przez osoby uprawnione. 

7. Podjęcie przez władze Miasta działań w sprawie „więźniów 4 pięter”.
8. Inicjatywa uchwałodawcza do Rady Miasta o nadanie części Bulwarom 

Wiślanym nazwy „Bulwar Seniora” oraz ogłoszenie roku 2020 Rokiem 
Warszawskich Seniorów.

9. Wystąpiła z wnioskiem o wprowadzenie poprawek do uchwały 
dotyczącej statutów dzielnic Warszawy, w zakresie zapewnienia radom 
seniorów środków finansowych na prowadzenie działalności statutowej.

10. Zainicjowany w roku 2017 i z powodzeniem realizowany, wolontariat 
obsługi biegów warszawskich.

11. W trakcie przygotowań konkurs we współpracy z Biurem Edukacji w 
realizację którego planujemy zaangażować warszawskie rady seniorów 
i młodzieżowe rady pn.“Rozwój Warszawy we wspomnieniach jej 
mieszkańców”.

REALIZUJĄC POWYŻSZE FUNKCJE WARSZAWSKA RADA SENIORÓW WSPÓŁPRACUJE 
NA BIEŻĄCO:
• z władzami  Miasta - przewodniczącą Rady m.st. Warszawy, prezydentem i 

wiceprezydentami.
• Biurami UM takimi jak: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, Biura Biuro 

Sportu i Rekreacji, Biuro ds. Polityki Zdrowotnej, Biuro Edukacji, Biur Polityki 
Lokalowej,

• jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawa takimi jak: Zarząd Transportu 
Miejskiego, OSIR -y i Domy Kultury, Aktywna Warszawa i inni organizatorzy 
biegów warszawskich,

• organizacjami działającymi z seniorami i na ich rzecz takimi jak: Polski Związek 
Emerytów Rencistów i Inwalidów, Obywatelskim Parlamentem Seniorów, 
Branżową Komisją ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Branżową Komisją ds. 
Osób Starszych i Kombatantów oraz wieloma organizacjami pozarządowymi 
realizującymi projekty na rzecz seniorów.

• Muzeum Narodowym,
• Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej,
• Mazowieckim Porozumieniem Rad Seniorów i Ogólnopolskim Porozumieniem o 

Współpracy Rad Seniorów.
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WYBRANE, KONKRETNE PRZYKŁADY DZIAŁANIA WRS POTWIERDZAJĄCE WSPÓŁPRACĘ 
Z TYMI INSTYTUCJAMI:
• W posiedzeniach Warszawskiej Rady Seniorów uczestniczyli Przewodnicząca 

Rady m.st Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska, Prezydent Hanna 
Gronkiewicz-Waltz , Wiceprezydenci odpowiedzialni za sprawy społeczne Paweł 
Rabiej, później Dorota Aldona Machnowska-Góra, Dyrektor Biura Pomocy i 
Spraw Społecznych Tomasz Pactwa, Dyrektor Biura Polityki Zdrowotnej Paweł 
Chęciński, Dyrektor Biura Sportu i Rekreacji Janusz Samel,  Dyrektor Biura 
Polityki Lokalowej Magdalena Młochowska, Zastępca Biura Edukacji Mirosław 
Sielatycki. Pełnomocnika ds. strategii rozwoju miasta Paulina Nowicka. Na 
posiedzeniach tych członkowie WRS i dzielnicowych rad mogli przedstawić 
problemy zgłaszane przez seniorów w dzielnicach oraz były omawiane, 
konsultowane i uzgadniane  bieżąc działania.

• Z zaproszoną na posiedzenie WRS Przewodniczącą PZEiR Elżbietą Ostrowską 
– omawialiśmy kwestie dotyczące sytuacji osób starszych w skali kraju, w 
szczególności zwolnienie emerytów z podatku oraz przygotowania przyszłych 
seniorów do wejścia w wiek emerytalny.

• Współpraca z jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy to:
• - zaproszonym na posiedzenie WRS przedstawicielom ZTM przedstawiano 

szereg wniosków dotyczących:  bezpieczeństwa jazdy, właściwej informacji, 
wygody jazdy, właściwej lokalizacji przystanków i inne.

• Współpraca z OSiR Praga-Południe przy organizacji Senior Cup 
(współzawodnictwo: w biegu na 60 metrów, pchnięciu kulą, skoku w dal z 
miejsca, ergometrze wioślarskim i strzelaniu z pistoletu laserowego).
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• Rokrocznie w domach kultury, w innych dzielnicach - WRS proponuje i 
współpracuje przy organizację Gali Konkursu MPS.

• Muzeum Narodowym w partnerstwie z WRS realizowało projekt edukacyjny. 
Projekt był dedykowanym najbardziej wykluczonym seniorom. Prezydium 
WRS wspólnie z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych zdecydowało, że do 
projektu zostaną zaproszeni seniorzy z DPS i Domów Dziennej Opieki.

• WRS współpracuje, udzieliła patronatu lub była partnerem w  wybranych 
projektach prowadzonych przez: Fundacja Porozumienie Bez Barier (WODZIREJ), 
Fundację Pompka (cykl bezpłatnych spotkań twórczych inspirowanych kulturą 
Japonii), Fundację Pora na Seniora (Klubokawiarnia Pora na Seniora), ESPAR 50+ 
( „Aktywność osób 50+ przed i w czasie pandemii”), portale społecznościowe: 
Aktywni 55+, Flekxi.pl (praca i aktywność 50+), miesięcznik POKOLENIA i inne.
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