
1 
 

Protokół nr 7/2021 

z posiedzenia Warszawskiej Rady Seniorów  

w dniu 24 listopada 2021 roku 

online 

Obecni: członkowie i eksperci WRS wg listy obecności (zał. Nr 1 – lista). 

Obecni na posiedzeniu: Małgorzata Borys-Dziedzic Kierowniczka Zespołu 

Realizacji Polityki Senioralnej. 

Porządek obrad: 

1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Kapituły Konkursu „Miejsce 

Przyjazne Seniorom”. 

2. Sprawy różne. 

Posiedzenie otworzyła i prowadziła Małgorzata Żuber-Zielicz – Przewodnicząca 

WRS. 

Ad. 1 

M. Żuber-Zielicz poinformowała, że Prezydium rekomenduje do składu 

Kapituły, ze strony WRS Jolantę Sobczak, Jana Sobotę, Krystynę Śmigielską, 
Elżbietę Wirth-Dzięciołowską i Ireneusza Wrześniewskiego. 

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych delegowało do składu Kapituły Marlenę 
Muszyńską Zastępcę Dyrektora Biura i Małgorzatę Borys-Dziedzic Kierowniczkę 

Zespołu Realizacji Polityki Senioralnej. 
Z Kapitułą będzie współpracowała Elżbieta Wiśniewska, ekspert WRS. 

J. Celińska odczytała proponowany skład Kapituły, E. Wiśniewska, uczestnicząca 
w pracach Kapituły wszystkich dotychczasowych konkursów,  odczytała część 
uchwały dotyczącą trybu pracy Kapituły. 

I. Wrześniewski zgłosił uwagę do zapisu punktu 4 w § 2 projektu uchwały: 
„…Przy równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego Kapituły”, uznał, 

że ponieważ liczba członów Kapituły jest nieparzysta, taki zapis nie ma 
uzasadnienia. 

Po dyskusji uzgodniono, że zgłoszone propozycje zmian w trybie pracy Kapituły 
będą przez nią przeanalizowane na pierwszym posiedzeniu i wypracowane 
wnioski zostaną przekazane do Prezydium, w celu ustalenia dalszego trybu 

postępowania. 
W wyniku głosowania, 12 głosami za, Uchwała nr 15/2021 została podjęta.  
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Ad. 2 

1. M. Żuber-Zielicz poinformowała, że trzy członkinie Rady zgłosiły swoje 
zastrzeżenia do uchwały Rady Miasta dotyczącej ustalenia nowych zasad i 

stawek za wywóz śmieci. Zaproponowała zorganizowanie, dla 
zainteresowanych, spotkania z przedstawicielami Rady i Urzędu Miasta. 

Chęć uczestniczenia w takim spotkaniu zgłosiło 10 członków i ekspertów 
WRS, Przewodnicząca poprosiła te osoby o przygotowanie uwag, wniosków i 

propozycji w tej sprawie. 
2. B. Borys zaprosiła na kiermasz świąteczny organizowany 5.12.b.r. w Wesołej, 

zapytała czy rada dzielnicowa może liczyć na jakieś wsparcie gadżetowe. 

3. Posadzenie Dębu Seniora. M. Żuber-Zielicz podziękowała Wojciechowi 
Kożuchowskiemu za pilotowanie projektu od września 2020 r. i 

przeprowadzenie go pomyślnie przez wszystkie procedury. Dodała, że dąb 
był sadzony przez pracowników Zarządu Zieleni Miejskiej, i oprócz członków, 

ekspertów i sympatyków WRS, uczestniczyła w nim Pani Magdalena 
Wojciechowska Wiceburmistrz Dzielnicy Śródmieście.  
W. Kożuchowski uzupełnił, że przygotowana zostanie tabliczka z nazwą, są 

to jednak dłuższe procedury bo wymagają uzgodnień z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków. 

4.  M. Żuber-Zielicz przypomniała, że do członków i ekspertów została 
rozesłana ankieta, prosi wszystkich, którzy nie zrobili tego do tej pory, o jej 

wypełnienie i zwrot. Uważa przesłane dotychczas informacje za bardzo 
cenne i pomocne w wykorzystaniu ogromnego potencjału wszystkich 
członków Rady. 

5. Dla członków, ekspertów WRS oraz członków rad dzielnicowych zamówione 
zostały kalendarze książkowe na 2022 rok, zostaną one rozprowadzone 

przez Fundację. 
6. M. Żuber-Zielicz poinformowała, że na pierwszym posiedzeniu roboczego 

zespołu ds. seminarium uzgodnione zostało, że seminarium odbędzie się w 
terminie luty-kwiecień 2022 r. , listopad i grudzień 2021 r. to okres 
przygotowywania materiałów. Nagrywane będą wypowiedzi ekspertów, 

przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedstawicieli dzielnic 
dotyczące tworzenia i realizacji polityki senioralnej. Materiały zostaną 

wykorzystane na stronie internetowej WRS i na seminarium. Interesuje nas 
polityka senioralna jako praktyczna realizacja szeroko pojętego dobrostanu 

seniorów. Chcielibyśmy aby na jesieni miało miejsce posumowanie, z 
udziałem szerokiego grona organizacji senioralnych działających w 
Warszawie, może uda się utworzyć wspólną reprezentację osób starszych.  
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7. Prośba o monitorowanie w dzielnicach projektów z budżetu obywatelskiego, 
w tym sprawy 777 ławek na terenie Warszawy. 

8. K. Wierzbicka podniosła sprawę sposobu wyboru członków rad 

dzielnicowych, na wiosnę w niektórych dzielnicach kończą się kadencje i 
staną one przed problemem wyborów w sytuacji ograniczeń 

pandemicznych. Uważa, że należałoby zgłosić do Rady Miasta wniosek o 
zmianę sposobu wyborów i w ślad za tym zgłosić do Rad Dzielnic propozycję 

zmian. 
M. Pokój zauważyła, że sytuacja w dzielnicach jest różna, w niektórych 
zainteresowanie jest tak małe, że liczba zgłoszeń nie przekracza składu 

ilościowego zapisanego w statucie i nie ma potrzeby przeprowadzania 
głosowania. Jej zdaniem WRS może zaproponować jednolite zasady ale 

dzielnice nie muszą ich akceptować i zastosować. Uważa, że najważniejsze 
jest aby członkami rad zostały osoby aktywne i chętne do pracy. 

J. Zieliński poparł wypowiedź M. Pokój, także uznał, że najważniejsze jest 
zaangażowanie i wykazywanie inicjatywy. 
W podsumowaniu M. Żuber-Zielicz stwierdziła, że zmiana statutu jest 

konieczna w związku z rozszerzeniem punktu 5c ustawy o samorządzie 
gminnym o nowy zapis dający Radom Seniorów możliwość zgłaszania 

inicjatyw uchwałodawczych. 

W związku w wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca M. Żuber-Zielicz 

zamknęła posiedzenie.  
Poprosiła o pozostanie członków roboczego zespołu ds. seminarium. 

 

 

Protokół sporządziły:    

 

M. Seredyńska 

 J. Celińska                                                                                                  

Przewodnicząca WRS 

 

 
 

Małgorzata Żuber-Zielicz 

 


