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Protokół nr 6/2021 

z posiedzenia Warszawskiej Rady Seniorów 

w dniu  3 listopada 2021 r. 

Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” 

oraz online  

 

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

W posiedzeniu udział wzięli: Marlena Muszyńska – zastępca dyrektora Biura 

Pomocy i Projektów Społecznych, Małgorzata Borys-Dziedzic – kierownik 

Zespołu Realizacji Polityki Senioralnej oraz Jerzy Mądry, Maria Pokój i Elżbieta 

Wiśniewska – eksperci WRS. 

 

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca WRS – Małgorzata Żuber-Zielicz, która 

powitała zebranych.  

 

Porządek obrad: 

1. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Prezydium, powołanie 
ekspertów , przewodniczącego Zespołu ds. organizacyjno - prawnych, 
przedstawiciela do Rady Warszawskiego Transportu Publicznego. 

2. Start „Punktu Wiedzy” , miejsca doskonalenia, w trochę innej formule, 
seniorów warszawskich, w tym Rad Dzielnicowych i aktywnych seniorów 
ze wszystkich środowisk.  

3. Kalendarz  wydarzeń i spotkań WRS do końca grudnia 2021 r.  
4. Praca w trzech zespołach roboczych (prosimy o deklarację pracy w 

danym zespole przed posiedzeniem plenarnym):  
1)  Zespołu  roboczego  WRS ds. polityki senioralnej  - załącznik-  

rekomendacje do polityki senioralnej(materiał opracowany na 
warsztatach przez zespoły i podsumowany przez Pawła Rabieja i 
Małgorzatę Żuber-Zielicz) 

2) Spotkanie Zespołu roboczego WRS  „Seminarium”  
3) Spotkanie zespołu „ Redakcja Biblioteczki WRS i  strony internetowej 

WRS”. Stworzenie „Biblioteczki” jest sukcesem WRS, warto 
systematycznie rozwijać  inicjatywę, tym bardziej, że polecane na tej 
stronie lektury wiążą się z  przygotowaniem polityki senioralnej w 
Warszawie a jakość strony internetowej jest naszą wizytówką. 
 

     Podsumowanie pracy w zespołach 
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5. Omówienie praca trzech Zespołów powołanych przez WRS zgodnie z 
regulaminem. Omówienie kierunków i zadań dla zespołów – propozycja 
prezydium i przewodniczących.  

6. Sprawy różne,  w tym informacje dla chętnych : debaty oksfordzkie, 
konkursy, ankieta,  

 

Przewodnicząca WRS przypomniała, że przed posiedzeniem do członków 

Warszawskiej Rady Seniorów został przesłany protokół z posiedzenia w dniu 

8.09.b.r. Poinformowała, że nadsyłane uwagi zostały uwzględnione i naniesione 

do protokołu. Ponieważ nikt z obecnych nie wniósł dodatkowych uwag 

Małgorzata Żuber-Zielicz poddała protokół pod głosowanie, który został 

przyjęty przez aklamację.  

 

Następnie Przewodnicząca WRS oddała głos Marlenie Muszyńskiej – zastępcy 

dyrektora Biura Pomocy i Projektów Społecznych. Dyrektor M. Muszyńska 

poinformowała, że prace nad nową polityką senioralną w Warszawie są na 

zaawansowanym poziomie, BPiPS jest na etapie wyboru eksperta, który będzie 

nadzorował merytorycznie powstawanie polityki senioralnej.  Na pytanie M. 

Żuber-Zielicz, kto z ramienia biura będzie zajmował się obszarem nowo 

powstającej polityki senioralnej M. Muszyńska odpowiedziała, że aktualnie w 

tworzenie polityki senioralnej jest zaangażowany zespół naczelnik Wydziału ds. 

koordynacji Izabeli Halik, przy wsparciu merytorycznym Zespołu Realizacji 

Polityki Senioralnej. Obecnie prace przygotowawcze realizują Anna Repelewicz i 

Grażyna Cieślak z Wydziału ds. koordynacji.  

 

Ad. 1 

 

Kolejno Przewodnicząca WRS przeszła do punktu związanego z uzupełnieniem 

składu Prezydium. 

 Ze względu na to, że dotychczasowa wiceprzewodnicząca Elżbieta Wiśniewska 

zakończyła pracę w Warszawskiej Radzie Seniorów, niezbędne jest uzupełnienie 

składu Prezydium WRS, dodała, że kadencję zakończyła też dotychczasowa 

sekretarz WRS Joanna Celińska, która została wybrana ponownie do WRS przez 

Radę Seniorów Dzielnicy Targówek.  

Przewodnicząca M. Żuber-Zielicz przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

wyboru Joanny Celińskiej na Sekretarza Warszawskiej Rady Seniorów (J. 
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Celińska wyraziła zgodę), w wyniku głosowania 14 głosami za, przy 1 

wstrzymującym się, Uchwała nr 6/2021 została podjęta.  

Następnie Przewodnicząca WRS oddała głos Joannie Celińskiej, by 

kontynuowała prowadzenie obrad w punkcie dotyczącego przyjęcia uchwał. 

 Joanna Celińska przedstawiła propozycję Prezydium WRS, by na  

Wiceprzewodniczącym WRS został wybrany Jan Sobota (J. Sobota wyraził 

zgodę). W wyniku głosowania, 14 głosami za, przy 1 wstrzymującym się, 

Uchwała nr 7/2021 została podjęta. 

Małgorzata Żuber-Zielicz poinformowała, że pozostanie jeszcze jedno miejsce w 

Prezydium WRS, które zostanie uzupełnione w przyszłości. Obecnie Prezydium 

WRS pracuje zazwyczaj w rozszerzonym składzie, wraz z przewodniczącymi 

poszczególnych zespołów i dlatego ważne jest, by wybrany został 

przewodniczący zespołu organizacyjno-prawnego.  

 

Następnie Przewodnicząca WRS powiedziała, że w ciągu ostatnich kilku lat WRS 

powołała 7 ekspertów. Nie wszyscy z nich angażują się jednak w pracę Rady, 

dlatego też WRS uchyli poprzednie uchwały dotyczące powołania wszystkich 

ekspertów oraz na mocy nowych uchwał, powoła nowy skład ekspertów. Do 

niniejszego grona zaproponowane zostały następujące osoby: 

- Janusz Kostynowicz, 

- Ewa Kozdroń, 

- Jolanta Kroner, 

- Maria Pokój, 

- Jerzy Mądry, 

- Elżbieta Wiśniewska.  

Wskazane grono ekspertów zostanie wybrane na kolejne 2 lata.  

W wyniku głosowania, 15 głosami za, Rada podjęła Uchwałę nr 8/2021w 

sprawie uchylenia Uchwał nr 5/2019, 7/2019 i 7/2020 dotyczących powołania 

ekspertów WRS. 

Kolejno pod głosowania poddane zostały Uchwały WRS w sprawie powołania 

ekspertów: nr 9/2021, 10/2021, 11/2021, 12/2021, 13/2021, 14/2021, które w 

wyniku kolejnych głosowań, 15 głosami za (wynik każdego z głosowań), zostały 

podjęte. 
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Przewodnicząca WRS poinformowała, że na kolejnym posiedzeniu, które 

odbędzie się prawdopodobnie online, zostaną przeprowadzone kolejne 

głosowania związane z wyborem: 

- wiceprzewodniczącego WRS, 

- przewodniczącego zespołu ds. zdrowia i jakości życia seniorów, 

- przewodniczącego zespołu organizacyjno-prawnego.  

W związku z tym Prezydium WRS czeka na propozycje członków WRS, zanim 

dokona rekomendacji poszczególnych osób.  

 

Ad. 2 

 

Przewodnicząca WRS poinformowała, że w czerwcu i wrześniu Prezydium 

przygotowywało projekt  „Punkt Wiedzy WRS”, który miałby wystartować jako 

spotkanie z nowymi technologiami. Chociaż w tym momencie jest problem ze 

znalezieniem sali, by takie spotkanie przeprowadzić Prezydium nie chce 

przesuwać w czasie rozpoczęcie działalności Punktu Wiedzy. Miałby to być 

punkt spotkań chętnych osób z WRS i z dzielnicowych rad seniorów oraz innych 

aktywnych osób działających w dzielnicach. Punkt Wiedzy wystartuje 17 

listopada b.r., kiedy odbędą się warsztaty pod hasłem „Czym są debaty 

oksfordzkie?”. Będzie to spotkanie dla około 20 osób, sprawę pilotuje Jan 

Sobota.  

Założeniem jest, że Punkt Wiedzy będzie działać w kolejnych miesiącach, 

planowane są spotkania raz na dwa miesiące. Prezydium WRS czeka na 

propozycje, jakimi tematami i obszarami członkowie WRS chcieliby się zająć w 

ramach tej inicjatywy.  

 

Ad. 3 

 

Małgorzata Żuber-Zielicz przeszła do punktu, związanego z kalendarzem działań 

i organizacją pracy WRS.  

Poinformowała, że zainicjowana została akcja, którą nazwaliśmy „znicze 

pamięci”  i na grobach zmarłych członków WRS zapalone zostały znicze.  

 

W tym miejscu J.Dolińska-Dobek – dyrektor Centrum Aktywności 

Międzypokoleniowej „Nowolipie” poprosiła o udzielenie jej głosu.  
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Nawiązała ona do inicjatywy tzw. „różowych skrzyneczek”, które są narzędziem 

wykorzystywanym do walki z ubóstwem menstruacyjnym, jest to akcja znana i 

rozpowszechniona w całej Polsce. Dyrektor Dolińska-Dobek poinformowała, że  

w CAM „Nowolipie” zostanie zainstalowana pierwsza w Polsce 

międzypokoleniowa „różowa skrzyneczka”, która będzie odpowiadała na 

potrzeby kobiet i mężczyzn w różnym wieku. Zaprosiła też Warszawską Radę 

Seniorów do włączenia się w akcję oraz na wydarzenie inaugurujące.  

  

Kolejno głos zabrała dyrektor Marlena Muszyńska, która nawiązując do 

wcześniejszych zapowiedzi prac nad nową polityką senioralną, poinformowała, 

że prace i konsultacje, które będą mieć miejsce w najbliższym czasie, będą 

przebiegać online, ze względu na aktualne warunki epidemiologiczne. Osobami 

odpowiedzialnymi za realizację nowej polityki senioralnej będą Anna 

Repelewicz-Iwaniuk oraz Małgorzata Borys-Dziedzic.  

 

Przewodnicząca WRS, powracając do omawiania kalendarza WRS, 

zapowiedziała kolejne wydarzenia: 

• do 25 listopada Prezydium WRS zamierza opracować wszystkie kwestie 

związane z warsztatami oraz wydawnictwem WRS; zajmować się będzie 

tym Małgorzata Żuber-Zielicz oraz Janusz Kostynowicz, 

• 29 listopada przedstawiciele WRS wezmą udział w Kongresie 

Mazowieckich Rad Seniorów w Legionowie, 

• We wcześniejszych założeniach na 3 grudnia zaplanowane zostało 

Seminarium Rad Seniorów. Możliwe jest jednak, że seminarium to 

odbędzie się online i w związku z tym nastąpią zmiany terminu tego 

spotkania, 

• 6 grudnia członkowie WRS spotkają się na Skwerze Seniora aby 

tradycyjnie już udekorować choinkę, planowany jest też spotkanie z 

członkami Rady Seniorów Pragi-Południe; za przebieg tego spotkania 

odpowiedzialni będą Jerzy Mądry i Ryszard Kalkhoff, we współpracy z 

przewodniczącą Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe, 

• do 15 grudnia Prezydium przedstawi propozycje do planu pracy na 

kolejny rok, 

• w grudniu odbędzie się też świąteczne spotkanie WRS.  
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Ad. 4 

 

Przewodnicząca WRS poprosiła, by członkowie i eksperci WRS zastanowili się,  

w którym, z utworzonych zespołów będą chcieli pracować, ponieważ dalsza 

część posiedzenia to praca w tych zespołach: 

• zespół do spraw seminarium, 

• zespół do spraw polityki senioralnej, 

• zespół do spraw promocji i działań WRS.  

 

Każdy z tych zespołów w najbliższym czasie spotka się także na ZOOM i prace 

będą kontynuowane już w danej grupie: 

Zespół ds. Seminarium: L. Kania, B. Smolarek, B. Borys, Z. Pyrtek - Nowakowska, 

M. Pokój, I. Wrześniewski, 

Zespół ds. Polityki Senioralnej: J. Zieliński, J. Kostynowicz, J. Sobota, E. 

Wiśniewska, J. Sobczak, E. Kozdroń, Z. Czerwiński, T. Bojanowicz, M. Żuber-

Zielicz, W. Kożuchowski, 

Zespół ds. mediów i promocji: B. Grzeszczuk, J. Nowakowski, D. Fidura, E. 

Wirth-Dzięciołowska, J. Kroner. 

Oczekuje się, że członkowie WRS, którzy nie zgłosili się jeszcze do pracy w 

poszczególnych zespołach złożą swoje deklaracje. 

 

Ad. 5. 

Realizacja tego punktu porządku obrad została przeniesiona na kolejne 

posiedzenie WRS. 

 

Ad. 6 

 

Elżbieta Błaszczak – przedstawicielka Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz 

przedłożyła na piśmie następujące sprawy wniesione: 

• strony internetowe urzędów dzielnic są bardzo różnie skonstruowane, dane 

o radach seniorów znajdują się w różnych zakładkach np. „władze, dla 

mieszkańca, dowiedz się więcej”, uważa, że powinny być jednolite i proste,  

• rozszerzenie stref płatnego parkowania – uważa, że mieszkańcy po 70 roku 

życia powinny być zwolnione z opłat, tak jak kombatanci i osoby z niepełno 

sprawnościami, 
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• w Szpitalu Południowym nie ma możliwości podwiezienia bezpiecznie osoby 

chorej pod sam budynek (z obu stron 50 m lub 100 m do przejścia). 

  

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca WRS zamknęła 

posiedzenie część oficjalną posiedzenia oraz zaprosiła zebranych do pracy w 

poszczególnych zespołach.  

 

 

Protokół sporządziły:    

 

M. Seredyńska 

 J. Celińska                                                                                                  

Przewodnicząca WRS 

 

 
 

Małgorzata Żuber-Zielicz 

 

 

 

 


