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Protokół nr 2/2022 

z posiedzenia Warszawskiej Rady Seniorów 

w dniu 23 lutego 2022 r. 

online 

 

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

W posiedzeniu uczestniczyli: Agnieszka Borowska radna m. st. Warszawy, 

Marlena Muszyńska zastępczyni dyrektora Biura Pomocy i Projektów 

Społecznych, Joanna Dolińska-Dobek dyrektorka Centrum Aktywności 

Międzypokoleniowej i Małgorzata Borys-Dziedzic kierowniczka Zespołu 

Realizacji Polityki Senioralnej. 

    
Posiedzenie otworzyła i prowadziła Małgorzata Żuber-Zielicz Przewodnicząca 

Warszawskiej Rady Seniorów, na wstępie powitała zaproszonych gości oraz 

członków i ekspertów WRS. 

Ad. 1 

M. Żuber-Zielicz poddała pod głosowanie proponowany porządek obrad, który 

został przyjęty przez aklamację i przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku obrad.  
2. Powitanie zaproszonych gości i zaproszenie do zabrania głosu. 
3. Przyjęcie protokołu 1/2022. 
4. Centrum Aktywności Międzypokoleniowej i POKOLENIA - obszary 

współpracy i wzajemnego wsparcia przez i dla WRS w roku 2022.  
5. Przyjęcie sprawozdania za 2021 rok.  
6. Przyjęcie  planu pracy na 2022 rok. 
7. Sprawy różne i wniesione, informacje. 
 
Ad. 2 
 
M. Żuber-Zielicz powitała i przedstawiła zaproszonych gości, Marlenę 
Muszyńską, Joannę Dolińską-Dobek, Małgorzatę Borys-Dziedzic oraz Agnieszkę 
Borowską radną m. st. Warszawy, uczestniczącą po raz pierwszy w posiedzeniu 
WRS. Dodała, że w trakcie realizacji programu posiedzenia gościnie poproszone 
zostaną o zabranie głosu. 
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Ad. 3 
 
Joanna Celińska sekretarz WRS poinformowała, że nie wpłynęły uwagi do 
protokołu, zgłosiła natomiast autopoprawkę tj. dopisanie w punkcie „sprawy 
różne i wniesione” informacji Ryszarda Kalkhoffa o utworzeniu w Dzielnicy 
Praga-Południe punktu „Dzielnia Saska Kępa”, realizowanego w ramach 
pilotażowego projektu „Podaj dalej”. 
W wyniku głosowania, 16 głosami za, protokół nr 1/2022 został przyjęty. 
 
Ad. 4 
 
Joanna Dolińska-Dobek dyrektorka CAM „Nowolipie”, przypomniała, że 
spotkała się z prezydium WRS i omówiono wówczas zasady współpracy i 
wzajemnego wsparcia. Poinformowała, że: 
1. dyskutowano o współpracy związanej z wydawaniem miesięcznika 

„Pokolenia”; dodała, że zawarta została kolejna, dwuletnia umowa na 
wydawanie i kompleksową obsługę periodyku, tytuł został opatentowany i 
zarejestrowany jako znak towarowy w Urzędzie Patentowym; celem 
współpracy jest ciągłe doskonalenie wydawnictwa, tak aby „Pokolenia” 
jeszcze bardziej odpowiadały na potrzeby czytelników, 

2. Europejski Dzień Solidarności Międzypokoleniowej – celem naszej 
współpracy jest wzmocnienie jego wydźwięku, do współpracy zaproszone 
zostały jednostki miejskie, placówki kultury, z prośbą aby wybrały za swojej 
oferty działania, które wpisałyby się w kalendarz imprez; jednym z aspektów 
będzie rozmowa o potrzebie porozumienia, dialogu i wymianie 
doświadczeń; do współpracy zaprosiła także dzielnicowe rady seniorów, aby 
brały udział we współtworzeniu wydarzenia, aby zbierały i rozpowszechniały 
informacje o działaniach Miasta na rzecz seniorów. 
 

M. Żuber-Zielicz podziękowała za informację i dodała, że Gala konkursu 
„Miejsce Przyjazne Seniorom”, która odbędzie się 29.04.b.r. znakomicie wpisze 
się w czas trwania wydarzenia.  
L. Kania poruszyła sprawę zamieszczenia w Pokoleniach informacji o projekcie 
„Promocja Zdrowia”, finansowanym przez Urząd Dzielnicy Wola. Zauważyła, że 
umieszczenie informacji na wkładce, wśród wielu innych informacji, 
spowodowało, że nie jest ona czytelna.  
J. Dolińska-Dobek wyjaśniła, że w następnym numerze, w którym 
zaprezentowane będą działania dzielnicy Wola, będzie zamieszczona szersza 
informacja o projekcie. Wyjaśniła jakie są zasady przekazywania informacji do 
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miesięcznika, jednostka (fundacja, instytucja) zgłaszająca otrzymuje login do 
strony internetowej, na której zgłoszenie powinno być umieszczone.  
M. Żuber-Zielicz dodała, że nie zawsze cały tekst może być w Pokoleniach 
zamieszczony, możliwe jest jednak zamieszczenie całości na stronie 
Warszawskiej Rady Seniorów. 
J. Kostynowicz zauważył, że tworzenia określanie współpracy i możliwego 
wsparcia należy potraktować, głownie teraz w czasie tworzenia polityki 
senioralnej, jako działania stałe, codzienne a nie incydencjonalne,  powinny 
charakteryzować się autentycznością i mieć także wymiar edukacyjny. 
M. Żuber-Zielicz podkreśliła, że nasze obecne rozmowy nie kończą rozmów o 
współpracy i sposobach docierania do szerokiego kręgu seniorów i dlatego 
m.in. wnosiliśmy aby na pierwszej stronie znalazł się tekst „przeczytaj, podaj 
dalej”. 
E. Wirth-Dzięciołowska zgłosiła potrzebę udoskonalenia dystrybucji w 
dzielnicacach. 
M. Żuber-Zielicz i J. Sobota zauważyli, że jest to zadanie dla rad dzielnicowych, 
które powinny analizować właściwe rozmieszczenia wydawnictwa i zgłaszać w 
urzędzie dzielnicy swoje uwagi i propozycje. 
J. Dolińska-Dobek dodała, że CAM zwrócił się do urzędów dzielnicowych, aby 
konsultowali się w tej sprawie ze swoimi radami, aby były one partnerami w 
ustalaniu najlepszych miejsc. 
 
W tym miejscu M. Żuber-Zielicz udzieliła głosu Agnieszce Borowskiej Radnej m. 
st. Warszawy, która podziękowała za zaproszenie i możliwość uczestniczenia w 
spotkaniu. Poinformowała, że sprawy seniorów oraz młodzieży oraz idea 
działań międzypokoleniowych są jej bardzo bliskie, doświadczenie w tej 
dziedzinie nabierała już będąc przez dwie kadencje przewodniczącą  Komisji 
Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia w Radzie Dzielnicy Białołęka, 
współdziałała w inicjatywie utworzenia w dzielnicy Centrum Aktywności 
Międzypokoleniowej,  zadeklarowała chęć współpracy z WRS i CAM m.in. w 
rozpowszechnianiu i zwiększeniu zasięgu informacji o działaniach na rzecz 
seniorów, w tym także o wydarzeniach związanych z Europejskim Dniem 
Solidarności Międzypokoleniowej, zaproponowała, aby kolejnym edycjom 
towarzyszyła misja np. „warto edukować”. 
M. Żuber-Zielicz podziękowała za bardzo istotną deklarację współpracy, 
zaproponowała zorganizowanie roboczego spotkania w tej sprawie. 
J. Dolińska-Dobek dodała, że takie było założenie wydarzenia, w pierwszym 
roku była to empatia, w kolejnym edukacja międzypokoleniowa. 
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Kolejno M. Żuber-Zielicz przekazała głos Marlenie Muszyńskiej, która 
przedstawiła informację o działaniach na rzecz tworzenia polityki senioralnej. 
Poinformowała, że odbyły się pierwsze warsztaty, w których członkowie WRS 
wzięli liczny udział, dodała, że w spotkaniu uczestniczyła Aldona Machnowska-
Góra Wiceprezydentka m.st. Warszawy, przedstawiciele biur Urzędu Miasta i 
organizacji pozarządowych. Uważa, że jest to ważny początek w kontekście 
współpracy i wypracowania dokumentu uwzględniającego różne aspekty życia 
seniorów.  
M. Żuber-Zielicz zauważyła, że przygotowane przez WRS podsumowanie 
dotychczasowych działań będzie sukcesywnie uzupełniane, Rada podchodzi do 
tworzenia polityki bardzo poważnie, liczymy, że dokument będzie 
drogowskazem dla naszych działań. 
Kolejno M. Muszyńska poinformowała, że Kapituła konkursu „Miejsce Przyjazne 
Seniorom” kończy już swoją pracę, uznała, że WRS powinna uaktualnić 
regulamin konkursu przed jego kolejną edycją. 
J. Sobota proponuje przygotowanie propozycji aneksu do regulaminu i wstępne 
zapoznanie się z nim na posiedzeniu kapituły. 
Poinformował o spotkaniu członków Prezydium z dyrektorem Centrum Kultury 
„Alternatywy”, na którym dokonane zostały wstępne ustalenia, uważa jednak, 
że niezbędne jest w najbliższym czasie spotkanie organizacyjne, w którym 
uczestniczyć będą przedstawicielki Biura Pomocy i Projektów Społecznych.  
 
Ad. 5  
 
Przyjęcie sprawozdania za 2021r. 
J. Celińska sekretarz WRS zgłosiła autopoprawkę, w akapicie 3 należy zmienić 
rok z 2022 na 2021. Poinformowała także, że do punktu 14 dotyczącego 
spotkania w sprawie projektu Re-Start uwagę zgłosił J. Nowakowski uczestnik 
tego spotkania. Uznał  zapis mówiący o rezygnacji Szpitala Praskiego z 
użytkowania budynku B za niezgodny ze stanem faktycznym, uważa, że według 
dokumentów szpital został zobowiązany do jego przekazania na rzecz Miasta.  
Ponieważ temat będzie kontynuowany na kolejnym spotkaniu, w czasie dyskusji 
uzgodniono, że w sprawozdaniu pozostanie zapis, że w pierwszym spotkaniu, 
zorganizowanym w dniu 31.03.2021 r. z inicjatywy Biura Pomocy i Projektów 
Społecznych, uczestniczyli przedstawiciele Rady Seniorów Dzielnicy Praga-
Północ i przedstawiciel Warszawskiej Rady Seniorów. 
L. Kania zgłosiła, że w wykazie osób, które były członkami WRS w 2021 roku 
brakuje jej nazwiska, uwaga zasadna, zapis zostanie poprawiony. 
M. Żuber-Zielicz poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z działalności WRS w 2021 roku, w wyniku głosowania, 16 
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głosami za, Uchwała nr 1/2022 WRS została podjęta (zał. nr 2 – Uchwała nr 
1/2022). 
 
Ad. 6 
 
Plan pracy na 2022 rok. 
M. Żuber-Zielicz przedstawiła propozycję Prezydium, aby jako plan pracy 
przyjąć część „Priorytety Warszawskiej Rady Seniorów w 2022 roku”, 
uzasadniając propozycję tym, że pozostała część omawianego wcześniej 
projektu (tabelka) jest terminarzem określającym czas i sposób realizacji planu. 
Dodała, że w czasie pracy, zależnie od uwarunkowań zewnętrznych, terminy 
mogą ulegać zmianie i wtedy, od strony formalnej, należałoby ponownie taki 
plan przyjmować. Natomiast sam terminarz będziemy mogli korygować 
niezależnie od przyjętych priorytetów. Zebrani zgodzili się z propozycją 
Prezydium.  
M. Żuber-Zielicz poinformowała, że do części Priorytety zostało zgłoszonych 
niewiele uwag i zostały one uwzględnione. 
Dyskutowano nad zasadnością użycia określenia „priorytety”, proponowane 
były zamienne określenia, uzgodniono jednak pozostawienie dotychczasowej 
nazwy.  
M. Żuber-Zielicz poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
planu pracy na 2022 r., w wyniku głosowania, 16 głosami za, Uchwała nr 2/2022 
WRS została podjęta (zał. nr 3 – Uchwała nr 2/2022). 
 
Ad. 7 
 
M. Żuber-Zielicz przedstawiła następujące informacje: 
1. przekazała terminy kolejnych warsztatów dot. Tworzenia polityki senioralnej 

tj. 7, 21, 28.03.b.r., poprosiła o zadeklarowanie chęci uczestniczenia w nich, 
także z poza zespołu roboczego, powołanego w tej sprawie, 

2. poinformowała, że została powołana do Komisji Ekspertów ds. Osób 
Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, której najbliższe posiedzenie 
odbędzie się 17.03.b.r. i będzie dotyczyło dostępności do opieki 
geriatrycznej, dodała, że ułatwi nam to dostęp do materiałów, zaprosiła 
chętnych do współpracy, 

3. projekt uchwały w sprawie ustanowienia dnia seniora warszawskiego, który 
zamierzamy skierować do Rady Miasta, wstępnie zostanie przekazany do 
zespołu organizacyjno-prawnego, 

4. do 10.03. nowe materiały zostaną przesłane do biblioteczki WRS, 
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5. na 23.03. planowane jest posiedzenie WRS w formie stacjonarnej, 
prowadzone są rozmowy z Biurem Edukacji aby odbyło się ono w Centrum 
Innowacji Edukacyjnych i Szkoleń na ul. Starej na Starym Mieście, 

6. podziękowała R. Kalkhoffowi za zorganizowanie, z inicjatywy Urzędu 
Dzielnicy Praga-Południe, spotkania w sprawie m.in. sytuacji pracujących 
seniorów, w kontekście nowych zasad podatkowych,  

7. podziękowała E. Wirth-Dzięciołowskiej i J. Kroner za współpracę w zakresie 
opracowywania dokumentów Rady i materiałów do Pokoleń. 

 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad M. Żuber-Zielicz zamknęła 
posiedzenia. 
 
Protokół sporządziła                                                           
Joanna Celińska     
 
  

Przewodnicząca WRS 
 

 
Małgorzata Żuber-Zielicz 

 


