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WCS.4102/6/2022 
 
 

Protokół   
   

             z XVI posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów II kadencji 

dnia 29.06.2022 r.   

we Wrocławiu   

   

Porządek posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów 
 

1. Przyjęcie protokołu posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów z dnia  
27.05.2022 r. 

2. Przyjęcie programu bieżącego posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów. 
3. Prezentacja wyników badań dotyczących funkcjonowania rad seniorów w 

Polsce - referuje dr Emilia Lewicka-Kalka. 
4. Relacja z Ogólnopolskiej Srebrnej Konferencji  (Goleniów, 31 maja - 1 

czerwca 2022) – referują prof. Adam A. Zych i dr Emilia Lewicka-Kalka. 
5. Program Dni Seniora 2022 – referuję Robert Pawliszko.   
6. Sprawy różne. 
7. Dyskusja nad artykułem „Czy seniorzy oczekują czegoś od Wrocławskiej 

Rady Seniorów?” Zamieszczonym na  blogu 60+ Wirtualna Kultura. 
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Zebranie otworzył Przewodniczący WRS J. Lesicki. Sekretarz WRS przekazał że 
jest kworum umożliwiające prowadzenie posiedzenia Wrocławskiej Rady 
Seniorów. Obecnych było 8 członków z 14 osobowego składu ( lista obecności 
zał.1 do niniejszego protokołu).  

Gośćmi zaproszonymi na Posiedzenie Rady byli przedstawiciele środowisk 
senioralnych „Królowa i Król” Dni Seniora 2021. 

Pan przewodniczący podziękował Państwu za godne i konstruktywne 
reprezentowanie środowisk senioralnych Wrocławia oraz promocję aktywności 
społecznej, kulturalnej i zdrowotnej wśród osób starszych. 

Ad. 1 

 Przyjęcie protokołu posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów z dnia 27.05.2022.  

Przewodniczący zapytał  o ewentualne uwagi których nie było Przewodniczący 
zarządził głosowanie zatwierdzające omawiany protokół . Za opowiedzieli się 
wszyscy obecni na zebraniu.  

Ad.2  

Przewodniczący zarządził głosowanie nad porządkiem obrad. Wszyscy obecni 
członkowie Rady byli za przyjęciem porządku obrad. 

Ad.3 

Prezentacja wyników badań dotyczących funkcjonowania rad seniorów w Polsce 
- referuje dr Emilia Lewicka-Kalka. Prezentacja stanowi zał.2 do niniejszego 
protokołu. Poszczególni członkowie WRS gratulowali Pani dr Emilii Lewickiej-
Kalki bardzo dobrze przygotowanej prezentacji wyników swoich badań. 
Członkowie WRS dopytywali się także o wiedzę na temat innych badań lub 
publikacji dotyczącej Rad Seniorów. Pani dr Emilia Lewicka-Kalka zobowiązała 
się przesłać Sekretarzowi WRS takie zestawienie ( zał. nr.3 do niniejszego 
protokołu). Pani G.Lange zapytała z kolei o możliwość zdiagnozowania 
funkcjonowania Wrocławskiej Rady Seniorów. Prelegentka stwierdziła że nie ma 
dostępnych narzędzi badawczych. Dodała jednocześnie że w trakcie 
przygotowywania rozprawy doktorskiej spotykała się z bardzo pochlebnymi 
ocenami WRS ze strony Rad Seniorów z Polski. Często też Wrocławska Rada 
Seniorów stawania była za wzór do naśladowania.  
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Ad.4 

 Relacja z Ogólnopolskiej Srebrnej Konferencji  (Goleniów, 31 maja - 1 czerwca 
2022) – referują prof. Adam A. Zych i dr Emilia Lewicka-Kalka. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLCAy4r6ZBeMOb4Zb4757jHz4Btq8u
ndhC można prześledzić zapis video całej konferencji (wystąpienia 
poszczególnych ekspertów, jak i panele dyskusyjne). 

W bogatym programie konferencji znalazły się m.in. następujące tematy: 

    Sytuacja osób starszych w Polsce, czyli co wynika z najnowszych badań 
Głównego Urzędu Statystycznego.  

http://radnysenior.pl/pliki/mm.pdf  

    Lokalne polityki senioralne, czyli jak systemowo podejść do rozwiązywania 
problemów osób starszych.  

http://radnysenior.pl/pliki/sd.pdf  

    Program polityki zdrowotnej „Rehabilitacja dla Seniorów Miasta Kołobrzeg na 
lata 2019-2023”, jako konkretna odpowiedź samorządu lokalnego na wyzwania 
związane ze starzeniem się społeczeństwa. 

http://radnysenior.pl/pliki/ks.pdf  

    Znaczenie rad seniorów i Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad 
Seniorów /w budowaniu polityki senioralnej w Polsce . 

http://radnysenior.pl/pliki/bs.pdf  

    Niechciany temat: Co zrobimy z naszą starością? Tematy tabu czyli: 
alkoholizm, depresja, lekomania, samobójstwa wśród osób starszych. 

http://radnysenior.pl/pliki/az.pdf  

    Innowacje w usługach społecznych na przykładzie projektu “Dobre Wsparcie” 
Województwa Zachodniopomorskiego, Fundacji Nauka dla Środowiska, Caritas 
Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej oraz Diecezji Kołobrzesko-Kamieńskiej 
– oferta współpracy dla rad seniorów i lokalnych samorządów. 
http://radnysenior.pl/pliki/pj.pdf  
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    Kultura dla seniorów – jak w środowisku lokalnym czynić ofertę dostępną, 
wartościową i atrakcyjną? 

    Rady seniorów – ustawa i praktyka. Inicjatywa zdrowo-roszczeniowa seniorów.  

    Polityka zdrowotna na przykładzie chorób neurologicznych seniorów i 
rehabilitacja w wieku senioralnym.  

http://radnysenior.pl/pliki/mbo.pdf  

Ad.5 

Program Dni Seniora 2022 – referuję Robert Pawliszko.   

W kilku zdaniach Pan Pawliszko przedstawił wstępny scenariusz inauguracji Dni 
Seniora 2022.W tym roku motywem przewodnim marszu kapeluszy jest hasło 
„Szalone lata 70-te”. Przewidywane są jak co roku konkursy min. „Rodzina to 
skarb” – czyli największa rodzina z wnukami, „Kapelusze mają dusze” – 
najpiękniejsze i naj oryginalniejsze kapelusze. Organizowany jest także przejazd  
starych motocykli. Cały czas spływają propozycje Partnerów Centrum związane 
z wypełnieniem ofertą na Dni Seniora. 

Pani G. Lange zapytała dla czego nie zostały zaproszone na spotkanie 
organizacyjne osoby z Rady Seniorów reprezentujące NGO. Pan Pawliszko 
obiecał że to sprawdzi i na następnym posiedzeniu WRS udzieli odpowiedzi.  

Ad.6 

Sprawy różne. 

O głos poprosiła p. E. Gorgoń pytając o powód przesunięcia terminu posiedzenia 
Rady. Odpowiedział Przewodniczący że na prośbę Radnych Rady Miejskiej. Na 
to odpowiedziała p. G.Lange że Radni i tak nie przychodzą. 

Pan Przewodniczący poprosił o rozpowszechnienie w środowiskach senioralnych 
informacji o konkursie „Przyjaciel seniorów”. 

 

Kolejne posiedzenie zostało zaplanowane na 26 sierpnia br. (piątek), godz. 
12.00 siedziba Wrocławskiego Centrum Seniora pl. Dominikański 6.  
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Uzgodniono że będzie to posiedzenie związane z wyborem 5 osób 
nominowanych do tytułu „Przyjaciel Seniorów” 

Na tym posiedzenie Wrocławskiej Rady Seniorów Zakończono. 

                                                                                                   

 

Protokół podpisano: 

 

 

Przewodniczący WRS………………………………………. 

 

 

Protokołował Robert Pawliszko 

 

 

 

 

 

 

  


