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WRS.403/1/2019   

 

   

 

Protokół   

   

z I posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów II kadencji 

dnia 13.08.2019 r.   

we Wrocławiu   

   

   

Porządek posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów  

1. Otwarcie posiedzenia 

2. Prezentacja zakresu działalności Rady  

3. Wybory Prezydium WRS 

- Przewodniczący 

- Zastępca Przewodniczącego (podjęcie decyzji o ilości) 

- Sekretarz 

 

4. Sprawy organizacyjne 

      5.  Sprawy różne. 

 

Ad. pkt 1.   

Posiedzenie otworzył pan Robert Pawliszko, sekretarz WRS w poprzedniej kadencji, z-ca 

dyrektora ds. międzypokoleniowej aktywizacji społecznej Wrocławskiego Centrum Rozwoju 

Społecznego, szef Wrocławskiego Centrum Seniora. Prowadził je do chwili wyboru 

Przewodniczącego nowo powołanej Rady. 

Obecnych na posiedzeniu było 9 członków, a więc znajdowało się kworum, umożliwiające 

głosowanie decyzji o wyborze członków Prezydium Rady. Członkowie przybyli                     

na I posiedzenie otrzymali w torbach promocyjnych Wrocławskiego Centrum Seniora 

podstawowe dokumenty konstytuujące Wrocławską Radę Seniorów i gadżety reklamowe.     

W teczkach znalazły się: Uchwała Nr LX/1526/14 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia               

26 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Wrocławskiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu, 

„Zasady działania Wrocławskiej Rady Seniorów”, Regulamin konkursu o tytuł „Przyjaciela 
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Seniorów” wraz z ulotką/zaproszeniem do uczestniczenia w nadchodzącym, corocznym 

święcie najstarszych mieszkańców Wrocławia, Dniach Seniora. Ponadto książka pt. „Obrazy 

starości myślą malowane” autorstwa dr Walentyny Wnuk, która w poprzedniej kadencji była 

członkinią WRS. 

Pan Pawliszko zaproponował porządek obrad, który jednogłośnie został przyjęty. Podkreślił, 

że najważniejszą sprawą na I posiedzeniu jest wybór osób do Prezydium Rady. 

Zanim przeszedł do prezentacji zakresu działania WRS przedstawił nowe gremium. 

Wrocławską Radę Seniorów II kadencji tworzy 14 osób. Członkowie WRS działać będą 

społecznie przez 4 lata, realizując miejską politykę senioralną i nadając jej nowe kierunki. 

Osiem osób to przedstawiciele środowisk senioralnych, wybrani zgodnie z uchwałą Rady 

Miejskiej Wrocławia, trzy kolejne zostały wskazane przez Prezydenta Wrocławia Jacka 

Sutryka. Kolejnych trzech członków zostało desygnowanych przez Przewodniczącego Rady 

Miejskiej. 

 

Lp. Imię Nazwisko Organizacja Nr.tel. Mail 

1 Jolanta Adamek Regionalna Sekcja Emerytów     

i Rencistów NSZZ 

„Solidarność“ Dolny Śląsk 

607868385  

2 Marek Ferenc Fundacja Aktywny Senior 605257600  

3 Elżbieta Gorgoń Fundacja FONIS 502765302 - 

4 Grażyna Lange „Dom Mediacji” 

Stowarzyszenie Mediatorów 

Gospodarczych 

601166618  

5 Jerzy Lesicki Stowarzyszenie Kombatantów 

Misji Pokojowych ONZ Koło 

nr 5 

605431130  

6 Jacek Jerzy Popecki Stowarzyszenie Społeczno-

Kulturalne „Porozumienie 

Wschód-Zachód” 

502343109  

7 Elżbieta Anna Sarek Stowarzyszenie „ Pomysł         

na Życie” 

507466543  

8 Adam Zych Fundacja Laboratorium 

Architektury 60+ 

665568766  

9 Michalina Witczak Polski Związek Emerytów, 883727230  
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Rencistów i Inwalidów Zarząd 

Okręgowy Wrocław 

10 Danuta Czarnecka Polski Związek Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów Zarząd 

Okręgowy Wrocław 

  

11 Robert Pawliszko UM Wrocławia 717724921  

12 Agata-Gwadera Urlep RM 727600666  

13 Jolanta Niezgodzka RM 511379176  

14 Robert Pieńkowski  RM 608587316  

 

Pan Robert Pawliszko przedstawił się obecnym członkom Rady, poinformował,                      

że Wrocławskie Centrum Seniora jest zobowiązane Zarządzeniem Prezydenta Wrocławia      

do zapewnienia obsługi WRS. Stwierdził, że Rada może swoje spotkania organizować w tym 

miejscu, czyli przy pl. Dominikańskim 6 lub w innych, wyjazdowych miejscach                    

(w poprzedniej kadencji członkowie Rady udawali się np. do Szpitala na Brochowie, 

ponieważ tam znajduje się oddział geriatryczny). Dalej zwrócił uwagę na to, że jeśli 

członkowie uznają za wskazane spotykanie się w innych centrach seniora (wizyty studyjne) 

na terenie Polski, to wydaje się to pożyteczne dla funkcjonowania WRS. Zapytany o to, w jaki 

sposób będą rozliczane koszty wyjazdowe, poinformował, że w budżecie Wrocławskiego 

Centrum Seniora zostało zabezpieczone 20.000 zł na funkcjonowanie Rady. 

Następnie została przedstawiona osoba Jolanty Podsiadło, która będzie się komunikować         

z członkami Rady, przygotowywać protokoły z posiedzeń, jest pracownikiem WCS. 

Na koniec części pierwszej posiedzenia, otwierającej spotkanie, zgromadzeni wyrazili zgodę 

na zamieszczenie krótkich not biograficznych na ich temat ze zdjęciami na stronie 

internetowej Wrocławskiego Centrum Seniora, w linku: Wrocławska Rada Seniorów. 

http://www.seniorzy.wroclaw.pl/sklad 

Mają materiał do zamieszczenia nadesłać mailem na adres: 

jolanta.podsiadlo@wcrs.wroclaw.pl 

 

Ad.2. 

W części dotyczącej prezentacji zadań WRS pan Pawliszko krótko powiedział o tym co udało 

się przez 4 minione lata w poprzedniej kadencji. Wskazał m.in. na włączenie Wrocławia        

do Globalnej Sieci Miast i Gmin Przyjaznych Starzeniu Światowej Organizacji Zdrowia 

WHO. 

http://www.seniorzy.wroclaw.pl/sklad
mailto:jolanta.podsiadlo@wcrs.wroclaw.pl
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Pan Pawliszko zaprezentował na slajdach zakres działania WRS.  

• Wrocławska Rada Seniorów została powołana celem reprezentowania potrzeb               

i interesów osób starszych powyżej 60 roku życia, zamieszkałych na terenie Gminy Wrocław. 

W głównym nurcie zainteresowania Rady jest rozpoznawanie potrzeb, problemów oraz 

aktywności najstarszych mieszkańców Wrocławia. 

• Wrocław to miasto działań pro społecznych, w tej najbliższej kadencji szczególnie. 

Władze Miasta wykazują dużą dynamikę w tym obszarze, a sprawy najstarszych 

mieszkańców znalazły się wśród 3 głównych priorytetów Wrocławia. Pan Robert Pawliszko 

uzasadniał to tym chociażby, że budżet WCS wzrósł w bieżącym roku o 350 % w stosunku    

do ubiegłego roku, a o 700 % w stosunku do 2017 r. 

Na pytanie pana Marka Ferenca, na jakie działania WCS przeznaczy środki z tego 

powiększonego budżetu, p. R. Pawliszko odpowiedział, że głównie na 2 sztandarowe 

projekty: Wrocławską Kartę Seniora (rozszerzoną o Szmaragdową Kartę dla wrocławian 90+, 

w tym kolejne usługi: „złota rączka” czyli drobne naprawy i pranie oraz sprzątanie) i Szkołę 

Liderów. Kluby Seniora, których we Wrocławiu jest około siedemdziesięciu, upominają się     

o liderów. Oni są i będą przygotowywani we WCRS – WCS.  

 

Z uwagą na temat projektów organizowanych w mieście, dotyczącą osób starszych, włączyła 

się Radna Agata Gwadera – Urlep informując, że niedługo, we współpracy z MPK, 

rozpocznie się kampania społeczna pn. „Ustąp miejsca Seniorowi”. Poprosiła obecnych o to 

żeby byli ambasadorami tej inicjatywy. Pan Marek Ferenc odniósł się do tego co przedstawiła 

przedmówczyni. Przybliżył kwestie jakie były poruszane na ostatnim spotkaniu Grupy 

Dialogu Społecznego, której przewodzi pan Dominik Golema. Zagadnienie uczenia kultury      

i szacunku w stosunku do osób starszych w miejscach publicznych tam też było poruszane. 

Szczególnie w kontekście edukacji młodego pokolenia.  

Pan Robert Pawliszko podsumował dyskusję, że chodzi o przepływ informacji. Przypomniał    

o tym, że gościem Rady w poprzedniej kadencji, w tej Sali, był prezes MPK, który „załatwił” 

kilka spraw, wyjątkowo szybko i skutecznie. Efektem tamtejszego spotkania są dziś m.in. 

duże oznaczenia numerów i tras tramwajów oraz autobusów komunikacji miejskiej, z każdej 

strony pojazdu.  

• Wrocław jest miastem demokracji społecznej, a WRS jest jednym z wielu gremiów 

doradczych i opiniodawczych.  

• Misja WRS: inicjuje, wspiera, doradza, opiniuje. WRS obejmuje patronatami różne 

wydarzenia w mieście. 

• Wrocławska Rada Seniorów jest Kapitułą jury, przyznającą zaszczytny tytuł 

„Przyjaciela Seniorów”. IV edycja konkursu jest ogłoszona, termin składania zgłoszeń jest     

do 23 sierpnia 2019 r. Podczas Inauguracji Dni Seniora – 6 września, na wrocławskim Rynku, 
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zostaną wręczone statuetki osobom/instytucjom, które swoją działalnością, w szczególny 

sposób, zasłużyły się na rzecz poprawy sytuacji i jakości życia seniorów w naszym mieście. 

Pan M. Ferenc zwrócił się o sprawozdanie z działania poprzedniej Rady. Zaproponował też 

spotkanie z członkami tamtej Rady, żeby nie dublować pewnych działań. Zapytany o to jaki 

jest największy sukces Rady, która zakończyła swoją kadencję, Pan Pawliszko odrzekł, iż 

największym osiągnięciem poprzedników jest rekomendacja Wrocławia do Sieci Miast            

i Gmin Przyjaznych Starzeniu. Ten dokument obejmuje wskazanie obszarów miejskich       

„do poprawy”. To jest zadanie dla nowej Rady. Niedomagające przestrzenie w tkance 

Wrocławia wskazane zostały w 8 domenach/dziedzinach. Siedmiu wyznaczonych             

przez Organizację WHO oraz jedną dodatkową, uzupełnioną, w „Rekomendacjach 

Wrocławskiej Rady Seniorów do planu działań na rzecz poprawy jakości życia i partycypacji 

społecznej osób starszych na lata 2018 – 2020. Na podstawie „Miasta przyjazne starzeniu: 

przewodnik” Światowej Organizacji Zdrowia” 

 

P. Ferenc zwrócił uwagę, że Rada aby mogła się włączyć do doradzania czy inicjowania  

powinna mieć dostęp do dokumentów wyjściowych, roboczych. Pan Pawliszko odniósł się    

do kwestii informując o tym , że takie najbliższe dokumenty dla Rady to: Strategia Senioralna 

i Zintegrowany System Wsparcia Seniorów. Praca nad nimi jest kluczowa i już trwa. 

 

Od wielu lat misją WRS jest opiniowanie, doradzanie i wspieranie działań ukierunkowanych 

na poprawę jakości życia osób starszych. Projekt współpracy z miastami włączonymi w Sieć, 

o którym dyskutowali członkowie, jest priorytetem dla Wrocławia. Jednostki organizacyjne 

UM Wrocławia już w zeszłym roku zostały zapoznane z koniecznością planowania zmian 

dostosowujących Wrocław do potrzeb osób 60+. 

W trwającą dyskusję nt. roli i kompetencji członków Rady włączył się prof. Adam Zych, 

który zauważył, że niektóre Rady w Polsce funkcjonują fasadowo. Członkowie tej Rady, 

obecnej tutaj, znają się, są kompetentni w wielu obszarach. Wskazał na problemy 

najważniejsze jego zdaniem w chwili obecnej. W skali naszego kraju brak jest zabezpieczenia 

emerytur dla następnego, wchodzącego pokolenia oraz brak rozwiązań systemowych 

dotyczących najstarszych Polaków. Pan Zych zauważył, że Wrocław wprowadził rozwiązania 

unikatowe w skali Polski związane z Wrocławską Kartą Seniora, a w szczególności 

Szmaragdową Kartą. Dalej mówił o jeszcze jednym, wyjątkowo istotnym z punktu widzenia 

procesów demograficznych, zjawisku, czyli braku kształcenia asystentów/opiekunów osób     

w wieku senioralnym (a w szczególności w wieku senioralnym sędziwym). 

P. Pawliszko odniósł się wskazując, żeby koncentrować się w większości na sprawach 

lokalnych, dotyczących Wrocławia. Te systemowe rozwiązania są bardzo potrzebne, ale to 

potrzebami wrocławskich seniorów powinna zajmować się WRS. 
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Ad.3. 

P. Pawliszko przeszedł do informacji ogólnych i organizacyjnych związanych z wyborem 

Prezydium WRS. Po odczytaniu ze Statutu paragrafu dotyczącego każdorazowego wyboru 

władz w nowo powołanym składzie na kolejną kadencję, prowadzący przeszedł                     

do procedowania.  

Do funkcji Przewodniczącego zostały zgłoszone 2 osoby: Jerzy Lesicki i Grażyna Lange.  

W obecnej kadencji 2019 – 2023 do prezydium, w głosowaniu, zostali wybrani: 

Jerzy Lesicki – przewodniczący 

Marek Ferenc – z-ca przewodniczącego 

Agata Gwadera – Urlep – z-ca przewodniczącego 

Grażyna Lange – z-ca przewodniczącego 

Robert Pawliszko – sekretarz  

Pan Jerzy Lesicki podziękował za zaufanie i rekomendował p. Lange na wiceprzewodniczącą. 

Zaproponował wybór 3 wiceprzewodniczących, którzy zostali wybrani jak wyżej. 

Dalsze obrady poprowadził Przewodniczący Jerzy Lesicki. Oddał głos Sekretarzowi Rady. 

Pan Pawliszko zanim przeszedł do punktu 4 Porządku obrad czyli spraw organizacyjnych 

powiedział o ważnej kwestii. Tylko Przewodniczący ma uprawnienia do reprezentowania 

WRS. Pozostali członkowie Rady, bez uzgodnienia, nie powinny podejmować żadnych 

indywidualnych zobowiązań do „załatwiania” jakichkolwiek spraw.  

 

Ad. 4. 

Pan Marek Ferenc poprosił żeby na każdym posiedzeniu był dostępny laptop, po to żeby 

można było na bieżąco pewne rzeczy zapisać. 

W sprawach organizacyjnych ustalono, że posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów 

odbywać się będą w każdy pierwszy piątek miesiąca. Powakacyjne spotkanie zostało 

zaplanowane na 4 października br. Posiedzenia będą trwały od godziny 12.00 do 13.30.  

Wszyscy wrocławianie, którzy zechcą porozmawiać z nowo wybranymi członkami Rady, 

zapraszani są po obradach w godzinach od 14.00 do 15.30. Dwóch członków WRS będzie 

pełniło dyżur w pokoju 21. Jako pierwsi przyjmą zainteresowanych Michalina Witczak          

i Elżbieta Gorgoń. Z dyżuru sporządzana jest notatka, a sprawa jest prezentowana                  

na kolejnym posiedzeniu, po to żeby wspólnie ustalić tryb postępowania lub podzielić się 

planowanym rozwiązaniem.  
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Potem padła prośba o to, by na najbliższym posiedzeniu zostały zaplanowane dyżury             

do końca roku. Najlepiej by pary dyżurujące składały się z jednej kobiety i z jednego 

mężczyzny. A to z powodu bezpieczeństwa, ponieważ przychodzą czasami osoby zaburzone. 

W dalszej części Pan Ferenc zaproponował zaproszenie Pani Ilony Zakowicz, Rzeczniczki 

spraw seniora i opiekuna na któreś posiedzenie. Członkowie wyrazili swoją aprobatę, a Pan 

Pawliszko zwrócił uwagę na to, że wcześniej zapraszani byli goście do uczestnictwa               

w posiedzeniach po to, żeby do właściwego organu przekazać sprawę. Dodał, że gośćmi byli 

m.in. przedstawiciele mediów czy dyrektorzy komórek organizacyjnych wrocławskich 

urzędów. 

 

Ad. 5. 

Na zakończenie obrad Przewodniczący wręczył zgromadzonym zaproszenia do uczestnictwa 

w Dniach Seniora 2019. Harmonogramy szczegółowe imprezy trafią do członków 26 sierpnia, 

na posiedzeniu Kapituły. 

Jeszcze Przewodniczący zaprosił na uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego dnia           

15 sierpnia przy pl. Gołębim. 

Sekretarz poprosił o informowanie o wydawaniu we Wrocławskim Centrum Seniora 

Szmaragdowej Karty. Najstarsi mieszkańcy często nie wiedzą o przysługujących im 

uprawnieniach. Pojawił się w związku z tym apel o zorganizowanie wolontariuszy                 

do wolontariatu towarzyszącego, w ramach tejże Wrocławskiej Szmaragdowej Karty. 

Potrzebny jest wolontariat kompetencyjny. 

Pan sekretarz zaproponował, by członkowie Rady pomyśleli o tym żeby odwiedzać 

wrocławskie Kluby Seniora. Bardzo nobilitujące dla członków KS byłyby takie spotkania        

z członkami WRS.   

   

Na tym obrady zakończono.   

Protokół podpisano:   

……………………………………….   

……………………………………….   

Protokołowała Jolanta Podsiadło.   

 


