
Miejska Rady Seniorów w Łodzi  

Protokół posiedzenia w dniu 12 grudnia 2018 roku,  

w siedzibie MRS przy ul. Zachodniej 47a  
Uczestnicy:  

1. Janina Tropisz 

2. Krystyna Jakubowska 

3. Stanisław Andrzej Średziński 

4. Jerzy Dauksza 

5. Barbara Jędrzejewska-Wysocka  

6. Włodzimierz Piotr Kośmiński 

7. Michał Jan Strzelecki (zaocznie) 

8. Ewa Tomecka 

9. Zbigniew Weremczuk (zaocznie) 

10. Marian Papis 

11. Helena  

Zaproponowany porządek posiedzenia:: 

1. Otwarcie – powitanie  zebranych 

2. Stwierdzenie prawomocności zebrania 

3. Przyjęcie porządku posiedzenia 

4. Przyjęcie protokołu  z  poprzedniego posiedzenia  

5. Wystąpienie  przedstawiciela MOSIR w sprawie aktywizacji seniorów 

6. Sprawozdanie z działalności  MRS za okres  kadencji ( od maja 2015 do maja 2018) 

7. Informacja o działaniach Rzecznika ds. Seniorów 

8. Sprawy wniesione 

9. Zakończenie obrad 

Ad.1  

Otwarcia dokonała przewodnicząca Janina Tropisz 

Ad.2  

Na podstawie listy obecności ( w załaczeniu) stwierdzono prawomocność  posiedzenia z 

uwzględnieniem  e-maili (w załączeniu) 

Ad.3 

Przyjęto jednogłosnie proponowany porządek obrad. 

Ad.4 

Przyjęto  protokół z  poprzedniego posiedzenia przy jednym głosie przeciwnym(bez uzasad-

nienia) 

Ad. 4 

Dyrektor MOSiR pan Eryk Rawicki przedstawił  koncepcję aktywizacji seniorów z zakresie 

sportu i rekreacji oraz wykorzystania w tym celu hali sportowej przy ul. ks. Skorupki. 

Określone kierunki działania przyjęto z uznaniem. 

Ad.5  

Przed przystąpieniem do  dyskusji nad  sprawozdaniem z pracy Rasdy Seniorów  kadencji 

2015-2018  kol. Sredziński  przedstawił  trzy wersje  sprawozdania:  

I- przygotowaną przez Janinę Tropisz 

II – przygotowaną przez Michała Strzeleckiego 



III – przygotowana przez siebie  i mającą na celu uwzględnienie niektórych sugestii z  wersji 

II  w wersji I  (wszystkie trzy projekty w załączeniu) 

Po burzliwej dyskusji na temat pracy  Rady i zaangażowaniu  poszczególnych członków  

przyjęto do dalszego opracowania sprawozdanie  III . Jednogłosnie przyjęto poprawką uzu-

pełniająca, wniesioną przez Ewę Tomecką. ( w załączeniu) oraz przyjęto jednogłośnie wnio-

sek kol. Średzińskiego  o usunięcie  zdania: „Z uwagi na brak środków finansowych pro-

jekty graficzne i afisze zostały wykonane przez kolegę S. Średzińskiego, któremu bar-

dzo dziękujemy.” 

Tak  poprawiony projekt poddano pod głosowanie z uwzględnienie przesłanych e-mali ( w 

załączeniu). Sprawozdanie przyjęto: 9 głosami „Za” i i przy 2  głosach „Przeciw” ( kol. 

Strzelecki, kol. Kośmiński) 

Na tej podstawie przyjęto Uchwałę  z dnia 12 grudnia 2018 roku  (w załączeniu) 

Ad. 6 

Rzecznik ds. Seniorów – Celina Maciejewska przedstawiła  swoje działania  w okresie od  

przyjęcia stanowiska do chwili  obecnej oraz  nakreśliła projekty kolejnych  prac rzecznika. 

Sprawozdanie przyjęto z zainteresowaniem. 

Ad.7 

Ponieważ  część Radnych uznała, iż ta część posiedzenia, z uwagi na zakończenie kadencji, 

nie ma podstaw prawnych (kol. Tomecka, kol. Kośmiński ), co spowodowało  wyjście nie-

których osób, odstąpiono od dalszego protokołowania zebrania.  

 

Sporządził:  

Stanisław Andrzej Średziński 

Wiceprzewodniczący MRS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załączniki: 
 

Załącznik nr 1. Sprawozdanie  kol. Janiny Tropisz 
SPRAWOZDANIE MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW W ŁODZI ZA OKRES 2015 - 2018 

Zwiększająca się długość życia i co za tym idzie starzenie się społeczeństwa, to znak naszych czasów. 

Analiza mapy demograficznej Polski ukazuje, że tym co wyróżnia województwo łódzkie na tle innych, a w 

tym miasto Łódź, jest wiekowa struktura ludności. Z prognozy wynika, że w Łodzi, przy niezmienności wa-

runków zewnętrznych, udział w wieku 60+, który aktualnie wynosi ponad 26% mieszkańców będzie wzra-

stał systematycznie przy jednoczesnym ujemnym przyroście naturalnym  i zmniejszaniu się liczby miesz-

kańców Łodzi. 

W Łodzi powołanie MRS I kadencji nastąpiło w październiku 2011r, a aktualna MRS powstała w 

kwietniu 2015r na podstawie zmienionej ustawy o samorządzie gminnym z 11 października 2013r. W wyni-

ku wyborów spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje formalne i inne zajmujące się problematy-

ką osób starszych MRS liczyła 15 osób. Kończymy swoją kadencję w składzie 13 osobowym. Do końca 

kadencji nie było procedury o i uzupełnieniu 2 brakujących członków MRS. Zgodnie ze statutem stanowią-

cym załącznik do Uchwały Nr VII/104 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 lutego 2015r Miejska Rada Senio-

rów jest ciałem o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym dla władz miasta Łodzi. Regula-

min pracy MRS uchwalony w dniu 01.12.2011r  ze zmianami wprowadzonymi na posiedzeniu Rady w dniu 

24.03.2017r/ Uchwała Nr 11/2017 i Uchwała Nr 30/2017 uściślał prace MRS.  

W celu usprawnienia, w uzyskaniu wiedzy dotyczącej problematyki funkcjonowania seniorów, Rada 

ze swego grona dokonała wyboru zespołów tematycznych: prasowego, kontaktów z mieszkańcami, wypo-

czynku i rehabilitacji, kultury, edukacji, ochrony zdrowia, socjalno - bytowego. 

Członkowie Rady poprzez prace  w zespołach utrzymywali kontakty z mieszkańcami Łodzi w okoli-

cach ich zamieszkania t.j w bibliotekach, domach  kultury, klubach, domach dziennego pobytu czy domach 

pomocy społecznej, czy po prostu przypadkowych spotkaniach. 

Niezależnie od powyższego członkowie rady pełnili systematyczne dyżury w ilości 134 w swojej sie-

dzibie ul. Zachodnia 47 pokój 22 w każdą środę w określonych godzinach. Zdobyte informacje dały bardzo 

dużą wiedzę o problemach w funkcjonowaniu osób starszych w Łodzi i stanowiły podstawę do podjęcia 

określonych uchwał skierowanych przede wszystkim do władz miasta, czy decyzji organizacyjnych . W 

okresie kadencji MRS odbyła 22 posiedzenia z udziałem bardzo wielu przedstawicieli władz wykonawczych 

miasta Łodzi. Na podstawie uzyskanych informacji, na podstawie wiedzy uzyskanej od seniorów, MRS w 

czasie posiedzeń podjęła 44 uchwały. W wielu uchwałach rada wnosiła o podjęcie decyzji, które powinny 

poprawić możliwość możliwości funkcjonowania seniorów, zlikwidować niedogodności, poprawić bezpie-

czeństwo osób starszych, poprawić ich dobrostan, zwiększyć informacje co powinno stanowić podstawę do 

niezbędnych działań. Od początku swej kadencji wielokrotnie występowała do władz miasta Łodzi / do 

p.Prezydent i Przewodniczącego RM/ z prośbą i wnioskami o stworzenie warunków, aby MRS faktycznie 

mogła reprezentować interesy osób starszych, których w naszym mieście ciągle przybywa. Obowiązujący 

regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Łodzi nie zawiera zapisów, które mogą wskazywać na możliwość 

kontaktów z wyznaczonym w regulaminie przedstawicielem władz wykonawczych  i dokonywać ustaleń 

związanych z potrzebami osób starszych, które zgodnie z obowiązującym statutem uchwalonym przez Radę 

Miasta Łodzi nie możemy realizować. Jedyny zapis świadczący zadania Oddziału d/s Polityki Senioralnej to 

obsługa administracyjno - organizacyjna MRS. 

Usilne starania spowodowały, że w miesiącu grudniu 2016 RM podjęła m. in. Uchwałę o powołaniu 

Rzecznika d/s Seniorów. Efektem uchwały stało się powołanie w/w rzecznika w styczniu 2018r, p. Celiny 

Maciejewskiej, która wykonując bardzo dużo zadań ma m. in. obowiązek współpracy z MRS w Łodzi. 

Obsługa administracyjno - organizacyjna MRS nie stanowi żadnej podstawy do możliwości działania 

MRS jako ciała o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym dla władz miasta. Poszczególne 

jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi nie są zainteresowane konsultowaniem spraw dotyczących 

osób starszych, czego dowodem jest brak reakcji na prośbę pani Prezydent z dnia 15.12.2016r skierowaną 

do dyrektora komórek org. UMŁ zachęcającego do konsultowania z Radą wszystkich projektów, strategii, 

które mogą mieć wpływ na realizację polityki miasta w zakresie poprawy jakości życia osób starszych. Dla 

przykładu warto przypomnieć „rewolucję komunikacyjną” wiosną 2017r, która po bardzo licznych inter-

wencjach mieszkańców Łodzi, została częściowo poprawiona. 

Tego typu zachowanie należy oceniać jako gorsze traktowanie osób starszych, jako lekceważenie, 



pomijanie i segregowanie seniorów oddzielnie od reszty społeczeństwa, co powoduje poczucie dyskry-

minacji  oraz przemyślenie w jakim celu powstała MRS. 

Inny problem zaniedbania osób starszych w Łodzi to ogólnie pojęta ochrona zdrowia, a w tym opieka 

społeczna. 

Wypowiedź radnego o tym, że Łódź w województwie posiada największą ilość miejsc geriatrycznych 

jest prawdą, ale przy aktualnych potrzebach i wzrastającej ilości osób starszych jest ona znikoma i niezada-

walająca. Próby „reorganizacji” czy „ reformy” struktur domów pomocy społecznej to następne do-

wody lekceważenia potrzeb osób starszych w Łodzi. Uzyskane oszczędności zostały wykorzystane na 

zmiany zatrudnienia, nie poprawiając w żadnym stopniu warunków pensjonariuszy. Aktualnie w mie-

ście jest 2183 miejsc w 15 DPS, co oznacza, że  na jedno miejsce przypada 30 osób w wieku 75 lat. Do roku 

2020 sytuacja nie będzie się istotnie zmieniać, ale w następnych dziesięcioleciach liczba osób  w wieku 75+ 

przypadająca na jedno miejsce wzrośnie do ponad 40, czyli dostępność obniży się blisko o 50%. Nadmienić 

należy, że władze miasta nie prowadzą w tym zakresie żadnych analiz, które mogą dać świadectwa 

narastających potrzeb przy zmieniającej się demografii, brak lokalnej polityki społecznej. Miasto 

Łódź jest antywzorem działań w Polsce. 

Mimo wym. sytuacji, niezależnie od przeszkód organizacyjnych w okresie swej kadencji, rada oraz jej 

członkowie wykazywali, że osoby starsze, seniorzy to bardzo wartościowa  doświadczona życiowo i zawo-

dowo grupa osób, którą nie wolno lekceważyć. W okresie kadencji zorganizowaliśmy 2 konferencje. Z 

uwagi na brak środków finansowych projekty graficzne i afisze zostały wykonane przez kolegę S, Średziń-

skiego, któremu bardzo dziękujemy. 

W dniu 28.09.2016r zorganizowana była konferencja pt. „Przestrzeń obywatelska osoby starszej”, a w 

dniu 19.07.2017r konferencja „My seniorzy…”. W konferencjach wzięli udział seniorzy, a ustalone tematy 

reprezentowali wybitni naukowcy - znawcy potrzeb osób starszych, jak również członkowie MRS. 

Seniorzy łódzcy i nie tylko  z Łodzi aktywnie uczestniczyli w Senioraliach  organizowanych przez 

władze miasta Łodzi. Wg dostępnych analiz w tym zakresie - udział bierze 14%.  Łodzianie - seniorzy 

wśród czynników bardziej potrzebnych uważają poprawę bezpieczeństwa w swoim sąsiedztwie, likwidację 

barier architektonicznych (22%), mniej strome schody (15%), podjazdy (10%) czy dostosowanie środków 

transportu publicznego dla potrzeb osób starszych (12%). 

Kończąc kadencję składamy serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy wykazywali życzliwość 

dla seniorów, zrozumienie dla Ich zróżnicowanych postaw, charakterów, bo takie jest życie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2. E-mail. Kol. Michała Strzeleckiego : 

Michał Strzelecki  
 

śr., 5 gru, 22:46 

 
Witam. 

W związku z tym, że odwołano termin 28 listopada na który to zaplanowałem udział  i by-

łem w Łodzi , nie będę mógł uczestniczyć w posiedzeniu w związku z nawałem pracy w 

okresie przedświątecznym przesyłam w załączeniu  po uwzględnieniu moich uwag  projekt 

sprawozdania. Według mnie w sprawozdaniu nie powinno  się pouczać  jak powinny działać 

komórki Urzędu Miasta Łodzi , jaki ma być regulamin organizacyjny urzędu i co mają robić 

władze miasta. W sprawozdaniu nie wskazane są uwagi czy Łódź jest wzorem czy antywzo-

rem działań w zakresie seniorów. W przesłanym po korekcie projekcie uwzględniłem w/w 

uwagi. Jednocześnie informuję , że jeżeli przedstawione przeze mnie uwagi nie zostaną 

uwzględnione w ostatecznym projekcie , proszę w momencie głosowania uwzględnić mój 

głos przeciwny przyjęcia sprawozdania.  

                                                           Radny Miejskiej Rady Seniorów w Łodzi   Michał 

Strzelecki 

Załacznik do E-mail`a: 

 

 SPRAWOZDANIE MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW W ŁODZI ZA OKRES 2015 - 2018 

 

 

Zwiększająca się długość życia i co za tym idzie starzenie się społeczeństwa, to znak 

naszych czasów. Analiza mapy demograficznej Polski ukazuje, że tym co wyróżnia woje-

wództwo łódzkie na tle innych, a w tym miasto Łódź, jest wiekowa struktura ludności. Z 

prognozy wynika, że w Łodzi, przy niezmienności warunków zewnętrznych, udział w wieku 

60+, który aktualnie wynosi ponad 26% mieszkańców będzie wzrastał systematycznie przy 

jednoczesnym ujemnym przyroście naturalnym  i zmniejszaniu się liczby mieszkańców Ło-

dzi. 

W Łodzi powołanie MRS I kadencji nastąpiło w październiku 2011r, a aktualna MRS 

powstała w kwietniu 2015r na podstawie zmienionej ustawy o samorządzie gminnym z 11 

października 2013r. W wyniku wyborów spośród kandydatów zgłoszonych przez organiza-

cje formalne i inne zajmujące się problematyką osób starszych MRS liczyła 15 osób. Koń-

czymy swoją kadencję w składzie 13 osobowym. Do końca kadencji nie było procedury o i 

uzupełnieniu 2 brakujących członków MRS. Zgodnie ze statutem stanowiącym załącznik do 

Uchwały Nr VII/104 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 lutego 2015r Miejska Rada Senio-

rów jest ciałem o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym dla władz miasta 

Łodzi. Regulamin pracy MRS uchwalony w dniu 01.12.2011r  ze zmianami wprowadzonymi 

na posiedzeniu Rady w dniu 24.03.2017r/ Uchwała Nr 11/2017 i Uchwała Nr 30/2017 uści-

ślał prace MRS.  

W celu usprawnienia, w uzyskaniu wiedzy dotyczącej problematyki funkcjonowania 

seniorów, Rada ze swego grona dokonała wyboru zespołów tematycznych: prasowego, kon-

taktów z mieszkańcami, wypoczynku i rehabilitacji, kultury, edukacji, ochrony zdrowia, so-

cjalno - bytowego. 

Członkowie Rady poprzez prace  w zespołach utrzymywali kontakty z mieszkańcami 

Łodzi w okolicach ich zamieszkania t.j w bibliotekach, domach  kultury, klubach, domach 

dziennego pobytu czy domach pomocy społecznej, czy po prostu przypadkowych spotka-

niach. 



Niezależnie od powyższego członkowie rady pełnili systematyczne dyżury w ilości 134 

w swojej siedzibie ul. Zachodnia 47 pokój 22 w każdą środę w określonych godzinach. Zdo-

byte informacje dały bardzo dużą wiedzę o problemach w funkcjonowaniu osób starszych w 

Łodzi i stanowiły podstawę do podjęcia określonych uchwał skierowanych przede wszyst-

kim do władz miasta, czy decyzji organizacyjnych . W okresie kadencji MRS odbyła 22 po-

siedzenia z udziałem bardzo wielu przedstawicieli władz wykonawczych miasta Łodzi. Na 

podstawie uzyskanych informacji, na podstawie wiedzy uzyskanej od seniorów, MRS w cza-

sie posiedzeń podjęła 44 uchwały. W wielu uchwałach rada wnosiła o podjęcie decyzji, które 

powinny poprawić możliwość możliwości funkcjonowania seniorów, zlikwidować niedo-

godności, poprawić bezpieczeństwo osób starszych, poprawić ich dobrostan, zwiększyć in-

formacje co powinno stanowić podstawę do niezbędnych działań.  

Dla przykładu warto przypomnieć „rewolucję komunikacyjną” wiosną 2017r, która po 

bardzo licznych interwencjach mieszkańców Łodzi, została częściowo poprawiona. 

W okresie swej kadencji, rada oraz jej członkowie wykazywali, że osoby starsze, senio-

rzy to bardzo wartościowa  doświadczona życiowo i zawodowo grupa osób, którą nie wolno 

lekceważyć. W okresie kadencji zorganizowaliśmy 2 konferencje .W dniu 28.09.2016r zor-

ganizowana była konferencja pt. „Przestrzeń obywatelska osoby starszej”, a wdniu 

19.07.2017r konferencja „My seniorzy…”. W konferencjach wzięli udział seniorzy, a usta-

lone tematy reprezentowali wybitni naukowcy - znawcy potrzeb osób starszych, jak również 

członkowie MRS. 

Seniorzy łódzcy i nie tylko  z Łodzi aktywnie uczestniczyli w Senioraliach  organizo-

wanych przez władze miasta Łodzi. Wg dostępnych analiz w tym zakresie - udział bierze 

14%.  Łodzianie - seniorzy wśród czynników bardziej potrzebnych uważają poprawę bezpie-

czeństwa w swoim sąsiedztwie, likwidację barier architektonicznych (22%), mniej strome 

schody (15%), podjazdy (10%) czy dostosowanie środków transportu publicznego dla po-

trzeb osób starszych (12%). 

Kończąc kadencję składamy serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy wykazy-

wali życzliwość dla seniorów, zrozumienie dla Ich zróżnicowanych postaw, charakterów, bo 

takie jest życie. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załacznik nr 3. E-mail kol. Zbigniewa Weremczuka 

Zbigniew Weremczuk  
 

10 gru 2018, 16:43 (11 dni temu) 

 
do ja, Rada, Basia, Kwasiborska, janina, zielonymnaprawo@interia.pl, Jakóbowska, Papis, 

Strzelecki, beneficium.iuris, seniorzy, Michał  

 
 

Przepraszam za moją nieobecność (z powodu wyjazdu) na zebraniu w dniu 12 grudnia 2018 

r. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności MRS w okresie maj 2015 maj 2018 

oddaję głos za przyjęciem tego sprawozdania. 

Załącznik nr 4 Wstęp do zaproponowanej III wersji sprawozdania. 

Miejska Rada Seniorów 

w Łodzi  

Posiedzenie MRS 

w dniu 12 grudnia 2018 

 

MATERIAŁY 

 

Szanowni Państwo Radni 

W powiadomieniu  o  posiedzeniu Miejskiej Rady Seniorów  przesłano projekt  sprawozda-

nia  MRS II Kadencji przygotowany przez Przewodniczacą Janinę Tropisz.  Kilka dni póź-

niej  przesłał swoja propozycję  Kol. Michał Strzelecki  uzasadniając zmiany tym, że: We-

dług mnie w sprawozdaniu nie powinno  się pouczać  jak powinny działać komórki 

Urzędu Miasta Łodzi , jaki ma być regulamin organizacyjny urzędu i co mają robić 

władze miasta. W sprawozdaniu nie wskazane są uwagi czy Łódź jest wzorem czy an-

tywzorem działań w zakresie seniorów. W przesłanym po korekcie projekcie uwzględ-

niłem w/w uwagi. Jednocześnie informuję , że jeżeli przedstawione przeze mnie uwagi 

nie zostaną uwzględnione w ostatecznym projekcie , proszę w momencie głosowania 

uwzględnić mój głos przeciwny przyjęcia sprawozdania.  

Dążąc do wypracowania optymalnej wersji  przekazuję Państwu  kolejną, trzecią  wersję . 

Jest to  sprawozdanie opracowane prze kol. Przewodnicząca ale złagodzone w swojej treści, 

w trzech punktach, które w wersji 1 i 3 zaznaczone są  wytłuszczonym drukiem 

 
                                                            

(tekst III wersji z naniesiona poprawka kol. Ewy Tomeckiej stanowi  treść uchwały  z posie-

dzenia Rady) 

 

Załącznik nr 5 Proponowany  przez kol. Ewę Tomecka tekst  uzupełniający  sprawozdanie 

w wersji III: W zdaniu „ Członkowie Rady poprzez pracę w zespołach utrzymywali…” 

dopisać na końcu : „lub cyklicznych zajęciach z seniorami” 

 



Załącznik  nr 6. Lista obecności : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 7  

 

Uchwała nr z dnia 12 grudnia 2018 roku 

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z prac Miejskiej Rady Seniorów w Łodzi kadencji 

2015-2018  
 

Miejska Rada Seniorów na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2018 przyjęła:  SPRAWOZDA-

NIE MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW W ŁODZI ZA OKRES 2015 – 2018 w następują-

cej tresci: 

Zwiększająca się długość życia i co za tym idzie starzenie się społeczeństwa, to znak 

naszych czasów. Analiza mapy demograficznej Polski ukazuje, że tym co wyróżnia woje-

wództwo łódzkie na tle innych, a w tym miasto Łódź, jest wiekowa struktura ludności. Z 

prognozy wynika, że w Łodzi, przy niezmienności warunków zewnętrznych, udział w wieku 

60+, który aktualnie wynosi ponad 26% mieszkańców będzie wzrastał systematycznie przy 

jednoczesnym ujemnym przyroście naturalnym  i zmniejszaniu się liczby mieszkańców Ło-

dzi. 

W Łodzi powołanie MRS I kadencji nastąpiło w październiku 2011r, a aktualna MRS 

powstała w kwietniu 2015r na podstawie zmienionej ustawy o samorządzie gminnym z 11 

października 2013r. W wyniku wyborów spośród kandydatów zgłoszonych przez organiza-

cje formalne i inne zajmujące się problematyką osób starszych MRS liczyła 15 osób. Koń-

czymy swoją kadencję w składzie 13 osobowym. Do końca kadencji nie było procedury o i 

uzupełnieniu 2 brakujących członków MRS. Zgodnie ze statutem stanowiącym załącznik do 

Uchwały Nr VII/104 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 lutego 2015r Miejska Rada Senio-

rów jest ciałem o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym dla władz miasta 

Łodzi. Regulamin pracy MRS uchwalony w dniu 01.12.2011r  ze zmianami wprowadzonymi 

na posiedzeniu Rady w dniu 24.03.2017r/ Uchwała Nr 11/2017 i Uchwała Nr 30/2017 uści-

ślał prace MRS.  

W celu usprawnienia, w uzyskaniu wiedzy dotyczącej problematyki funkcjonowania 

seniorów, Rada ze swego grona dokonała wyboru zespołów tematycznych: prasowego, kon-

taktów z mieszkańcami, wypoczynku i rehabilitacji, kultury, edukacji, ochrony zdrowia, so-

cjalno - bytowego. 

Członkowie Rady poprzez prace  w zespołach utrzymywali kontakty z mieszkańcami 

Łodzi w okolicach ich zamieszkania t.j w bibliotekach, domach  kultury, klubach, domach 

dziennego pobytu czy domach pomocy społecznej, czy po prostu przypadkowych spotka-

niach lub cyklicznych zajęciach z seniorami. 

Niezależnie od powyższego członkowie rady pełnili systematyczne dyżury w ilości 134 

w swojej siedzibie ul. Zachodnia 47 pokój 22 w każdą środę w określonych godzinach. Zdo-

byte informacje dały bardzo dużą wiedzę o problemach w funkcjonowaniu osób starszych w 

Łodzi i stanowiły podstawę do podjęcia określonych uchwał skierowanych przede wszyst-

kim do władz miasta, czy decyzji organizacyjnych . W okresie kadencji MRS odbyła 22 po-

siedzenia z udziałem bardzo wielu przedstawicieli władz wykonawczych miasta Łodzi. Na 

podstawie uzyskanych informacji, na podstawie wiedzy uzyskanej od seniorów, MRS w cza-

sie posiedzeń podjęła 44 uchwały. W wielu uchwałach rada wnosiła o podjęcie decyzji, które 

powinny poprawić możliwość możliwości funkcjonowania seniorów, zlikwidować niedo-

godności, poprawić bezpieczeństwo osób starszych, poprawić ich dobrostan, zwiększyć in-

formacje co powinno stanowić podstawę do niezbędnych działań. Od początku swej kadencji 

wielokrotnie występowała do władz miasta Łodzi / do p.Prezydent i Przewodniczącego RM/ 



z prośbą i wnioskami o stworzenie warunków, aby MRS faktycznie mogła reprezentować 

interesy osób starszych, których w naszym mieście ciągle przybywa. Obowiązujący regula-

min organizacyjny Urzędu Miasta Łodzi nie zawiera zapisów, które mogą wskazywać na 

możliwość kontaktów z wyznaczonym w regulaminie przedstawicielem władz wykonaw-

czych  i dokonywać ustaleń związanych z potrzebami osób starszych, które zgodnie z obo-

wiązującym statutem uchwalonym przez Radę Miasta Łodzi nie możemy realizować. Jedyny 

zapis świadczący zadania Oddziału d/s Polityki Senioralnej to obsługa administracyjno - or-

ganizacyjna MRS. 

Usilne starania spowodowały, że w miesiącu grudniu 2016 RM podjęła m. in. Uchwałę 

o powołaniu Rzecznika d/s Seniorów. Efektem uchwały stało się powołanie w/w rzecznika w 

styczniu 2018r, p. Celiny Maciejewskiej, która wykonując bardzo dużo zadań ma m. in. ob-

owiązek współpracy z MRS w Łodzi. 

Obsługa administracyjno - organizacyjna MRS nie stanowi żadnej podstawy do możli-

wości działania MRS jako ciała o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym 

dla władz miasta. Poszczególne jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi nie są zainte-

resowane konsultowaniem spraw dotyczących osób starszych, czego dowodem jest brak re-

akcji na prośbę pani Prezydent z dnia 15.12.2016r skierowaną do dyrektora komórek org. 

UMŁ zachęcającego do konsultowania z Radą wszystkich projektów, strategii, które mogą 

mieć wpływ na realizację polityki miasta w zakresie poprawy jakości życia osób starszych. 

Dla przykładu warto przypomnieć „rewolucję komunikacyjną” wiosną 2017r, która po bar-

dzo licznych interwencjach mieszkańców Łodzi, została częściowo poprawiona. 

Tego typu zachowanie można zrozumieć jako gorsze traktowanie osób starszych, 

jako lekceważenie, pomijanie i segregowanie seniorów oddzielnie od reszty społeczeń-

stwa, co powoduje poczucie dyskryminacji  oraz przemyślenie w jakim celu powstała 

MRS. 

Inny problem zaniedbania osób starszych w Łodzi to ogólnie pojęta ochrona zdrowia, a 

w tym opieka społeczna. 

Wypowiedź radnego o tym, że Łódź w województwie posiada największą ilość miejsc 

geriatrycznych jest prawdą, ale przy aktualnych potrzebach i wzrastającej ilości osób star-

szych jest ona znikoma i niezadawalająca. Próby „reorganizacji” czy „ reformy” struktur 

domów pomocy społecznej to dowody nierozumienia potrzeb osób starszych w Łodzi. 

Uzyskane oszczędności zostałyby wykorzystane na zmiany zatrudnienia, nie poprawia-

jąc w żadnym stopniu warunków pensjonariuszy. Aktualnie w mieście jest 2183 miejsc w 

15 DPS, co oznacza, że  na jedno miejsce przypada 30 osób w wieku 75 lat. Do roku 2020 

sytuacja nie będzie się istotnie zmieniać, ale w następnych dziesięcioleciach liczba osób  w 

wieku 75+ przypadająca na jedno miejsce wzrośnie do ponad 40, czyli dostępność obniży się 

blisko o 50%. Obawiamy się, że władze miasta nie prowadzą w tym zakresie dogłębnych 

analiz, które mogą dać świadectwa narastających potrzeb przy zmieniającej się demo-

grafii.  

Mimo wym. sytuacji, niezależnie od przeszkód organizacyjnych w okresie swej kaden-

cji, rada oraz jej członkowie wykazywali, że osoby starsze, seniorzy to bardzo wartościowa  

doświadczona życiowo i zawodowo grupa osób, którą nie wolno lekceważyć. W okresie ka-

dencji zorganizowaliśmy 2 konferencje. W dniu 28.09.2016r zorganizowana była konferen-

cja pt. „Przestrzeń obywatelska osoby starszej”, a w dniu 19.07.2017r konferencja „My se-

niorzy…”. W konferencjach wzięli udział seniorzy, a ustalone tematy reprezentowali wybitni 

naukowcy - znawcy potrzeb osób starszych, jak również członkowie MRS. 

Seniorzy łódzcy i nie tylko  z Łodzi aktywnie uczestniczyli w Senioraliach  organizo-



wanych przez władze miasta Łodzi. Wg dostępnych analiz w tym zakresie - udział bierze 

14%.  Łodzianie - seniorzy wśród czynników bardziej potrzebnych uważają poprawę bezpie-

czeństwa w swoim sąsiedztwie, likwidację barier architektonicznych (22%), mniej strome 

schody (15%), podjazdy (10%) czy dostosowanie środków transportu publicznego dla po-

trzeb osób starszych (12%). 

Kończąc kadencję składamy serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy wykazy-

wali życzliwość dla seniorów, zrozumienie dla Ich zróżnicowanych postaw, charakterów, bo 

takie jest życie. 

 

 

Sporządził: 

Stanisław Andrzej Średziński 


