
 

                  Sprawozdanie z działalności Rady Seniorów Miasta Katowice II kadencji  

 

Podczas trwania II kadencji Rady Seniorów nastąpiło wiele zmian , dot. składu jej członków jak i zmian 

w składzie zarządu  RS .  Wynikało to z powodu  różnych  zaistniałych zdarzeń losowych i złożonych 

rezygnacji, a także nowego i wprowadzonego w życie  statutu działalności Rady . 

Rada Seniorów Miasta Katowice pracowała na postawie  opracowanego na każdy rok planu pracy, 

którego realizacja była prowadzona przez powołane zespoły zadaniowe składające się z 3-4 członków. 

W czasie trwania 4 –letniej kadencji aktywnie pracowaliśmy , zwołane były 24 posiedzenia rady w 

realu ,  4 spotkania on-line (rok 2020). 

1.Opracowany został nowy statut i regulamin pracy , a także logo Rady Seniorów Miasta Katowice . 

2.Współpracowaliśmy z Wydz. Prewencji  Miejskiej  Komendy  Policji w Katowicach (jesteśmy 

partnerem w programie „Bezpieczna Przystań”), dla seniorów prowadzone były prelekcje i edukacja  

dot. bezpieczeństwa  „jak nie dać się oszukać”. 

3. Współpraca z Federacją Konsumenta w programie „seniorze poznaj swoje prawa konsumenta”. 

4. Współpraca ze  Strażą Miejską i Strażą Pożarną w zakresie edukacji i bezpieczeństwa seniorów . 

5. Inicjatywa RS i współpraca przy programie „Srebrna Gospodarka” lata 2016-2021 prowadzonym 

przez Państwowy Urząd Pracy dot. możliwości podjęcia dodatkowej pracy przez seniora  

6.Nawiązanie współpracy z działającymi Radami Jednostek Pomocniczych w zakresie spraw i potrzeb 

seniorów mieszkających na danym terenie RJP. 

7. Wystąpienie z inicjatywą na piśmie do Przewodniczącego Rady Miasta P. M. Biskupskiego  w 

sprawie aplikacji i przystąpienia miasta Katowice do „Sieci Miast Sprzyjających Starzeniu Się” (WHO). 

8.  Wystąpienie z inicjatywą i duże  starania  o to aby rada miała swoją siedzibę.  Otwarcie siedziby  

Rady Seniorów Miasta Katowice odbyło się w marcu 2020 r.( Centrum Seniora ul. Słowackiego 27 

Katowice).  

9. Z  inicjatywy rady wykonane zostały tzw. „ ławeczki przysiadkowe” na Oś. Paderewskiego (2018r). 

10. Wystąpienie do Prezydenta M. Krupy z prośbą o pomoc w wyegzekwowaniu od PKP naprawy 

schodów na dworcu PKP (nieczynne 2 lata). 

11. Wniosek do Zarządu Transportu Metropolitalnego o usprawnienie komunikacji miejskiej, 

poprawę infrastruktury komunikacji (zbyt niskie ławeczki na przystankach, mało czytelne tablice z 

rozkładem, elektroniczne tablice z rozkładem jazdy –informacja  jednostronna, uruchomienie 

większej ilości tramwajów niskopodłogowych). 

 

 



12. Interwencja w Wojewódzkim Oddz. NFZ poprzez składanie pism , a także wizyty przedstawicieli 

rady u   dyrektorem  Woj. Oddz. NFZ  i poruszenie ważnych spraw dot. skrócenia czasu oczekiwania 

seniorów na rehabilitacje  w jednostkach medycznych, stacjonarnych i wyjazdowych (sanatoria), a 

także skrócenia czasu oczekiwania i szybszy  dostęp do lekarzy specjalistów. 

13. Przedstawiciele Rady Seniorów uczestniczyli w posiedzeniach wybranych komisji Rady Miasta, na 

których były poruszane zagadnienia dot. seniorów 

14. Rada Seniorów Miasta Katowice jest członkiem Ogólnopolskiego Porozumienia O Współpracy Rad 

Seniorów , przedstawiciele rady uczestniczyli w zorganizowanych kongresach, na których były 

poruszane ważne sprawy polityki senioralnej a głównie aktywizacja  i partycypacja seniorów w życiu 

społecznym ,kulturalnym , politycznym. 

15. Członkowie Rady sporządzili wykaz działających klubów seniora na terenie Katowic poprzez 

odwiedzanie i przeprowadzanie rozmów z osobami odpowiedzialnymi zaprowadzenie tych  klubów. 

16.Nawiązalismy współpracę z radami ościennych miast i wprowadziliśmy dobre praktyki do naszych 

działań (wspólne warsztaty i szkolenia w zakresie polityki senioralne , uczestnictwo naszych członków 

w zorganizowanych imprezach dla seniorów) 

17.Zorganizowano konferencje pt.  Rada Seniorów –Katowickim Seniorom . (omówiona była 

działalność  Rady Seniorów Miasta Katowice). 

18.Członkowie rady aktywnie  uczestniczyli i podnosili swoje kwalifikacje w warsztatach i szkoleniach 

organizowanych prze ASOS, a także przez Stowarzyszenie MOST dot. polityki senioralnej.  

19.W  czasie  trwania  pandemii mieliśmy utrudnione działanie, ale staraliśmy się pomagać naszym 

seniorom , posiedzenia Rady odbywały się w formie telekonferencji a następnie on-line.  

 20.  W czasie pandemii  wystąpiliśmy do spółdzielni mieszkaniowych i KZGM aby na swoich tablicach 

informacyjnych były umieszczane komunikaty z ważnymi telefonami – gdzie  senior może otrzymać 

pomoc.  

 21. W 2020r Rada Seniorów współpracując z  Regionalnym Centrum Wolontariatu angażowała się w 

szycie a następnie dystrybucję maseczek dla potrzebujących  służb medycznych i seniorów. 

 22. W roku 2020 został uruchomiony  telefon dyżurny do kontaktów z seniorami.  

 23.Rada Seniorów była jednym z inicjatorów akcji „bezpłatna maseczka dla seniora” , którą 

zorganizowały władze miasta, a członkowie Rady włączyli się do szycia maseczek.   

24. Opinia Rady Seniorów pozwoliła na utrzymanie w mocy na cały rok 2021 karty „Aktywny Senior”. 

                                                                                         Sprawozdanie sporządziła  

                                                                                    Regina Szołtysik Przewodnicząca RSMK 

             

 



 


