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Szanowni Państwo,

kilka miesięcy temu, przed Światowymi Dniami Młodzieży, Województwo Małopol-
skie przygotowało kampanię „Młodość to stan ducha”, w której małopolscy seniorzy 
udowodnili, że wiek nie jest dla nich żadnym ograniczeniem, a zapału mógłby im po-
zazdrościć niejeden nastolatek. Ta kampania uświadomiła nam coś jeszcze. Wokół nas 
są osoby, których doświadczenie życiowe i zawodowe to atuty nie do przecenienia. Se-
niorzy to nasz wielki kapitał, a z ich wiedzy powinniśmy odważnie czerpać.

Żyjemy coraz dłużej. Ta tendencja dotyczy większości państw europejskich. Widoczna 
jest też w  Małopolsce. Dlatego tak istotne jest podejmowanie na forum publicznym 
tematyki związanej ze srebrną gospodarką. Najlepszym przykładem jest chociażby od-
bywające się regularnie Forum III Wieku, czyli wydarzenie towarzyszące Forum Eko-
nomicznemu w Krynicy-Zdroju.

Samorząd Województwa Małopolskiego jako pierwszy w  Polsce rozpoczął prace na 
rzecz urzeczywistnienia w naszym regionie wszechstronnej polityki senioralnej. Przy-
gotowany w 2010 roku dokument „Wyzwania Małopolski w kontekście starzejącego się 
społeczeństwa. Podejście strategiczne” stał się podstawą do kolejnych działań, a zawar-
te w nim rekomendacje uwzględniono m.in. w Regionalnym Programie Operacyjnym 
Województwa Małopolskiego 2014 2020, rezerwując na projekty związane z opieką 
nad seniorami ponad 45 milionów euro. Od kilku lat działa również Małopolska Rada 
ds. Polityki Senioralnej, która na bieżąco monitoruje w naszym regionie działania na 
rzecz osób starszych. 

Jacek Krupa
Marszałek Województwa  

Małopolskiego 

WSTĘP
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W swoich działaniach skierowanych do seniorów samorząd regionalny współpracuje 
z wieloma instytucjami i organizacjami, wśród których poczesne miejsce zajmują uni-
wersytety trzeciego wieku. Jako Małopolanie powinniśmy być dumni, że działają one 
niemal w każdym powiecie naszego regionu i że pod względem ich liczby zajmujemy 
drugie miejsce w kraju.

Jestem pewien, że w kolejnych latach Województwo Małopolskie, rozbudowując sieć 
partnerów społecznych i instytucjonalnych, będzie rozwijało prowadzoną przez siebie 
politykę senioralną. Wierzę, że dzięki temu nasz region będzie postrzegany jako miejsce 
przyjazne starszym pokoleniom, gdzie będą mieć zapewnioną wysokiej jakości opiekę 
medyczną, ale też będą mogli tu realizować swoje plany i  aspiracje związane m.in. 
z aktywnością społeczną.

Jacek Krupa

Marszałek Województwa  
Małopolskiego

WSTĘP
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Szanowni Państwo, 

na przestrzeni ostatnich lat debatę publiczną zdominował dyskurs na temat starzeją-
cego się społeczeństwa, wyzwań związanych z zachodzącymi zmianami demograficz-
nymi, srebrnej gospodarki. Problematyka ta dostrzegana i analizowana jest zarówno 
przez decydentów na wszystkich szczeblach, jak i środowiska naukowe, media czy też 
społeczności lokalne. Szerokie zainteresowanie tematem potęguje odpowiedzialność 
władz za ten obszar polityki społecznej zwłaszcza w zakresie zabezpieczenia społeczne-
go i godnego życia seniorów. 

Dlatego też wszelkie spotkania angażujące przedstawicieli różnych środowisk z dużą 
reprezentacją osób starszych, które tworzą przestrzeń do dyskusji na temat polityki se-
nioralnej, kierunków działań, zachodzących zmian, potrzeb i problemów są niezwykle 
istotne. Dzięki nim głos samych seniorów może być słyszany, a to z kolei tworzy warun-
ki do tego by polityka senioralna nie tylko była realizowana na rzecz seniorów ale także 
z ich aktywnym udziałem. 

Wojciech Kozak

Wicemarszałek Województwa  
Małopolskiego

Wojciech Kozak
Wicemarszałek Województwa  

Małopolskiego 

WSTĘP
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Szanowni Państwo,

od 2009 roku, po podpisaniu Porozumienia pomiędzy Stowarzyszeniem Sądecki Uni-
wersytet Trzeciego Wieku i  Przewodniczącym Rady Programowej Forum Ekono-
micznego Zygmuntem Berdychowskim, Forum III Wieku jest cyklicznym, międzyna-
rodowym wydarzeniem, towarzyszącym Forum Ekonomicznemu w  Krynicy-Zdroju 
i Nowym Sączu. Głównym Partnerem Forum jest Województwo Małopolskie.

W debatach, dyskusjach i spotkaniach na Forum III Wieku corocznie uczestniczy po-
nad 200 liderów Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz innych organizacji seniorskich, 
z  kraju i  zagranicy, jak również wielu gości, polityków, samorządowców, ekspertów, 
ludzi nauki i biznesu, a także mediów, zainteresowanych problematyką zachodzących 
procesów demograficznych i związanych z nimi wyzwań dla wszystkich sektorów.

Na Forum III Wieku postrzegamy zmiany demograficzne nie jako zagrożenie, ale jako 
wielką szansę dla rozwoju ekonomicznego i społecznego w takich obszarach, jak np.: 
ochrona zdrowia, opieka społeczna, ekonomia i finanse, edukacja, kultura, turystyka, 
rekreacja, transport, mieszkalnictwo, inwestycje w infrastrukturę i nowe technologie. 

Srebrna gospodarka ma szansę stać się motorem wzrostu gospodarczego i rozwoju spo-
łecznego. Seniorzy to ogromny potencjał, to aktywna grupa konsumentów, niepozba-
wiona aspiracji. Podmioty gospodarcze coraz częściej dostrzegają w nich potencjalnych 
klientów, grupę szybko rosnącą liczebnie, posiadającą znaczną siłę nabywczą. 

Wiesława Borczyk
Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Federacji 
Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku 
i Sądeckiego UTW

WSTĘP
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W 2016 roku już po raz ósmy, Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku we 
współpracy z Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku 
oraz Fundacją Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego, zorganizowały Forum III 
Wieku, które odbyło się w dniach od 7 do 10 września.

Relację z przebiegu tego wydarzenia zamieszczamy w niniejszej publikacji. Wyrażam 
nadzieję, że może ona stać się inspirującą lekturą, skłaniającą do refleksji na temat 
wyzwań, przed którymi stoi nasz kraj, a także Europa, w związku ze starzejącym się 
społeczeństwem.

Wiesława Borczyk

Prezes Ogólnopolskiej  
Federacji Stowarzyszeń UTW 

i Sądeckiego UTW w Nowym Sączu

WSTĘP
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DZIEŃ I

7 września 2016 r. (środa) | Nowy Sącz
9.00-15.00 Przyjazd uczestników do Nowego Sącza, zakwaterowanie w Domu  

Akademickim PWSZ, ul. Długosza 61

14.00-15.00 Lunch

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE FORUM III WIEKU,  
(Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu, Al. Wolności 23)

Przywitanie uczestników i gości Forum III Wieku: 
• mec. Wiesława Borczyk, Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń 

Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Prezes Sądeckiego Uniwersytetu  
Trzeciego Wieku. 

Uroczyste otwarcie Forum III Wieku – wystąpienia Gości Honorowych: 
• dr Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego; 
• Jacek Krupa, Marszałek Województwa Małopolskiego; 
• Ryszard Nowak, Prezydent Miasta Nowego Sącza; 
• Marek Pławiak, Starosta Nowosądecki; 
• Władysław Kosiniak-Kamysz, Poseł na Sejm RP, b. Minister Pracy  

i Polityki Społecznej.

DEBATA „POLITYKA SENIORALNA WYZWANIEM DLA EUROPY. 
SZANSE I BARIERY STARZEJĄCEGO SIĘ SPOŁECZEŃSTWA” 

Moderator: 
dr hab. Jolanta Perek-Białas, Uniwersytet Jagielloński,  
Instytut Socjologii, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, Członek  
Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej, ekspert w zakresie ekonomii  
i polityki senioralnej. 

16.00-18.15

PROGRAM 
FORUM III WIEKU 2016

PROGRAM FORUM III WIEKU 2016
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8 września 2016 r. (czwartek) | Nowy Sącz,  
Krynica-Zdrój

7.00-7.30

7.45

9.00

9.00-17.00

10.40-11.55

Śniadanie

Wyjazd do Krynicy-Zdroju na XXVI Forum Ekonomiczne  
– FORUM III WIEKU

Udział w Sesji plenarnej XXVI Forum Ekonomicznego

Udział w panelach XXVI Forum Ekonomicznego

I PANEL: CZY „SREBRNA GOSPODARKA” MOŻE STANOWIĆ  
SZANSĘ ROZWOJU SPOŁECZNEGO I EKONOMICZNEGO  
REGIONÓW? PRIORYTETY W STRATEGII STARZEJĄCEGO SIĘ 
SPOŁECZEŃSTWA (Pijalnia Główna, Sala plenarna) 

Moderator: 
mec. Wiesława Borczyk, Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń 

Przerwa

18.30-19.30 Koncert Zespołu Regionalnego „Starosądeczanie”

20.00-20.30 Kolacja. Omówienie spraw organizacyjnych

18.15-18.30

Paneliści: 
dr Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; 
Wojciech Kaczmarczyk, Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa  
Obywatelskiego i Równego Traktowania; 
dr Sylwia Spurek, Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich; 
Marek Cytacki, Główny Specjalista w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta; 
Wioletta Wilimska, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki  
Społecznej, Kraków, Wiceprzewodnicząca Małopolskiej Rady  
ds. Polityki Senioralnej; 
dr Anna Okońska-Walkowicz, Pełnomocnik Prezydenta Miasta  
Krakowa ds. Polityki Senioralnej. 

Gość specjalny: 
Leif Hallberg, Honorowy Prezydent Europejskiej Unii Seniorów, Szwecja.

DZIEŃ II

PROGRAM FORUM III WIEKU 2016
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Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Prezes Sądeckiego Uniwersytetu  
Trzeciego Wieku. 

Paneliści: 
Joanna Augustynowska, Poseł na Sejm RP;
Wojciech Kozak, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego,  
Przewodniczący Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej; 
Marzena Rudnicka, Prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej; 
Dariusz Rostkowski, Narodowy Bank Polski, Doradca w Departamencie 
Edukacji i Wydawnictw; 
Grzegorz Lot, Wiceprezes Zarządu TAURON Sprzedaż sp. z o.o.; 
Janusz Marszałek, Prezes Polskiej Unii Seniorów, Wiceprezes Europejskiej 
Unii Seniorów, b. Prezydent Miasta Oświęcimia, członek Zarządu  
Ogólnopolskiego Porozumienia Wspierania Rad Seniorów. 

Gość specjalny: 
prof. François Vellas, profesor ekonomii, Prezydent AIUTA – Association 
Internationale des Universités du Troisième Âge (Międzynarodowa  
Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku), Uniwersytet w Tuluzie, Francja.

II PANEL: SENIOR – OBYWATEL. JAK WYKORZYSTAĆ POTENCJAŁ 
I AKTYWNOŚĆ SENIORÓW DLA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA 
OBYWATELSKIEGO (Pijalnia Główna, Sala plenarna) 

Moderator: 
Małgorzata Stanowska, Dyrektor Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, Wiceprezes AIUTY – Association Internationale des Universités 
du Troisième Âge (Międzynarodowa Federacja Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku). 

Paneliści: 
Wojciech Kaczmarczyk, Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa  
Obywatelskiego i Równego Traktowania; 
Małgorzata Zwiercan, Poseł na Sejm RP, Przewodnicząca Komisji Polityki 
Senioralnej;
Leif Hallberg, Honorowy Prezydent Europejskiej Unii Seniorów, Szwecja; 
doc. dr Barbara Fustoczenko, Rektor Uniwersytetu Trzeciego Wieku,  
Towarzystwo Macierzy Polskiej w Grodnie, Białoruś; 
Alina Respondek, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Koordynator  
Zespołu Programu Eramus+ Edukacja dorosłych, członek zespołu  
tematycznego ds. edukacji obywatelskiej, powołanego do wspierania prac 
nad Narodowym Programem Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego;
Michał Szczerba, Poseł na Sejm RP;

12.05-13.05

PROGRAM FORUM III WIEKU 2016
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9 września 2016 r. (piątek) | Nowy Sącz
7.30-8.00 Śniadanie

8.15

9.00

9.20-10.00

Przejazd uczestników Forum III Wieku do Miasteczka Galicyjskiego 
w Nowym Sączu

SESJA PLENARNA FORUM III WIEKU – CZĘŚĆ I

Wystąpienia zaproszonych Gości

DEBATA „POLONIA EUROPY – JAK SKUTECZNIE WZMACNIAĆ 
WIĘZI POLONII Z POLSKĄ” – W RAMACH PROJEKTU  
„POLONIO – RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!” 

Moderator:
Wojciech Molendowicz, Redaktor Naczelny Dobrego Tygodnika Sądeckiego.

Z udziałem przedstawicieli: 
Towarzystwa Języka i Kultury Polskiej w Zaporożu, Lwowskiego  
Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi 
Lwowskiej, Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Polskiej Macierzy Szkolnej 
w Grodnie, Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Stowarzyszeniu Polaków 
Kiejdan w Kiejdanach, Akademii Trzeciego Wieku w Wilnie, Polskiego  
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Austrii.

10.00-10.20

10.20-10.45

Prezentacja projektu „Słyszeć przez całe życie”  
– KIND Aparaty Słuchowe Sp. z o.o.

Przerwa kawowa

Józef Lassota, Poseł na Sejm RP.

Gość specjalny: 
Róża Thun, Eurodeputowana do Parlamentu Europejskiego.

17.00

18.00-19.00

Wyjazd do Nowego Sącza

Obiadokolacja

DZIEŃ III

PROGRAM FORUM III WIEKU 2016
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10.45-11.45 Panel dyskusyjny

Moderator: 
Wojciech Molendowicz, Redaktor Naczelny Dobrego Tygodnika Sądeckiego. 

Paneliści: 
Barbara Szafraniec, Przewodnicząca Ogólnopolskiego Porozumienia 
o Współpracy Rad Seniorów; 
Ewa Piłat, Pełnomocnik Rektora UJ ds. Jagiellońskiego UTW; 
Małgorzata Nitek, Zastępca Redaktora Naczelnego, Dziennik Polski;
Łukasz Salwarowski, Redaktor Naczelny, Głos Seniora; 
Sylwia Grzesiak-Ambroży, Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki  
Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

SESJA PLENARNA FORUM III WIEKU – CZĘŚĆ II  
– VI MAŁOPOLSKIE FORUM UTW

11.45-12.00

12.00-12.30

12.30-13.30

13.30-16.30

Podpisanie Porozumienia pomiędzy Ogólnopolskim Porozumieniem 
o Współpracy Rad Seniorów i Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń UTW. 
Przyjęcie stanowisk Forum III Wieku

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA: WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE 
ZAPRASZA. PROMOCJA OFERTY KULTURALNEJ I TURYSTYCZNEJ

Catering regionalny

Warsztaty edukacyjne (w grupach): 
• Akademia Liderów Małopolskich UTW w ramach projektu „Małopolskie 

UTW – edukacja i aktywizacja osób starszych” realizowanego przy wsparciu 
finansowym Województwa Małopolskiego; 

• UTW dla społeczności, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” oraz 
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności; 

• ERASMUS+ Edukacja dorosłych, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; 
• EPALE ePlatforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie, Krajowe 

Biuro EPALE.

16.30

17.00-18.30

18.30-19.00

Zwiedzanie Miasta Nowego Sącza (dla zainteresowanych)

Przejazd do Domu Akademickiego PWSZ

Kolacja

PROGRAM FORUM III WIEKU 2016
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8.00-8.30 Śniadanie

10 września 2016 r. (sobota) | Nowy Sącz

8.30-9.30

9.30

9.30-15.00

Podsumowanie Forum III Wieku. 
Organizatorzy: Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, 
Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW, Fundacja Europejski  
Instytut Rozwoju Obywatelskiego.

Wyjazd uczestników Forum III Wieku

Wycieczka autokarowa z przewodnikiem (dla zainteresowanych)

DZIEŃ IV

PROGRAM FORUM III WIEKU 2016
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UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA FORUM TRZECIEGO WIEKU

UROCZYSTOŚĆ  
OTWARCIA  

FORUM III WIEKU
Nauka powinna służyć każdemu z nas,  
nauka powinna służyć społeczeństwu. 

Uniwersytety Trzeciego Wieku to fantastyczny fenomen społeczny, trwający w Pol-
sce od wielu lat. Nauka powinna służyć każdemu z nas, nauka powinna służyć 
społeczeństwu. Chcemy, żeby naukowcy wyszli z murów uczelni – mówił Jarosław 
Gowin, Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podczas otwarcia 
Forum III Wieku 2016.

Z roku na rok rośnie znaczenie i  siła ruchu senioralnego. Można było mieć takie 
odczucie podczas uroczystości otwarcia ósmej edycji Forum III Wieku, 7 września 
br. w Nowym Sączu. Organizatorami Forum są: Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet 
Trzeciego Wieku, Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku i Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego. W wypełnionej po 
brzegi sali widowiskowej MOK-u  znaleźli się reprezentanci Uniwersytetów Trze-
ciego Wieku (UTW) z kraju oraz polonijnych UTW z zagranicy: Litwy, Białorusi, 
Ukrainy i Austrii, a także wielu innych organizacji senioralnych.
Z  zagranicy przyjechali specjalni goście: prof. François Vellas, Prezydent Między-
narodowej Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku (AIUTA) z Francji oraz Leif 
Hallberg, Honorowy Prezydent Europejskiej Unii Seniorów, ze Szwecji.
Gości, przedstawicieli rządu, parlamentu, samorządu terytorialnego, instytucji i or-
ganizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów, uczelni wyższych, mediów 
oraz podmiotów gospodarczych przedstawiła i powitała, w imieniu organizatorów 
Forum III Wieku Wiesława Borczyk, prezes Sądeckiego UTW i Ogólnopolskiej Fe-
deracji Stowarzyszeń UTW. 
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Oficjalnie obrady Forum III Wieku otworzyli: Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady 
Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Jacek Krupa, Marszałek Woje-
wództwa Małopolskiego.
Uniwersytety Trzeciego Wieku to fantastyczny fenomen społeczny, trwający w Polsce 
od wielu lat – mówił Jarosław Gowin, dziękując za aktywność edukacyjną i  spo-
łeczną liderom oraz słuchaczom UTW. Poinformował o  nowej strategii dla nauki 
i  szkolnictwa wyższego, obejmującej szereg przedsięwzięć i programów, mających 
zwiększyć społeczną odpowiedzialność uczelni oraz instytucji naukowych. Nauka 
powinna służyć każdemu z nas, nauka powinna służyć społeczeństwu. Chcemy, żeby 
naukowcy wyszli z murów uczelni – zapowiedział minister. W strategii, w dziale „Na-
uka dla Ciebie” jeden z  programów dotyczy wsparcia dla Uniwersytetów Trzecie-
go Wieku. Pilotażowa edycja programu ruszy w październiku, a jej budżet wyniesie 
4 mln zł. Uczestnicy Forum przyjęli tę wiadomość z wielkim zadowoleniem.
Marszałek Jacek Krupa mówił, m.in. w  Małopolsce problemy demograficzne, 
a zwłaszcza te związane z wiekiem, są przedmiotem debat i decyzji, prowadzących do 
powstawania bardzo konkretnych programów. Celem tych programów jest to, by tak 
zwana srebrna gospodarka stała się szansą dla Małopolski. Każdy człowiek po okresie 
pracy zawodowej powinien mieć szansę na aktywność, dlatego też trzeba podejmować 
działania zapewniające dobre zaopatrzenie seniorów od strony zdrowotnej i socjalnej, 

Wiesława Borczyk, Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW i Sądeckiego UTW w Nowym Sączu, 
Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Jacek Krupa, Marszałek Województwa Małopolskiego.

UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA FORUM TRZECIEGO WIEKU
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ale również umożliwiające uczestnictwo w kulturze czy wolontariacie.
(…) Przystępujemy do opracowania programu teleopieki, czyli projektu którego za-
daniem jest szczególna forma troski o osoby starsze. Poprzez odpowiednie narzędzia 
telekomunikacyjne chcemy zapewnić im przede wszystkim poczucie codziennego bez-
pieczeństwa. Ten program ma również służyć wsparciem w rozwiązywaniu problemów 
socjalnych, a także umożliwić „włączanie społecznie” i aktywizację seniorów.
Władysław Kosiniak-Kamysz, poseł na Sejm, były minister pracy i  polityki spo-
łecznej, którego zasługi dla polityki senioralnej w naszym kraju są ogromne, został 
niezwykle ciepło przywitany przez uczestników Forum.
W swoim wystąpieniu nawiązał do współpracy z UTW i organizacjami seniorskimi 
przy tworzeniu założeń długofalowej polityki senioralnej w  naszym kraju, na lata 
2014-2020 i rządowego programu ASOS.
(…) mówiliśmy wspólnie, że polityka senioralna to jest relacja dwukierunkowa, od 
młodszych do tych w dostojnym wieku i na odwrót. Nie ma szans na solidarność mię-
dzypokoleniową jednokierunkową. Ja wiem, że od was więcej otrzymałem niż mogłem 
dać i za to jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim tym, z którymi się przez te ostat-
nie lata spotkałem i będę się nadal spotykał. Na tej sali są entuzjaści. Cieszę się, że jest 
pani minister Bojanowska, bo wiem, że ma dobre serce, ale też są potrzebne konkretne 
działania. To nie mogą być tylko deklaracje. (…) wyzwania trzeba sobie tutaj nakre-

Władysław Kosiniak-Kamysz, poseł na Sejm, były minister pracy i polityki społecznej,
Ryszard Nowak, Prezydent Miasta Nowego Sącza, 
Marek Pławiak, Starosta Nowosądecki.

UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA FORUM TRZECIEGO WIEKU
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ślać, bo Nowy Sącz i Forum III Wieku to jest oaza dla seniorów, polityków społecznych 
i tych wszystkich, którzy zajmują się polityką senioralną. A czemu oaza? Bo po pierw-
sze nabiera się tutaj sił i nabiera się dobrej energii. A od was ta energia płynęła zawsze 
takim mocnym strumieniem.(…) Dajecie taką siłę, że ona wystarcza później na cały 
rok. Czyli oaza daje schronienie i daje siłę oraz dobrą energię. Ale oaza to też jest takie 
miejsce gdzie się siada i planuje dalszą podróż. Trzeba sobie wyznaczyć te kamienie 
milowe i cele do których dążymy.
Szanowni Państwo, Pani Prezes, dostojni goście, Polska jest krajem który musi być 
przyjazny dla seniorów, który musi dać im godne miejsce. Nie da się tego zrobić pla-
nując działania tylko i wyłącznie w gabinetach politycznych. Można to zrobić tylko 
w życzliwym, starannym, regularnym kontakcie ze środowiskiem seniorskim. I za to, 
że jesteście aktywni, że wam się chce i potraficie zmieniać Polskę na lepsze, bardzo ser-
decznie dziękuję.
Zebranych witali serdecznie także gospodarze: Prezydent Miasta Nowego Sącza, 
Ryszard Nowak i Starosta Powiatu Nowosądeckiego Marek Pławiak. Informowali 
o inicjatywach i działaniach na rzecz seniorów, zapraszając do odwiedzania Ziemi 
Sądeckiej, przyjaznej dla osób w każdym wieku.

Opracowanie: Jadwiga Banach

Ryszard Nowak, Prezydent Miasta Nowego Sącza, Marek Pławiak, Starosta Nowosądecki,
Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Sylwia Spurek, Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich,
Władysław Kosiniak-Kamysz, poseł na Sejm, były minister pracy i polityki społecznej.

UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA FORUM TRZECIEGO WIEKU
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DEBATA: „POLITYKA SENIORALNA WYZWANIEM  
DLA EUROPY. SZANSE I BARIERY STARZEJĄCEGO SIĘ  
SPOŁECZEŃSTWA”

NOWY SĄCZ, MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, 7 WRZEŚNIA 2016 R. 

Moderator Debaty: 

Jolanta Perek-Białas
Uniwersytet Jagielloński, Szkoła Główna Handlowa,  
członek Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej,  
ekspert w zakresie ekonomii i polityki senioralnej.

Tezy Debaty:
Jak wygląda demograficzny portret Europy na początku XXI wieku; informacje 
o Europejskim Indeksie Aktywnego Starzenia się; zdrowie i aktywność w kształto-
waniu jakości życia seniorów; systemowe rozwiązania profilaktyczne dla seniorów; 
nowe technologie w ochronie zdrowia osób starszych; rządowe i samorządowe pro-
gramy wsparcia osób starszych oraz ich rodzin w krajach europejskich; jaki wpływ 
ma edukacja na życie seniorów; kierunki rozwoju Uniwersytetów Trzeciego Wie-
ku, wzbogacanie oferty edukacyjnej dla seniorów; partycypacja seniorów-obywateli 
w tworzeniu i realizacji lokalnej polityki senioralnej. 

Fakt, że rodzi się mniej dzieci oraz, że żyjemy dłużej powoduje, że społeczeństwa, 
szczególnie europejskie, się starzeją. Według Komisji Europejskiej, odsetek osób 
w wieku 65 lat i więcej przekroczy 1/3 populacji europejskiej do 2030 roku, podczas 
gdy populacja osób pracujących zmniejszy się o 15% (dane Komisji Europejskiej). 
Rosnąca grupa osób starszych nadal przez wielu jest postrzegana jako obciążenie dla 
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gospodarki europejskiej i jej konkurencyjności, szczególnie gdy rozmawia się o sta-
bilności systemów opieki zdrowotnej. 
Od wielu lat, w Europie, ale też w Polsce (szczególnie po 2012 roku), wprowadza 
się różnego rodzaju programy, inicjatywy, które mają promować lepsze wykorzysta-
nie potencjału starszych osób, nie tylko na rynku pracy, ale też w pracy społecznej, 
np. w wolontariacie. Wspierane są również działania związane z edukacją starszych 
pokoleń, w tym m.in. w zakresie ich kompetencji cyfrowych. Celem tych wszyst-
kich programów, inicjatyw jest stwarzanie warunków do zdrowego, bezpiecznego 
i niezależnego życia jak najdłużej, w swoim miejscu zamieszkania, a jeśli jest taka 
potrzeba, także do zapewnienia należytej opieki. Jednak kluczowe w czasie takich 
debat, jak ta na Forum w Nowym Sączu, jest ustalenie, co jest szansą, a co barierą 
w zapewnieniu dobrej i godnej starości, która jest ważnym elementem w dyskusji 
o polityce senioralnej. 
Na podstawie globalnego wskaźnika oceny jakości życia seniorów, w  którym 
uwzględnia się bezpieczeństwo socjalne (materialne), zdrowie, edukację, zatrudnie-
nie, sprzyjające warunki życia możemy stwierdzić, że osobom starszym nie żyje się 
w naszym kraju najlepiej. W pierwszej edycji badania tego wskaźnika (2013) Polska 
zajęła 62. miejsce, głównie w wyniku niskiej oceny samopoczucia seniorów i ma-
łej aktywności zawodowej osób starszych. W drugiej edycji (2014) Polska znalazła 
się na 32. miejscu, dlatego że zmieniła się wartość wskaźnika wykorzystywanego 
do oceny samopoczucia starszych osób oraz dzięki większej aktywności zawodowej 
osób w wieku 55-64 lat (nastąpił wzrost wskaźnika zatrudnienia w tej grupie).
Wskaźnik aktywnego starzenia się dla krajów europejskich, nazywany jest też in-
deksem aktywnego starzenia się. Pokazuje on, w  jakim stopniu wykorzystywany 
jest potencjał osób starszych w pracy zarobkowej i niezarobkowej. Uwzględnia się 
w nim aktywność społeczną, w tym wolontariat osób starszych, a także ocenia się, 
w jakim stopniu osoby mogą one funkcjonować niezależnie, bezpiecznie i zgodnie 
ze zdrowym stylem życia. Dodatkowo monitorowane są uwarunkowania realizacji 
polityki aktywnego starzenia się. Niestety, w pierwszej edycji prezentacji wskaźnika, 
tj. w 2012 r., Polska zajęła ostatnie miejsce w Europie, a w ostatniej edycji udało się 
przesunąć o  jedno miejsce w  górę, gdyż na ostatnim miejscu znalazła się Grecja. 
Wiemy, że nastąpiła zmiana w  obszarze aktywności zawodowej, dzięki reformom 
w polityce rynku pracy (m.in. ograniczenie możliwości przechodzenia na wcześniej-
szą emeryturę). Obszar aktywności społecznej (zarówno w  zakresie wolontariatu, 
opieki, jak i partycypacji obywatelskiej) nie wykazał zmian, co w 2012 r. było jednym 
z powodów uruchomienia Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej 
Osób Starszych. Sytuacja materialna osób starszych wydaje się nie zmieniać od 2008 
r. choć uległa nieznacznej poprawie, jeśli patrzeć nie tylko na sytuację dochodową 
osób starszych, ale również na deprywację materialną, której od edycji 2008 w kolej-
nych latach doświadczało mniej osób starszych w Polsce. Natomiast nadal wiele osób 



23

DEBATY, PANELE DYSKUSYJNE, WARSZTATY

starszych nie uczestniczy w żadnej formie edukacji, co poświadczają bardzo niskie 
dla Polski i nie zmieniające się w analizowanych okresach wartości tego wskaźnika. 
Dodatkowo prace UNECE i Komisji Europejskiej, które były prowadzone pod kie-
runkiem prof. Asghara Zaidiego, stały się inspiracją do przygotowania analogicz-
nego indeksu dla województw w Polsce. Dwie edycje pozwalają zaobserwować, że 
niektóre województwa w Polsce lepiej sobie radzą z wykorzystaniem potencjału osób 
starszych i ich aktywnością (np. mazowieckie, lubelskie, podkarpackie, pomorskie), 
ale są też takie, w których jest wiele barier powodujących, że nie udaje się odpowied-
nio wykorzystać jeszcze wszystkich szans, jakie dla polityk regionalnych i lokalnych 
niesie starzenie się ludności. O tych szansach i barierach będziemy debatować, szu-
kając rozwiązań, pomysłów, które w efekcie będą sprzyjały dobrej jakości życia obec-
nych i przyszłych seniorów.

dr Elżbieta Bojanowska
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej 

Wypowiedzi panelistów:

Pani Prezes, Pani Przewodnicząca, drodzy paneliści, ale przede wszystkim drodzy 
uczestnicy Forum III Wieku. Reprezentuję Ministerstwo Rodziny, Pracy i  Polityki 
Społecznej i w imieniu tej instytucji powiem, jak my definiujemy politykę społeczną 
wobec osób starszych. Co ona ma uwzględniać ? Otóż polityka społeczna wobec osób 
starszych powinna uwzględniać różnorodne potrzeby seniorów, co podkreślał wcześ-
niej pan minister Władysław Kosiniak-Kamysz, i różnorodność każdego z nas. Każdy 
z nas ma inny styl życia, inny status materialny, zdrowie, wykształcenie, w związku 
z tym potrzeby osób starszych są różnego rodzaju. Ta polityka musi brać pod uwagę 
całą tę różnorodność. Po drugie, to już dzisiaj było bardzo mocno zaakcentowane, 
uwzględniać należy aspekt relacji, więzi międzypokoleniowych, bo tylko solidarne re-
lacje kształtują prawidłowo społeczeństwo. I po trzecie, ta polityka musi zapobiegać 
wykluczeniu osób starszych. Osoby starsze muszą być w centrum, a nie na marginesie 
działań społecznych, publicznych, ekonomicznych. Muszą być jądrem całej polityki 
społecznej. Jesteśmy w trakcie dyskusji nad definicją polityki społecznej wobec osób 
starszych i zapraszam Państwa do zgłaszania propozycji, co do rozumienia tej poli-
tyki. Na przyszły rok zaplanowano rewizję założeń długofalowej polityki senioralnej.
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Tymczasem kontynuujemy te działania, które zostały wcześniej podjęte. Działa Rada 
Polityki Senioralnej powołana przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
Reprezentuje różne podmioty, organizacje, stowarzyszenia, ekspertów. Staraliśmy 
się, żeby to była rada, w której są osoby z całej Polski, żeby reprezentowała każde 
środowisko. W Radzie powołany został zespół do zmiany, modyfikacji założeń po-
lityki długofalowej. Ta rzeczywistość, w której żyjemy, jest bardzo zmienna i wciąż 
trzeba dostosowywać rozwiązania.(…) Dyskusja, która pojawiła się w czasie otwar-
cia Forum III Wieku, od wystąpienia ministra Jarosława Gowina odnośnie cezury 
wiekowej, a potem kontynuowana przez pana marszałka Jacka Krupę i pana ministra 
Władysława Kosiniaka-Kamysza jest bardzo dobrym tego odzwierciedleniem.
Każdy z nas do starości przypisuje różne definicje. Różne są określenia i periodyza-
cje tego okresu, ekonomiczne, prawne, chronologiczne. Zaczęliśmy od tego, że nie 
może być tak, aby osoba w wieku 55, 61, 58 lat, myślała „już jestem stary, stara”. Nasze 
społeczeństwo żyje coraz dłużej, więc musimy przesuwać te granice. Dlatego chcemy 
mówić o starości powyżej 70. roku życia, a wcześniej przez całe życie do tej starości 
się przygotowywać. Starzejemy się wszyscy i przybywa nam lat. To bardzo ważny 
aspekt w świadomości, w postrzeganiu starości. 
Inną kwestią są różne obszary aktywności, w  których będą realizowały się osoby 
starsze. Nie chcę mówić o  szczegółach, one niebawem, w  październiku, będą za-
prezentowane. Natomiast chcę podkreślić, że będą miały miejsce działania na rzecz 
osób niesamodzielnych. Osoby starsze są bardzo zróżnicowane i wszystkie badania 
pokazują, że wraz z wiekiem, szczególnie powyżej 70. – 75. roku życia wzrasta sto-
pień niesamodzielności. Dlatego też te zadania, te wyzwania dla różnych resortów 
w naszym rządzie będą w sposób szczególny uwzględnione.
To tyle, co do rewizji założeń polityki wobec starszych. Kontynuujemy działania, 
częściowo je modyfikując. Doskonale Państwo wiecie, co jest rządowy program 
ASOS. Zmieniliśmy w nim układ priorytetów, chcemy większy nacisk kłaść na rea-
lizację usług świadczonych na najniższym szczeblu, w gminie, usług świadczonych 
przez pokolenia młodsze, przez grupy sąsiedzkie. Wraz ze starzejącym się społeczeń-
stwem ten rozwój szeroko rozumianych usług jest niezbędny i musimy różne organi-
zacje do tego przygotowywać, uczyć pewnych nawyków. Mam nadzieję, że konkurs 
ASOS na przyszły rok będzie ogłoszony jeszcze w tym roku, jeszcze w październiku, 
tak aby organizacje pozarządowe od stycznia 2017 r. wiedziały, czy otrzymały dofi-
nansowanie, czy nie. 
Jest jeszcze program Senior WIGOR. On uległ pewnej modyfikacji po to, by lepiej 
odpowiadać na potrzeby samorządów, ale i na Państwa potrzeby. Obniżamy wyma-
gania, standardy stawiane domom dziennego pobytu, by były bardziej przystępne. 
Wprowadzamy również zmianę, w związku z którą w każdym z tych domów będzie 
klub seniora. Program ten już za kilka dni będzie przekazany pod obrady Rady 
Ministrów.
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Panie ministrze (zwraca się do ministra W. Kosiniaka-Kamysza), co możemy, to kon-
tynuujemy, a jak widać dotyczy to większości spraw, choć może za cicho to robimy. 
Niemniej jednak, żeby nie było zbyt cicho, to chciałam Państwa serdecznie zaprosić 
na jedno z najbliższych wydarzeń 28 września br., na piknik dla uczestników domów 
dziennego pobytu Senior WIGOR, w Białobrzegach nad Zalewem Zegrzyńskim. Bę-
dzie okazja, żebyśmy wymienili się doświadczeniami, spostrzeżeniami, ale też spot-
kali się z ciekawymi osobami. 
Kolejne wydarzenie, to konferencja w Sejmie na temat „dobrych praktyk”, które re-
alizują zarówno samorządy, jak i organizacje pozarządowe. Kiedy ogłosiliśmy nabór 
„dobrych praktyk” miałam mieszane uczucia, nie byłam pewna, czy ktoś się zgło-
si. Zgłosiło się bardzo wiele podmiotów. Teraz zastanawiamy się, kogo wybrać, kto 
ma się zaprezentować. Będziemy chcieli opublikować ich działania i na konferencji 
również je zaprezentować. To będzie 18 lub 19 października br. Zapraszam Państwa 
serdecznie. Na stronach internetowych ministerstwa będą informacje. Chcę również 
zachęcić Państwa do tworzenia gminnych rad seniorów, bo to one stanowić będą 
ważny element lokalnej polityki społecznej wobec osób starszych. Bardzo serdecz-
nie dziękuję osobom zaangażowanym w działalność gminnych rad seniorów. Proszę 
wszystkich o taką aktywność.

Wojciech Kaczmarczyk
Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego  
i Równego Traktowania 

O  dwóch rzeczach chciałem powiedzieć. Pierwsza – to wymiar partycypacji oby-
watelskiej środowisk seniorskich. Narzędzie, które zostało stworzone do tego celu, 
rady seniorów, już działa, choć w znakomitej większości gmin jeszcze nie powstały 
takie rady. To wynika z  różnych przyczyn. Często są to opory samorządów przed 
podzieleniem się odpowiedzialnością, uczestnictwem, podejmowaniem decyzji z in-
nymi środowiskami. Moim zadaniem, także zadaniem rządu jest, ażeby ten wymiar 
partycypacji, uczestnictwa w podejmowaniu decyzji był jak najszerszy. Zachęcamy 
w rozmowach, na spotkaniach, konferencjach, także środowiska senioralne, aby po-
dejmowały rozmaite inicjatywy. Rady seniorów trzeba tworzyć w  tych miejscach, 
gdzie one jeszcze nie funkcjonują. Już działają tam, gdzie przekonaliście Państwo 
samorządowców, że to dobry pomysł. Warto dzielić się doświadczeniami z innymi 
organizacjami i z innymi samorządowcami, którzy jeszcze nie są do tego przekonani. 
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Zapraszam Państwa do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, by się dzielić doświad-
czeniami i zwiększać wymiar obywatelskiej partycypacji. Bardzo jest to dla nas waż-
ne. Myślimy też o upowszechnianiu młodzieżowych rad gmin. Pojawił się też pomysł 
tworzenia rad rodzin. To jest wymiar myślenia o aktywnym uczestnictwie w proce-
sie podejmowania decyzji na poziomie lokalnym, dzielenia się odpowiedzialnością 
i poszerzenia odpowiedzialności, także za rodziny. 
Druga rzecz – to program rozwoju wolontariatu, który nazwaliśmy Polskim Kor-
pusem Solidarności. Z danych np. GUS wynika, że w Polsce mniej więcej 11% osób 
w każdym wieku angażuje się w działanie wolontariatu. Najwięcej jest wolontariuszy 
w wieku 15-17 lat. Być może dlatego, że działalność wolontariacka jest wymagana 
w programach szkolnych. Natomiast jedną z najsłabiej reprezentowanych są osoby 
w  wieku 65+. Pewnie jest wytłumaczenie, dlaczego osoby w  tym wieku mniej się 
angażują w wolontariat, bo angażują się w działalność na rzecz swojej lokalnej spo-
łeczności, jak też działają formach niezorganizowanych i pomagają np. w wychowy-
waniu dzieci. 
Zależy nam bardzo na tym, aby dążyć do takiego modelu, jaki jest obecny w innych 
krajach europejskich, m.in. w  Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemczech, gdzie zna-
cząco rośnie liczba wolontariuszy w sytuacji, w której uwalniają się od codziennych 
obowiązków zawodowych. Są to ludzie w dalszym ciągu aktywni, mają ogromne do-
świadczenia zawodowe. To osoby wielu różnych profesji, które mogą być użyteczne 
w swojej społeczności. Jak to robić? Różnymi metodami. 
Utworzenie Polskiego Korpusu Solidarności to szczególny pomysł. Dostrzegamy, 
że jedną z najsłabszych gałęzi polskiego wolontariatu są działania stałe. Czyli kiedy 
wolontariusz zobowiązuje się i poświęca swoje zaangażowanie, swój czas, energię, 
zdolności, doświadczenie na jakiś cel w  sposób systematyczny. Wolontariat stały 
w Polsce jest jeszcze w dalszym ciągu rzadkością. W przeciwieństwie do wielu cieka-
wych doświadczeń, np. w Stanach Zjednoczonych, gdzie działania takie istnieją od 
20 lat. Chcemy, aby w ramach Polskiego Korpusu Solidarności swoje miejsce znaleźli 
także seniorzy, osoby które mają jeszcze bardzo wiele energii, wiele do zaoferowania 
na rzecz swojego środowiska, w różnych wymiarach: partnerstwa czy solidarności 
międzypokoleniowej – seniorzy młodym, młodzi seniorom. Także w wymiarze soli-
darności międzypokoleniowej potrzebne są działania na rzecz swoich rówieśników, 
pomagania sobie nawzajem, wolontariatu kompetencji. To Państwo, po zakończe-
niu pracy zawodowej, macie bogate doświadczenia i umiejętności np. nauczyciele, 
prawnicy, a także osoby o kompetencjach technicznych. To jest ogromne wyzwanie, 
aby z tymi umiejętnościami w dalszym ciągu móc robić coś pożytecznego na rzecz 
swojego środowiska. Chcemy włączyć w te działania organizacje pozarządowe, które 
pracują z wolontariuszami, ale także szkoły, domy pomocy społecznej i sieć chyba 
największą w Polsce, czyli parafie. W wielu już działają rozmaite grupy pomagające 
dzieciom np. w odrabianiu lekcji. Chcemy, aby wolontariat stał się inicjatywą zna-
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czącą w wymiarze społecznym. Członkowie Korpusu Solidarności uzyskają wsparcie 
edukacyjne, szkoleniowe, w jaki sposób efektywnie pomagać wolontariuszom. Pla-
nujemy rozmaite konkursy i nagrody. Ten program jest adresowany w dużej mierze 
do środowiska seniorów. Jesteśmy zainteresowani Państwa udziałem w tych działa-
niach. Zostanie uruchomiona na stronach Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa 
Obywatelskiego www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl platforma, gdzie będą in-
formacje na temat Narodowego Programu Społeczeństwa Obywatelskiego, którego 
program wolontariatu jest częścią. Zapraszamy do włączenia się w przygotowywanie 
tego programu. 

dr Sylwia Spurek
Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich

(…) Nie będę koncentrowała się na programach, ciałach, organach. Chcę mówić 
na temat zmiany sposobu myślenia o prawach osób starszych, seniorów i seniorek. 
(…) Rzecznik Praw Obywatelskich, jak Państwo wiedzą, zajmuje się prawami czło-
wieka. Jednocześnie jest organem równego traktowania i zajmuje się przeciwdzia-
łaniem dyskryminacji ze względu na wiek. Te dwie perspektywy łączymy w naszym 
podejściu do realizacji praw seniorów i seniorek. Mam wrażenie, że nadal braku-
je nam w Polsce myślenia o prawach seniora jako o prawach człowieka, które są 
niepodzielne. Nie zajmujemy się wycinkową kwestią, ale prawami przyrodzonymi, 
czyli przysługującymi nam tylko dlatego, że jesteśmy ludźmi. Prawa te wynikają 
z  naszej godności i  nie są zależne od wieku. Nadal obserwujemy sytuacje, kiedy 
osobom starszym odmawia się godnego traktowania. Moi zdaniem należy akcenty 
tej dyskusji dotyczące praw socjalnych, sytuacji, gdzie osoby starsze są po prostu 
beneficjentami pomocy społecznej, przenieść na prawa człowieka, na prawa osób 
starszych. Trzeba zacząć zajmować się prawami osób starszych w sposób systemowy 
i interdyscyplinarny, bo to nas doprowadzi do pełnej ich realizacji. Powinniśmy za-
cząć od diagnozy opartej o wiedzę i doświadczenia, także Państwa. Wskazać, jakie 
działania są potrzebne, a następnie bardzo precyzyjnie odpowiedzialność przypisać 
poszczególnym podmiotom: administracji rządowej i innym podmiotom admini-
stracji publicznej. Należy wyznaczyć obszary działalności organizacji pozarządo-
wych. To nie trzeci sektor ma ponosić odpowiedzialność za realizację praw osób 
starszych, tylko rządzący. 
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Kiedy zdiagnozujemy potrzeby, precyzyjnie przypiszemy odpowiedzialność i skoor-
dynujemy te działania, wtedy mamy szansę na to, żeby prawa osób starszych były 
realizowane. Co więcej, potencjał osób starszych będzie w pełni wykorzystany. Bo 
jeżeli podstawowe prawa człowieka, w odniesieniu do osób starszych, nie są reali-
zowane, to również te osoby nie mają szansy na „danie nam siebie”, swojej wiedzy, 
mądrości, abyśmy korzystali z tego potencjału. Pani profesor (dr hab. J. Perek-Białas) 
doskonale wie, jak wygląda Polska w  Europejskim Indeksie Aktywnego Starzenia 
się. Pan minister Kaczmarczyk mówił o udziale osób starszych w wolontariacie.(…) 
Jesteśmy, jako kraj, na szarym końcu tego Indeksu, na przedostatnim miejscu. I na 
pewno to, co dostrzegamy, z naszej perspektywy, to jest brak systemowego, interdy-
scyplinarnego podejścia i patrzenia na prawa osób starszych jako na prawa człowie-
ka. Tak jak powiedziałam na początku, godność nie zależy od wieku.
Dobrze, że funkcjonują programy, o których mówiła pani minister Elżbieta Boja-
nowska, jak ASOS, Senior WIGOR. Natomiast w dużej mierze ich realizacja zale-
ży od aktywności środowisk lokalnych. To nie są działania systemowe, jeżeli zależą 
od aktywności środowisk lokalnych. Wsparcie osób starszych, realizacja praw osób 
starszych, nie mogą zależeć od tego czy gmina jest bardziej lub mniej aktywna. To 
nie jest podejście prawno-człowiecze. Na pewno dużą rolę odgrywają rady seniorów. 
Jednak ich aktywność, ich działalność w poszczególnych gminach też jest dość zróż-
nicowana. To nie są te podmioty, na które możemy przerzucić odpowiedzialność za 
realizację praw seniorów. 
Biuro RPO przede wszystkim analizuje i monitoruje sytuację. Rekomendacje w po-
staci tzw. wystąpień generalnych są kierowane do poszczególnych ministrów, od-
powiedzialnych za daną sprawę. Mamy mniejsze lub większe sukcesy. Np. minister 
zdrowia obiecał, że zaświadczenia dla słuchaczy i słuchaczek UTW na temat ich sta-
nu zdrowia, umożliwiające im branie udziału w zajęciach sportowych i aktywności 
fizycznej, będą bezpłatne. Jednak ważniejszą byłaby realizacja w pełni praw człowie-
ka, w odniesieniu do osób starszych. 
Biuro RPO opracowało szereg publikacji dotyczących różnych aspektów praw czło-
wieka. Przygotowujemy kolejną edycję „Złotej księgi dobrych praktyk”, w  której 
pokazane zostaną przykłady, jak na szczeblu lokalnym realizuje się wsparcie i akty-
wizację osób starszych. Organizujemy akcję „Za starość naszą i waszą”, dotyczącą po-
pularyzowania idei konwencji o prawach osób starszych. Każdy z nas jest lub będzie 
osobą starszą i nie chcemy, żeby starość kojarzyła się z negatywnymi aspektami, nie 
chcemy bać się starości, chcemy żeby mogła się zmierzyć z ograniczeniami, bariera-
mi i złymi doświadczeniami. 
Na forum ONZ toczą się prace nad wypracowaniem dokumentu, który komplek-
sowo dotyczyłby praw osób starszych. Dlatego, że osoby starsze mają specyficzne 
potrzeby i żaden dokument międzynarodowy, który dotyczy ogólnie różnych praw, 
politycznych, społecznych, nie będzie adresowany tak precyzyjnie, tak konkretnie 
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do osób starszych, jak konwencja o prawach osób starszych. Przyjęcie tej konwencji 
przez władze państwa to byłoby twarde prawo. Nie dokument programowy, nie de-
klaracja, tylko twarde, powszechnie obowiązujące prawo, które państwo musiałoby 
realizować. Na razie Polska nie przystąpiła do tej grupy państw, która pracuje nad 
konwencją. Liczymy na to, że rząd zdecyduje się na taką deklarację. Jest to bardzo 
ważne, biorąc pod uwagę niepokojące statystyki. Przystąpienie do prac nad konwen-
cją byłoby aktem solidarności z innymi państwami na świecie, służyłoby wzmocnie-
niu pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Np. w Azji Wschodniej tylko niecałe 
26% osób w wieku produkcyjnym jest objętych systemem emerytalnym. Możemy 
sobie wyobrazić, co czeka te osoby na starość. W tym zakresie mamy w naszym kraju 
lepszą sytuację. Odpowiedź na pytanie o godną starość nie jest oczywiście łatwa, ale 
udział w pracach nad konwencją zbliżyłby nas bardzo do tej odpowiedzi. Zachęcam 
Państwa, w imieniu swoim i Rzecznika dr. Adama Bodnara, do włączenia się do tej 
akcji. Bardzo dziękuję.

Jolanta Perek-Białas Uniwersytet Jagielloński, Szkoła Główna Handlowa, członek Małopolskiej Rady 
ds. Polityki Senioralnej, ekspert w zakresie ekonomii i polityki senioralnej, dr Elżbieta Bojanowska 
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojciech Kaczmarczyk 
Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania, dr Sylwia Spurek 
Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich.
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Marek Cytacki
Główny specjalista w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta

Proszę Państwa, większość kwestii o których chciałem powiedzieć, przedstawiła 
przed chwilą pani Sylwia Spurek i trudno się z nią nie zgodzić. Popieram też wypo-
wiedzi odnośnie organizacji społecznych i ich roli. Sam jestem jednym z twórców 
lokalnej organizacji społecznej i  uczestniczę w  projektach i  inicjatywach lokal-
nych m.in. na rzecz osób starszych. Osoby starsze to potencjał do wykorzystania, 
ale bez koordynatora, jakim jest państwo, rząd, organizacje będą słabe w swoich 
działaniach. 
Mówiąc o polityce senioralnej, w odniesieniu do zdrowia, powiem o rzeczach raczej 
niepopularnych. Zdrowie jest najsłabszym ogniwem polityki senioralnej. Dobrze się 
stało, że w 2012 roku, wspominał o tym pan minister Władysław Kosiniak-Kamysz, 
podjęto prace nad utworzeniem długofalowej polityki senioralnej. Właśnie w tym 
dokumencie wskazano bardzo istotne elementy odnoszące się do zdrowia i działań 

Marek Cytacki Główny specjalista w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta, Wioletta Wilimska Dyrektor 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Kraków, Wiceprzewodnicząca Małopolskiej Rady ds.  
Polityki Senioralnej, dr Anna Okońska-Walkowicz Doradca Prezydenta miasta Krakowa ds. polityki  
senioralnej, Leif Hallberg Honorowy Prezydent Europejskiej Unii Seniorów, Szwecja, Janusz  
Marszałek Prezes Polskiej Unii Seniorów, Wiceprezes Europejskiej Unii Seniorów.
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w zakresie profilaktyki, edukacji, dostępu do leczenia dla osób starszych. Jeżeli dziś 
zauważamy, że średnia mediana długości życia się wydłuża, to powiedzmy sobie 
prawdę, to nie dzięki medycynie i reklamie. To wynika z pewnych uwarunkowań 
cywilizacyjnych, stylu życia, sposobu życia, aktywności, którą w życiu przejawiamy. 
Ale nie jest to na pewno wyłącznie efekt działania medycznego. Medycyna ma bar-
dzo dużą rolę do spełnienia, jeśli chodzi o przywracanie pewnej funkcjonalności. 
Każdy, kto dochodzi do wieku senioralnego, często ma zdiagnozowaną jedną albo 
i wiele chorób. I to od eliminacji pewnych objawów chorób, zminimalizowania cię-
żaru ponoszenia tych zmagań z chorobą, zależy, czy te osoby powrócą do aktyw-
ności. Przecież wielu seniorów bardzo chciałoby uczestniczyć w różnych zajęciach, 
ale nie mogą, bo ich coś boli, a nie mogą się dostać do lekarza, nawet rodzinnego, 
do którego też są kolejki oczekujących. Jest rejestracja i nawet jeśli osoba starsza 
przyjdzie i poprosi, by jako pierwsza była przyjęta, to rejestracja co robi? Odsyła 
do lekarza. To znaczy, że osoba starsza w sposób świadomy wysyłana jest na dwie 
wojny: pierwszą musi stoczyć z pacjentami oczekującymi, którzy traktują ją bez-
względnie, i drugą wojnę – z lekarzem, któremu z pewnością przeszkodzą pacjenci. 
Podczas gdy sprawa jest prosta do załatwienia – to rejestratorka powinna uzgodnić 
z  lekarzem kwestie przyjęcia poza kolejnością takiej osoby. Istnieją mankamenty 
w dostępie do leczenia.
Jeżeli osobie 95-letniej mówi się, że musi oczekiwać 6 lat na zabieg implantacji so-
czewki w  leczeniu zaćmy, to czy to jest etyczne? To jest skazywanie tej osoby na 
życie w zaniżonej jakości. 
W długofalowej polityce senioralnej istotne jest podejście do osoby starszej w spo-
sób całościowy, holistyczny. Nie można, jak to często spotykamy, leczyć tylko z tej 
przyczyny, która jest określona w skierowaniu do leczenia. Proszę zauważyć, że gdy 
pacjent ma np. cieśnię nadgarstka dłoni lewej i ma skierowanie do ortopedy, to jeśli 
w międzyczasie, w oczekiwaniu na to świadczenie, okaże się, że i z nadgarstkiem 
w prawej dłoni ma problem, to będzie musiał „zdobyć” kolejne skierowanie. To jest 
paradoks, że lekarz ortopeda nie zajmie się drugą ręką, bez odrębnego skierowania. 
I  to dotyczy nie tylko poradni specjalistycznych. Mamy do czynienia z nadmier-
nym formalizmem. Ale czy nadmierny formalizm, w ramach polityki senioralnej, 
musi być przejawiany? Na konsultację endokrynologiczną czeka się średnio 3 lata 
w Polsce. 
W moim przekonaniu, osoby starsze powinny mieć zapewniony dostęp poza ko-
lejnością do świadczeń zdrowotnych, bo upływ czasu, w tych przypadkach odgry-
wa znaczącą rolę. Dzisiaj, oczywiście, chlubimy się tym, że osoby 75+ mają dostęp 
do bezpłatnych leków. To jest dobry kierunek. Ale dobrze byłoby iść „za ciosem” 
i  wdrożyć standardy leczenia, opieki geriatrycznej; one są gotowe od 2013 roku, 
tylko że nie uzyskały zainteresowania i nie mogą być wprowadzone stosownym roz-
porządzeniem Ministra Zdrowia. Co jest barierą? Oczywiście pieniądze. 
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Wioletta Wilimska
Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Kraków, 
Wiceprzewodnicząca Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej

Reprezentuję, jako pierwsza w tej debacie, samorząd terytorialny, w moim przypad-
ku samorząd, który koncentruje się na kształtowaniu polityki regionalnej. Mam za-
szczyt, że współtworzę regionalną politykę społeczną, której integralną częścią jest 
polityka senioralna. Wyznaję zasadę, że kreując politykę społeczną należy – z jednej 
strony – tworzyć warunki do tego, by jej adresaci zachowali zdolność do samostano-
wienia, decydowania o sobie, bez względu na swój wiek czy inne uwarunkowania, 
a z drugiej strony uwzględniać naturalną potrzebę każdego człowieka, aby być po-
trzebnym. To bowiem jest niezwykle istotny warunek codziennej aktywności i po-
czucia sensu życia każdego człowieka. Pośrednio, to filary polityki społecznej, która 
ma umożliwiać skuteczną realizację pomocy społecznej rozumianej jako wsparcie 
ku samodzielności. 
Dla polityki senioralnej ważna jest konstytucyjna zasada subsydialności. Tylko 
wspólna realizacja zadań oparta o  prymat inicjatyw oddolnych angażująca trze-
ci sektor i  samorządy terytorialne gwarantuje kompleksowość wsparcia, adekwat-
ność do określonych potrzeb, szybkość reakcji. Próba realizacji określonych działań 
w pojedynkę przez poszczególne instytucje działające w otoczeniu seniorów stwarza 
ryzyko, że nie zostaną wyzwolone wszystkie potencjały istotne dla powodzenia za-
planowanych działań. Rzecz w tym zatem, aby łączyć potencjały, uzupełniać się wza-
jemnie, tworząc przestrzeń do systemowych rozwiązań. 
Ostatnia z zasad, na którą chciałabym zwrócić uwagę to zasada solidarności, obli-
gująca różnych aktorów polityki senioralnej do współodpowiedzialności za najstar-
szych członków naszej wspólnoty. To są zasady, które towarzyszą mi przy tworzeniu 
założeń polityki społecznej.
Osoby starsze są grupą wewnętrznie bardzo zróżnicowaną. Charakteryzuje ich 
różna kondycja zdrowotna, różny wiek, poziom sprawności, samodzielności, róż-
ne motywacje i oczekiwania. Na potrzeby polityki senioralnej powinniśmy wy-
różniać co najmniej trzy podstawowe grupy wiekowe: osoby w  przedziale wie-
kowym 60-69, 70-79 i te po 80. roku życia. Każda z tych grup ma inne potrzeby. 
Na przykład zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze najwyższe jest w najstarszej 
grupie wiekowej. A zatem przyjmując powyższą zasadę podziału na poszczególne 
kategorie wiekowe ujawniają się dwa główne obszary do projektowania działań 
w ramach polityki senioralnej: jeden z nich to aktywizacja, edukacja i integracja, 
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a drugi obszar to opieka. Mówiąc o aktywizacji, edukacji, integracji samorząd wo-
jewództwa małopolskiego od wielu lat realizuje konkursy dotacyjne skierowane 
do organizacji trzeciego sektora, w  tym do UTW. Kwota, jaką tą drogę przeka-
zaliśmy na dofinansowanie różnych inicjatyw senioralnych, wynosi 2,5 miliona 
złotych. Aż 130 organizacji pozarządowych było zaangażowanych we współtwo-
rzenie oferty dla osób starszych, zaś liczba tych ostatnich każdego roku oscyluje 
wokół 3 tysięcy. 
Co ważne, w zadaniu tym aktywny udział bierze Małopolska Rada ds. Polityki Senio-
ralnej, która współuczestniczy w opracowaniu zasad konkursowych oraz wyborze 
ofert. W ten sposób urzeczywistniamy zasadę „nic o nas bez nas”. 
Oferta usług opiekuńczych będzie rozwijana w  ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego. Tylko w bieżącym roku samorząd 
województwa ogłosił konkursy na kwotę prawie 100 milionów złotych, z  których 
dofinansowane zostaną dzienne domy pomocy dla osób starszych, centra wsparcia 
opiekunów nieformalnych, a w nich miejsca opieki wytchnieniowej, grupy wsparcia, 
wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego. Marszałek Jacek Krupa wspomniał o kolej-
nym dużym projekcie, jaki będzie realizowany w ramach programu regionalnego. To 
projekt z zakresu telemedycyny i teleopieki. 
Jaki będzie efekt płynący dla seniora i  jego rodziny z oferty regionalnej, to zależy 
w dużej mierze od licznych partnerów społecznych – samorządów lokalnych i orga-
nizacji pozarządowych. Warto podkreślić, że to seniorzy i ich organizacje przedsta-
wicielskie mają dużą rolę do odegrania w zakresie oddziaływania na lokalnych decy-
dentów, by podejmowali wyzwania związane z rozwojem oferty aktywizacji i opieki 
dla osób starszych. Wszystko po to, by nasz region stanowił przykład odpowiedzial-
nego terytorium, miejsca otwartego na potrzeby swoich mieszkańców i tworzącego 
warunki do zaspokajania ich potrzeb. 

dr Anna Okońska-Walkowicz
Doradca Prezydenta miasta Krakowa ds. polityki senioralnej

Jestem przekonana o tym, że trzeci sektor, organizacje pozarządowe, bliskie sąsiedz-
two, potencjał osób starszych to jest ta siła, która sprawi, iż gmina otwierając prze-
strzeń miejską może rzeczywiście wspólnie z  mieszkańcami realizować politykę 
senioralną. Jeżeli sztandary „Za starość naszą i waszą” i konwencje mają być prze-
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jawem praktyki, no to trochę się zmartwiłam. Ale spróbuję nie utracić entuzjazmu 
i postaram się jak najkrócej o tym opowiedzieć.
Szansą polityki senioralnej miasta Krakowa jest uwzględnienie ogromnego poten-
cjału osób starszych. Co składa się na ten potencjał? Przede wszystkim przywiązanie 
do rodziny. W opiece społecznej staramy się, żeby jak najdłużej osoba starsza mogła 
pozostać w domu rodzinnym i przeznaczamy na to środki. W gminie miejskiej Kra-
ków jest najkrótszy czas oczekiwania na miejsce w domu pomocy społecznej m.in 
dlatego, że ta pomoc w domu istnieje, że jest potencjał rodzin. Kolejny element tego 
potencjału, kapitału społecznego to wykształcenie, ono jest wyższe niż w  innych 
gminach. Stosunkowo duża jest gotowość do pracy w działaniu obywatelskim. Rada 
miejska wspólnie z prezydentem miasta Krakowa powołała radę seniorów. Rada se-
niorów okazała się gremium, które pokazało modelowe działanie. Członkowie rady 
są zainteresowani tym, jak działa samorząd miasta. Jako doradca prezydenta miasta 
ds. polityki senioralnej pomagam w przecieraniu tych szlaków, ale tak naprawdę to 
ta rada, 25 osób wybranych w sposób demokratyczny, wzięła sprawy osób starszych 
w „swoje ręce”. A my uważnie słuchamy, jak postrzegają swoją rolę. Otwieramy prze-
strzeń miejską, żeby organizacje pozarządowe i lokalne społeczności mogły działać 
na rzecz osób starszych. Przeznaczyliśmy do 2020 roku 14 milionów zł na program 
aktywności i integracji osób starszych, integracji osób starszych ze sobą, ale i osób 
starszych z  młodymi. Program powstawał w  sposób partycypacyjny przy udziale 
osób starszych. Program przewiduje otwarcie 54 miejsc – Centrów Aktywności Se-
niora do 2020 roku, aktualnie jest 16, średnio na około 100 osób każde. Tak więc, już 
1600 osób może spotykać się blisko swego miejsca zamieszkania. Działania podej-
mowane są w trzech obszarach: rozwój osób starszych na rzecz dobra wspólnego, ak-
tywność ruchowa i działania na rzecz rozwoju intelektualnego. To są systematyczne 
zajęcia dla uczestników Centrum Aktywności Seniora dla lokalnej społeczności, dla 
dzieci, uczniów, osób starszych. 
Miasto staje się bardziej przyjazne dla osób starszych. Działanie z  seniorami i dla 
seniorów prowadzą organizacje pozarządowe. Coraz więcej organizacji pozarządo-
wych specjalizuje się w pracy z osobami starszymi, coraz więcej młodych ludzi ro-
zumie potrzeby osób starszych, w ten naturalny sposób łączą się pokolenia. Polityka 
senioralna miasta została wybrana jako obszar współpracy z miastami partnerskimi. 
To będzie duża szansa na pozyskanie informacji o dobrych praktykach miast i ich 
upowszechnianie. Tak więc wspólnie z mieszkańcami, a przede wszystkim osoba-
mi starszymi, realizujemy politykę senioralną, aby Kraków mógł zasłużyć na miano 
miasta przyjaznego osobom starszym.
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Leif Hallberg
Honorowy Prezydent Europejskiej Unii Seniorów, Szwecja

Serdecznie pragnę podziękować za zaproszenie na Forum III Wieku. Zwracam się do 
Państwa z gorącym apelem o większą aktywność w sferze życia publicznego. Trzeba 
mówić głośno i otwarcie o problemach i potrzebach seniorów. Trzeba wykazać się 
wytrwałością w działaniu.
W  Szwecji, skąd przyjechałem, istnieje wiele uregulowań związanych z  opieką nad 
osobami starszymi, na wzór Karty Praw Osób Starszych. Karty Seniora są stosowane 
lokalnie. Dotyczą m.in. zagwarantowania osobom starszym możliwości wyboru szpi-
tala, centrum medycznego czy świadczenia oraz decyzji związanych z  mieszkaniem. 
Nie mogą to być arbitralne, urzędowe skierowania tylko wybór seniora. Bardzo ważny, 
aspekt antydyskryminacyjny, to zagwarantowanie równych praw wszystkim, bez wzglę-
du na wiek. Będąc honorowym przewodniczącym Europejskiej Unii Seniorów zauważy-
łem rosnące zainteresowanie sprawami seniorów w Europie, chociaż nie we wszystkich 
krajach. Trudno porównać systemy opieki nad osobami starszymi. To, co słabiej funk-
cjonuje w jednych państwach, dobrze działa w innych. Trzeba się uczyć od siebie nawza-
jem. W Europie Środkowo-Wschodniej jest też wiele pomysłów wartych naśladowania.
Nikt tak naprawdę nie pomoże mi określić mojego wieku. Tylko ja sam mogę to 
zrobić. Nie jesteśmy tacy sami, jesteśmy indywidualnościami. Moja recepta na to 
by być w dobrej formie, to odbywanie długich spacerów, gimnastyka i przebywanie 
z  ludźmi, robienie czegoś wspólnie. Jest wiele osób starszych siedzących samotnie 
w domu, a to nie sprzyja dobremu samopoczuciu i zdrowiu. No i bardzo ważne jest 
uczenie się przez cale życie. Nigdy tego nie zarzucajmy.
Jako niezbędne kierunki działań państwa na rzecz seniorów, w oparciu o doświadczenia 
europejskie, wymienię m.in. dłuższy okres pracy zawodowej z przekwalifikowaniem 
ludzi starszych, na uwzględniające ich możliwości stanowiska; politykę samorządową, 
ukierunkowaną na potrzeby seniorów m.in. w zakresie transportu, gospodarki, kultu-
ry; wolontariat i przygotowanie społeczeństwa obywatelskiego jako formy aktywizacji 
seniorów; wprzężenie innowacji i technologii w służbę srebrnej gospodarki; wyodręb-
nienie i umacnianie pionu geriatrycznego w opiece zdrowotnej i społecznej; prowadze-
nie badań nad starzeniem się społeczeństwa, sytuacją życiową i potrzebami seniorów.
Dziękuję za uwagę.

Opracowano na podstawie transkrypcji: Wiesława Borczyk i Karina Jachimowicz.  
Tłumaczenie wypowiedzi L. Hallberga z języka angielskiego: Bożena Kocyk.
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PANEL I: CZY SREBRNA GOSPODARKA MOŻE STANOWIĆ 
SZANSĘ ROZWOJU SPOŁECZNEGO I EKONOMICZNEGO 
REGIONÓW? PRIORYTETY W STRATEGII STARZEJĄCEGO SIĘ 
SPOŁECZEŃSTWA

KRYNICA-ZDRÓJ, PIJALNIA GŁÓWNA, 8 WRZEŚNIA 2016 R.

Moderator Debaty: 

mec. Wiesława Borczyk
Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń  
Uniwersytetów Trzeciego Wieku i prezes Sądeckiego  
Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Gość Specjalny: 
prof. François Vellas, profesor ekonomii, Prezydent AIUTA – Association Interna-
tionale des Universités du Troisième Âge (Międzynarodowe Stowarzyszenie Uniwer-
sytetów Trzeciego Wieku), Uniwersytet w Tuluzie, ekspert wielu agend ONZ, Świa-
towej Organizacji Turystyki i Komisji Europejskiej, Francja.

Paneliści: 
Joanna Augustynowska, poseł na Sejm RP; 
Wojciech Kozak, wicemarszałek Województwa Małopolskiego, przewodniczący Ma-
łopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej; 
Grzegorz Lot, wiceprezes Zarządu TAURON Sprzedaż sp. z o.o.;
Janusz Marszałek, prezes Polskiej Unii Seniorów, wiceprezes Europejskiej Unii Se-
niorów, b. prezydent Miasta Oświęcimia, członek Zarządu Ogólnopolskiego Porozu-
mienia o Współpracy Rad Seniorów;
Dariusz Rostkowski, Narodowy Bank Polski, doradca w  Departamencie Edukacji 
i Wydawnictw; 
Marzena Rudnicka, prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej.

Tezy panelu: 
Jak istotny wpływ mają zmiany demograficzne na rozwój procesów społecznych, go-
spodarczych i na rynek pracy? Jakie priorytety powinny się znaleźć w strategii sta-
rzejącego się społeczeństwa? Czy regionalne programy srebrnej gospodarki pomogą 
w rozwoju małego i średniego biznesu?
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Rośnie znaczenie problematyki starzejącego się społeczeństwa oraz wyzwań i szans, 
jakie niosą za sobą zmiany demograficzne w Polsce i w Europie. W ciągu 8 lat istnie-
nia Forum III Wieku na Forum Ekonomicznym widać ewolucję spojrzenia na kon-
sekwencje starzenia się społeczeństwa. Początkowo postrzegano to zjawisko wyłącz-
nie jako obciążenie dla gospodarki i społeczeństwa. Dziś coraz częściej w rosnącej 
liczbie osób starszych dostrzegamy ogromny potencjał, który może służyć rozwojo-
wi społecznemu i gospodarczemu. Dyskusja w panelu ma na celu wymianę poglą-
dów dotyczących wpływu zmian demograficznych na rozwój procesów społecznych, 
gospodarczych i  na rynek pracy. Czy oprócz zagrożeń istnieją szanse na sukcesy 
dla wielu sektorów, nie tylko gospodarczego, ale również administracji publicznej, 
w tym samorządu terytorialnego, instytucji publicznych, szkolnictwa i nauki, a także 
organizacji pozarządowych. Jakie warunki powinny być spełnione, aby podmioty 
biznesowe aktywnie włączyły się w rozwój srebrnej gospodarki.

prof. François Vellas
Prezydent AIUTA – Association Internationale des Universités 
du Troisième Âge

Wypowiedzi panelistów:

Dziękuję za zaproszenie do udziału w Forum. Srebrna gospodarka jest oczywiście 
bardzo dużą szansą dla nas wszystkich. Chciałbym wskazać na trzy jej aspekty: edu-
kację, przemysł oraz usługi i turystykę międzynarodową.
Odnośnie edukacji: obecnie na całym świecie rozwija się ruch uniwersytetów trze-
ciego wieku. Polska jest jednym z wiodących krajów pod tym względem. Musimy 
mieć świadomość, że uniwersytety trzeciego wieku działają na pięciu kontynentach: 
w  Europie, Ameryce Północnej, Ameryce Południowej, w  Afryce, a  także w  Azji, 
głównie w Chinach. Obecnie np. w Chinach działa ok. 30 tys. UTW, które zrzesza-
ją ponad 20 mln studentów-seniorów. Jest to więc bardzo duży rynek w obszarze 
kształcenia, wydawnictwa książek, tworzenia nowych narzędzi edukacyjnych. Dla 
rynku istotne znaczenie ma pragnienie przez osoby starsze zdobywania i poszerza-
nia wiedzy we wszystkich dziedzinach życia.
Drugim aspektem srebrnej gospodarki jest przemysł, który korzysta teraz z bardzo 
wielu innowacyjnych rozwiązań. Podam dwa przykłady. Pierwszy będzie dotyczył 
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Joanna Augustynowska
Poseł na Sejm RP

Trochę dziwi fakt, że w starzejącym się społeczeństwie, wszystkie wskaźniki o tym 
mówią, Polska jest jednym z krajów, który nie ma opracowanej strategii działań dla 
seniorów. To powinno być priorytetem państwa. Srebrna gospodarka to tak napraw-
dę pomoc państwa, dzięki której powstają bodźce do rozwoju w różnych dziedzinach 
– mówił o tym profesor Vellas. Jest potrzeba uświadamiania społeczeństwu roli se-
niora. Upływający czas to jest coś, na co kompletnie nie mamy wpływu. Każdy z nas 
wcześniej czy później będzie seniorem. Niedostosowanie gospodarki i ekonomii do 
sytuacji demograficznej jest bardzo krótkowzroczne i może odbić się na przyszło-
ści starszych pokoleń. To, co najważniejsze, bycie seniorem – to jest taki etap życia, 

producentów samochodów. Wszyscy wiemy, że ze względu na coraz bardziej za-
awansowany wiek, prowadzenie pojazdu jest dla seniora problematyczne. Przyszłoś-
ciowym rozwiązaniem może być samochód automatyczny, który będzie jeździł bez 
prowadzenia go przez kierowcę. To może być szansą na przyszły rozwój srebrnej 
gospodarki, a  także szansą dla seniorów. Kolejny przykład to agroprzemysł. Jeste-
śmy w tej części Polski, dla której ten rodzaj gospodarki jest jednym z kluczowych 
i ważne jest, by łączyć go z innymi segmentami rynku. To także może być okazją do 
budowy srebrnej gospodarki.
Trzeci aspekt dotyczy turystyki międzynarodowej. Na świecie jest ponad 1 miliard 
turystów. Z tego około 100 mln to osoby w wieku 65 plus. W latach 2020-2025 liczba 
turystów-seniorów wzrośnie do ponad 200 mln. To stwarza ogromny rynek zby-
tu usług turystycznych. Branżą turystyczną zajmują się w zdecydowanej większości 
małe i średnie przedsiębiorstwa. Należy stworzyć nowe propozycje, nowe produk-
ty turystyczne, które można będzie zaoferować seniorom. To jest wyzwanie, przed 
którym stajemy. Wyzwaniem będzie również połączenie działalności uniwersytetów 
trzeciego wieku z nową ofertę turystyczną dla osób starszych. Taki kierunek należy 
obrać, wiedząc, że seniorzy podróżują głównie poza sezonem albo w okresach zaraz 
przed lub zaraz po głównym sezonie. Jest to grupa stanowiąca ponad 58% turystów. 
W związku z  tym konieczne jest zaadaptowanie, dostosowanie oferty turystycznej 
dla seniorów przy uwzględnieniu okresów pozasezonowych. Sprostanie temu wy-
zwaniu wpłynie na rozwój srebrnej gospodarki w obszarze usług.
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w którym chciałoby się czuć godnie, mieć zapewnione podstawowe warunki, podsta-
wową opiekę zdrowotną, minimum egzystencji i dostęp do świadczeń, żeby spokoj-
nie starość przeżywać w sposób, na jaki pozwala zdrowie. Ale nie może być sytuacji 
takiej, którą niestety dziś mamy w Polsce, że często emeryci, renciści, seniorzy, mar-
twią się o to, jak przeżyć ten okres. Koniecznie należy wypracować długoterminową 
strategię senioralną, w jaki sposób działać, jak pobudzać gospodarkę, żeby pobudzać 
rozwój usług wspierających seniorów i  ich społeczności. Srebrna gospodarka, czy 
tego chcemy czy nie, wkracza w  nasze życie, bo coraz więcej jest osób starszych. 
Wielu seniorów samodzielnie aktywizuje się i w takich oddolnych działaniach widać, 
że nie pozostają oni bierni. Bez względu na to, czy państwo i politycy zareagują na te 
działania, to seniorzy i tak będą się w swoich małych społecznościach organizować. 
To jest im potrzebne, by zauważyło ich społeczeństwo. Do najtrudniejszych okresów 
w życiu należy odejście z pracy na emeryturę. Wtedy na ogół człowiek zaczyna się 
zastanawiać, jak będzie wyglądał jego kolejny dzień, kolejny rok życia. Z tym okre-
sem związana jest kwestia opieki zdrowotnej, edukacji, współpracy. Powinna istnieć 
możliwość powrotu seniorów na rynek pracy i sprawy te po części regulowane winny 
być przez państwo. 

mec. Wiesława Borczyk Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku i Prezes Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Joanna Augustynowska Poseł na Sejm RP, 
Wojciech Kozak Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Przewodniczący Małopolskiej Rady  
ds. Polityki Senioralnej, prof. François Vellas Profesor ekonomii, Prezydent AIUTY – Association 
Internationale des Universités du Troisième Âge (Międzynarodowa Federacja Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku), Uniwersytet w Tuluzie, Francja, Grzegorz Lot Wiceprezes Zarządu TAURON Sprzedaż sp. 
z o.o., Dariusz Rostkowski Narodowy Bank Polski, Doradca w Departamencie Edukacji i Wydaw-
nictw, Janusz Marszałek Prezes Polskiej Unii Seniorów, Wiceprezes Europejskiej Unii Seniorów,  
b. Prezydent Miasta Oświęcimia, członek Zarządu Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy  
Rad Seniorów, Marzena Rudnicka Prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej.
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Wojciech Kozak 
Wicemarszałek Województwa Małopolskiego  
i Przewodniczący Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej 

Szanowni Państwo, z przyjemnością przyjąłem zaproszenie do udziału w tej debacie, 
na Forum, którego organizatorem jest Pani Wiesława Borczyk, osoba nietuzinkowa, 
charyzmatyczna, której zaangażowanie w  sprawy seniorów „porywa tłumy”. Pani 
Wiesławo, nie każde województwo ma tak wspaniałe osoby jak Pani. Z tego miejsca 
dziękuję. Dzięki m.in. takim osobom Małopolska jest regionem przyjaznym senio-

Przedsiębiorcy powinni częściej zwracać uwagę, że konsumentami są nie tylko osoby 
w średnim wieku i młodsi, ale również osoby starsze. Oznacza to, że grupy produk-
tów, które wybierają seniorzy są często inne. Niestety, te tematy są dzisiaj w Polsce 
marginalizowane. Cieszą natomiast pozytywne inicjatywy, które już w  niektórych 
miejscach się pokazują. Moim marzeniem, jako parlamentarzystki, jest, aby opraco-
wana została strategia na minimum 20 lat i uwzględniała takie kierunki, jak np. pro-
filaktykę zdrowia. Niezbędne jest prowadzenie kampanii społecznych, dzięki którym 
seniorzy nie będą czuć się wykluczeni, bo właśnie wykluczenie jest powodem braku 
bezpieczeństwa, którego tak naprawdę boją się ludzie starsi. Uważam, że problem 
srebrnej gospodarki i związanych z nim zagadnień jest bardzo szeroki. 

Wiesława Borczyk: Zanim rząd w 2013 roku przyjął uchwałę o założeniach długo-
falowej polityki senioralnej w Polsce na lata 2014-2020, województwo małopolskie 
już w  2009 podjęło ten temat w  wymiarze regionalnym. Myślę, że Pan Wicemar-
szałek Wojciech Kozak przedstawi nam więcej informacji na ten temat. Polityka 
społeczna, w  tym polityka senioralna, realizowana w  Małopolsce jako prioryteto-
wa, może być przykładem dla innych regionów. Także do wykorzystania w pracach 
rządu i parlamentu. Zespół, który przygotowywał dokumenty strategiczne w Krako-
wie, to nie był zespół złożony wyłącznie z urzędników, ale także brali w nim udział 
eksperci, przedstawiciele uczelni wyższych, instytucji badawczych oraz środowisk 
seniorskich. Uczestniczyłam w tych pracach jako prezes Sądeckiego UTW i Ogólno-
polskiej Federacji Stowarzyszeń UTW, a także jako radca prawny, specjalizujący się 
w tematyce samorządu terytorialnego. Bardzo proszę wicemarszałka Województwa 
Małopolskiego i przewodniczącego Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej Woj-
ciecha Kozaka o zabranie głosu. 
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rom, z  jednym z najwyższych wskaźników długości życia – mężczyźni żyją ponad 
75 lat a kobiety ponad 82 lata. Małopolanie żyją nie tylko długo, ale i aktywnie, co 
dobrze obrazuje hasło przyjęte przez województwo, tj. „Młodość to stan ducha”. Ma-
łopolska może stanowić wzór do naśladowania dla innych województw ze względu 
na liczne inicjatywy realizowane na jej obszarze.
Samorząd województwa małopolskiego udziela pomocy i wsparcia wielu inicjaty-
wom społecznym, m.in. w tworzeniu Uniwersytetów Trzeciego Wieku, odgrywają-
cych istotną rolę w aktywizacji i edukacji seniorów. Warto zauważyć, iż w ostatnich 
latach obserwujemy dynamiczny rozwój UTW w  regionie – obecnie jest ich 57, 
a Małopolska jest województwem drugim w kraju, pod względem liczby uniwersy-
tetów. Z przykrością stwierdzam, iż aktywność mężczyzn w wymienionym obsza-
rze nie dorównuje ogromnej aktywności kobiet. Wymaga to podejmowania działań 
zmierzających do skutecznego zachęcenia panów do aktywnego spędzania czasu na 
emeryturze. Pani Wiesławo, wierzę, iż znajdziemy sposób aby zmienić tę tendencję. 
Udział w życiu społecznym, a zatem również w formach aktywności proponowanych 
przez UTW, jest zmienną istotnie wpływającą na jakość życia seniorów. 
Kolejnym czynnikiem wpływającym na jakość życia seniorów jest uczestnictwo 
w kulturze, sporcie, turystyce, rekreacji. Mój wspaniały przedmówca z Francji – prof. 
François Vellas – poruszał kwestie związane z  turystyką dla seniorów. Jest to plan 
działania rozważany również przez nasze województwo. Mówiąc o turystyce muszę 
wspomnieć, że może nie ma programu, który by spełniał te warunki, o jakich mówił 
przedmówca, ale mam nadzieję, że w budżecie państwa znajdą się środki na pomoc 
w organizowaniu wyjazdów dla seniorów poza sezonem. Jedno jest przykre, że po-
równując budżety polskich seniorów z budżetem seniora Francji czy Anglii widać 
dużą różnicę. Bez pomocy państwa nie będziemy mogli realizować takiego projektu. 
Istotne znaczenie dla samorządu województwa małopolskiego ma partycypacyjna 
polityka senioralna, która realizowana jest na rzecz seniorów i przy udziale seniorów. 
To nie jest tak, że urzędnik zza biurka potrafi wskazać, co można zrobić dla seniora. 
Doskonale wiemy, że byłoby to zdecydowane uproszczenie i praktycznie mielibyśmy 
małe efekty. Dlatego też w Małopolsce działają takie gremia, jak Małopolska Rada 
ds. Polityki Senioralnej, która jest organem konsultacyjno-doradczym w sprawach 
dotyczących tej grupy społecznej. 
Te i inne działania podejmowane na szczeblu wojewódzkim powodują, że polski par-
lament może sięgnąć, jak wielokrotnie to robił, do doświadczeń województwa ma-
łopolskiego. Prace nad tworzeniem strategii starzejącego się społeczeństwa, w tym 
nad srebrną gospodarką, podjęliśmy w Małopolsce w 2009 roku i mamy już spore 
doświadczenia, którymi chętnie dzielimy się z szerszym otoczeniem.
Jedną z inicjatyw, która na stałe wpisała się w mapę wydarzeń Województwa Mało-
polskiego, a w której z przyjemnością uczestniczę, jest małopolski plebiscyt „Poza 
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Stereotypem – Senior Roku”, promujący osoby starsze, z różnych środowisk, aktyw-
ne pomimo wieku. W ciągu ostatnich 10 lat miałem wielokrotnie zaszczyt wręczania 
statuetki w tym plebiscycie wspaniałym seniorom, m.in. 102-latkowi, fantastyczne-
mu człowiekowi, który nie tylko pisał, malował, ale gromadził wokół siebie dużo 
młodych ludzi. 
Niezwykle istotne w polityce senioralnej jest zapewnienie warunków, umożliwiają-
cych pozostanie osoby starszej we własnym środowisku. Małopolska aktywnie bierze 
udział w rządowym programie Senior Wigor, który zakłada dofinansowanie tworze-
nia i prowadzenia na terenie gmin i powiatów sieci Dziennych Domów „Senior – 
WIGOR” (w Małopolsce w 2015 r. powstało 8 domów Senior WIGOR, w 2016 r. jest 
szansa na utworzenie kolejnych 2). To miejsca, gdzie osoba starsza może nie tylko 
w ciągu dnia spędzić czas i ma zapewnioną opiekę medyczną, świadczenia rehabi-
litacyjne, ale może się też realizować. To jest miejsce, gdzie senior może, spełniając 

Joanna Augustynowska Poseł na Sejm RP, Wojciech Kozak Wicemarszałek Województwa  
Małopolskiego, prof. François Vellas Prezydent AIUTA – Association Internationale des Universités  
du Troisième Âge, Grzegorz Lot Wiceprezes Zarządu TAURON Sprzedaż sp. z o.o., Janusz  
Marszałek Prezes Polskiej Unii Seniorów, Wiceprezes Europejskiej Unii Seniorów.
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marzenia nawet ze swojej młodości, pisać, malować, artystycznie tworzyć. Sadzę, że 
na przyszłość jest to bardzo dobre rozwiązanie dla znacznej grupy seniorów.
Ostatnio miałem przyjemność być w Neapolu. Z informacji uzyskanych na miejscu od 
władz lokalnych wynikało, że pewna grupa seniorów zdecydowała się zmienić miejsce 
zamieszkania i wyprowadzić poza granice Włoch. Jest to zresztą zjawisko spotykane tak-
że w innych krajach zachodniej Europy. Obywatele Niemiec, Wielkiej Brytanii czy Fran-
cji migrują na emeryturze do państw o niższych kosztach życia. Po stronie korzyści dla 
Neapolu wynikających z tej sytuacji władze lokalne odnotowały krótsze kolejki w przy-
chodniach, ale jednocześnie wiele firm produkcyjnych czy usługowych straciło swych 
klientów, co negatywnie odbiło się na ich rentowności. To dopiero uświadomiło wła-
dzom, jak ważną grupą konsumentów są seniorzy. Dziś władze Neapolu podejmują róż-
norodne działania, tworzą specjalne programy, aby zatrzymać swoich seniorów w kraju.
Seniorzy są także istotną grupą, biorąc pod uwagę rynek pracy i występujący deficyt 
związany z zapewnieniem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników (zarówno 
umysłowych jak i fizycznych). Dysponują zarówno wiedzą, różnorodnym doświad-
czeniem, a niejednokrotnie także siłą umożliwiającą pełne wypełnianie obowiązków 
zawodowych, przyczyniając się tym samym do rozwoju gospodarki. Pomimo tego 
w  Małopolsce, w  grupie osób bezrobotnych wskaźnik osób w  wieku 50+ wynosi 
24%. Ostatnio słyszałem w  debacie, że właśnie grupa seniorów aktywnych zawo-
dowo opóźnia gospodarkę. W mojej ocenie to założenie jest błędne. Cieszę się, że 
mówimy o okresie emerytalnym. Na szczęście emerytura jest przywilejem i to w tej 
chwili chroni wiele dziedzin naszej gospodarki.
Aktywność zawodowa jest możliwa w każdej grupie wiekowej, oczywiście przy za-
łożeniu dostępności do szkoleń umożliwiających nabycie nowych umiejętności czy 
kwalifikacji zawodowych, niezbędnych przy zmieniających się warunkach pracy, 
którym towarzyszy rozwój nowych technologii. Biorąc pod uwagę środki europej-
skie na lata 2014-2020, przygotowaliśmy na rynku pracy fundusze na możliwość ad-
aptacji grupy 50+ do czynnego, innowacyjnego działania. 
Biorąc pod uwagę aktywność naszych seniorów, to jeszcze wiele się będzie działo 
w Małopolsce. 

Wiesława Borczyk: Proszę teraz o  wypowiedź pana Grzegorza Lota, wiceprezesa 
Zarządu TAURON Sprzedaż sp. z o.o. W ubiegłym roku Pan również był uprzejmy 
przyjąć nasze zaproszenie. Chciałam zapytać, co w ciągu minionego roku udało się 
w firmie przygotować pod kątem srebrnej gospodarki i tej grupy odbiorców, o której 
Pan mówił, że „bezpieczeństwo seniorów w ich własnych mieszkaniach, to też nasze 
bezpieczeństwo”.
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Dziękuję za zaproszenie. Wypowiem się jako osoba reprezentująca firmę Tauron oraz 
jako osoba, która też będzie seniorem. Przestańmy mówić o srebrnej gospodarce, ale 
bardziej o złotej. Pieniądze, które są dzisiaj generowane przez przemysły na grupie 
klientów-seniorów są przepotężne i według mnie, to złoty biznes, od medycyny po 
turystykę itd. To jest jedna perspektywa i  wszyscy na świecie wiedzą, że seniorzy 
to ogromny potencjał, to grupa klientów, do której trzeba dotrzeć, trzeba ją bardzo 
szanować i można zarabiać ogromne pieniądze. Nie mówię o energetyce, bo to jest 
zupełnie inna sytuacja. 
Druga sprawa, gdy rodzi się dziecko to mówimy, że to jest potencjał i to jest nasza 
przyszłość. Potem pracujemy, płacimy swoje „czesne za życie” w podatkach i  in-
nych opłatach, a na końcu, jak przechodzimy na emeryturę, to myślimy „teraz się 
zamortyzowałeś”. Emerytura to nie wyrok. Patrzę na to w kategoriach, jak wyko-
rzystać produkt, jakim jest człowiek. Przecież generalnie biznes robi się na tym, 
żeby ten produkt wykorzystywać jak najdłużej. Na emeryturze też dalej możemy 
pracować. Skoro inwestujemy ogromne pieniądze w medycynę, wydłużanie życia, 
to równocześnie musimy patrzeć na to jak człowiek może dłużej pracować. Chodzi 
o to, by jak najdłużej wykorzystywać potencjał człowieka, by napędzał gospodarkę, 
miał wpływ na kreowanie PKB czy innych wartości. Według mnie to najważniejsze 
w chwili obecnej zadanie w skali makro. Jak wykorzystać tę grupę ludzi, seniorów, 
by tworzyli wartość, a nie balast? To jest jedna perspektywa. Patrzę na to bardzo 
przedsiębiorczo, jak wykorzystać ten potencjał i przełożyć go na konkretną wartość 
ekonomiczną. 
Jest taka moda i każda firma mówi o tym, że najważniejszy jest młody klient, którego 
trzeba zdobyć, zlojalizować, „wrzucić do Internetu” i tyle. Z perspektywy Taurona, 
patrząc się na strukturę klientów energetyki, to średni klient „w systemie” ma 56 lat. 
Przekrój – 50% kobiety, 50% mężczyźni. Patrząc w kategoriach: nowy klient, Inter-
net, technologie, to jest przyszłość dla każdego z nas, również dla emerytów. Jedno-
cześnie trzeba myśleć o grupie senioralnej, która jest od wielu lat z nami i  tworzy 
wartość ekonomiczną dla przedsiębiorców. 
W naszej firmie przez miniony rok realizowaliśmy z myślą o seniorach m.in. akcję 
„Nie znasz – nie otwieraj”, nie zgadzasz się, to bądź asertywny. Prowadziliśmy wy-
kłady w różnych miejscach, m.in. w sanatoriach. Pan Michał Fajbusiewicz ekspresyj-

Grzegorz Lot 
Wiceprezes Zarządu TAURON Sprzedaż sp. z o.o. 
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nie tłumaczył, jak należy „wygonić” akwizytora, nie wpuścić do domu. Zrobiliśmy 
kampanię bilboardową, w telewizji i w radio. Efekt jest taki, że wielu klientów, którzy 
zmieniali sprzedawcę energii, w ciągu 1,5 roku wracało do naszej firmy. 
Realizujemy tzw. program społeczny. Polega on na tym, że jeśli ktokolwiek zauważy 
jakąkolwiek nieprawidłowość, dzwoni do naszej firmy, zgłasza problem i my jako 
przedsiębiorcy jesteśmy zobligowani, by komunikować to w  odpowiednich miej-
scach, by uprzedzić innych klientów. Każdy nasz klient, który nie zgadza się z podpi-
saną umową, może zapytać o wyjaśnienie, może zgłaszać reklamacje. 
Czy da się do końca wyplenić niekorzystne zjawiska dla klienta? Prawdopodobnie 
nie. Codziennie w mediach słyszymy i czytamy chociażby o „metodach na wnuczka” 
i innych. Mamy świadomość potrzeb edukacyjnego działania. 
W  czwartym kwartale tego roku planujemy kolejną edycję naszej kampanii „Nie 
znasz – nie otwieraj”. Będziemy zapraszali Państwa, będziemy rozdawać darmowe 
wejściówki do kina, a przed seansem filmowym będą wyświetlane specjalne filmy 
informacyjne. Mamy nadzieję, że będzie to połączenie przyjemności z edukacją. Nie 
ukrywam, to jest też promocja naszej firmy. My traktujemy to jako obowiązek w sto-
sunku do naszych klientów, ale też widzimy szansę rozwoju naszej oferty.(…)
W przyszłym roku chcielibyśmy zaproponować Państwu współpracę. Planujemy za-
angażować seniorów i  organizacje seniorskie, po to, żeby dosłownie robić biznes, 
tworząc wspólnie rozwiązania za pomocą kanałów sprzedażowych i kampanii mar-
ketingowych konkretnych produktów. 
W przygotowywanym programie edukacyjnym pt. „Ambasador” chcemy zachęcić 
seniorów, do współpracy i do tworzenia biznesu. Wiedza, w którą będziemy chcieli 
Państwa wyposażyć i nowe umiejętności pozwolą na aktywizację np. w formie wo-
lontariatu. Seniorzy będą się mogli między sobą dzielić wiedzą o racjonalnym wyko-
rzystaniu energii, o jej oszczędzaniu, o bezpieczeństwie i tworzyć oddolne inicjatywy. 

Wiesława Borczyk: Pan Janusz Marszałek łączy ważne funkcje: prezesa Zarzą-
du Polskiej Unii Seniorów i wiceprezesa Europejskiej Unii Seniorów, jest również 
członkiem Zarządu powstałego w  ubiegłym roku Ogólnopolskiego Porozumienia 
o Współpracy Rad Seniorów. Jakie priorytety, właśnie z racji tych funkcji, widziałby 
Pan, mówiąc o srebrnej gospodarce ?
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Bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą debatę w takim wspaniałym gronie. 
Mam szanse, żeby współdziałać z seniorami z 24 krajów europejskich oraz 3 do-
datkowych, które są zainteresowane przystąpieniem do Unii Europejskiej. Te do-
świadczenia od wielu lat pomagają mi w porównaniu tego, co dzieje się w krajach 
wyżej rozwiniętych w  Europie Zachodniej, z  sytuacją w  Polsce. Trzeba powie-
dzieć, że nie najlepiej wyglądamy w tym porównaniu. Musimy się jeszcze bardzo 
wiele nauczyć od osób, które angażują się w działania na rzecz seniorów w krajach 
zachodnich. 
Jest ze mną na Forum pan Leif Hallberg, prezydent Europejskiej Unii Seniorów, któ-
ry w następnej debacie przedstawi doświadczenia szwedzkie i europejskie. Należa-
łoby skorzystać z  doświadczeń naszych kolegów niemieckich, szwedzkich, holen-
derskich, austriackich. Przede wszystkim w otwarciu drogi dla srebrnej gospodarki 
a  jednocześnie dobrych rozwiązań dla seniorów. Myślę o  ustawie pielęgnacyjnej. 
W Niemczech po 23 latach przygotowań powstała pierwsza na świecie ustawa pie-
lęgnacyjna. Można się uczyć od naszych zachodnich sąsiadów. W jaki sposób pomóc 
seniorom, wśród których teraz mamy wiek przeżycia około 80 lat, zwłaszcza wśród 
kobiet.? Wszyscy mamy szanse na dłuższe życie. W samych Niemczech jest 18 tysię-
cy 100-latków. 
W związku z tym trzeba będzie zająć się przygotowaniem, otwarciem drogi formal-
no-prawnej do lepszego i bardziej zorganizowanego funkcjonowania osób starszych. 
Seniorzy są jedną z najważniejszych grup społecznych, bo przecież głosują i są naj-
liczniejsza grupą uczestniczącą we wszystkich wyborach, w każdym kraju. Często, 
niestety, po wyborach politycy mają zwykle mało czasu dla seniorów. Także proble-
mami seniorów nie za bardzo się przejmujemy, jako społeczeństwo.
Ogólnopolskie Porozumienie o  Współpracy Rad Seniorów, które powstało w  ze-
szłym roku, przyjęło pierwszą uchwałę, w  której skierowano do pani premier, do 
rządu i do Sejmu wniosek o podjęcie tematu ustawy pielęgnacyjnej. Mam nadzieję, 
że ten głos zostanie wysłuchany, że politycy faktycznie otworzą drogę srebrnej go-
spodarce, również w tym obszarze.
Chcę też powiedzieć, że pierwszy prezydent Europejskiej Unii Seniorów, który jest 
również twórcą niemieckiej ustawy pielęgnacyjnej, to jest senior, ma dopiero 86 lat, 

Janusz Marszałek 
Prezes Polskiej Unii Seniorów, Wiceprezes Europejskiej  
Unii Seniorów
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Dariusz Rostkowski 
Narodowy Bank Polski, Doradca w Departamencie  
Edukacji i Wydawnictw

Bardzo dziękuję za zaproszenie. To jest ogromna przyjemność być tu i podzielić się 
swoim doświadczeniem, związanym z działaniami na rzecz seniorów, a mówiąc ści-
ślej z edukacją, bo nawiązując do tytułu panelu: co jest priorytetem dla starzejącego 
się społeczeństwa? Odpowiem: Priorytetem jesteście państwo Wy! To Uniwersytety 
Trzeciego Wieku i to, co Państwo robicie dla seniorów jest priorytetem. To uczenie, 
edukacja. A to jest jedna z najważniejszych rzeczy: móc zaktywizować osoby starsze 
przez możliwie sensownie i przyjaźnie przekazywaną edukację, edukację finansową 
czy trochę szerzej, ekonomiczną. Taką edukacją Narodowy Bank Polski się zajmuje, 
stara się w tym zakresie też dbać o seniorów. 
Skoro finanse i ekonomia, to mam parę cyfr, bo to jest ciekawe i dość obrazowe, 
żebyście Państwo uzmysłowili sobie skalę zjawiska. Otóż, aktualnie, w 28 krajach 
UE osoby powyżej 65 roku życia stanowią niecałe 18%. Według prognoz, do roku 
2080, czyli za około 60 i kilka lat, blisko 1/3 społeczeństwa to będą osoby w wieku 
65+, z czego, co 8 osoba (średnio) chodząca po ulicach, będzie miała powyżej 80 
lat. Obecnie, osoby w wieku powyżej 80 lat stanowią mniej więcej 1/20 społe-
czeństwa.

był sekretarzem stanu w ministerstwie pracy i praw socjalnych Niemiec. Warto sko-
rzystać, z jego doświadczeń. 
Wczoraj na uroczystości otwarcia Forum III Wieku pani Borczyk wspomniała o ak-
cji z 1966 roku „1000 szkół na 1000-lecie”(Chrztu Polski). Może obecnie warto było-
by pomyśleć o narodowym programie 1000 Domów Aktywnego Seniora (…). 

Wiesława Borczyk: Pan Dariusz Rostkowski reprezentuje Narodowy Bank Polski. 
Jest specjalistą, doradcą w  Departamencie Edukacji i  Wydawnictw. Ogólnopolska 
Federacja Stowarzyszeń UTW ma doświadczenia związane z  projektem „Nowo-
czesne i bezpieczne finanse seniora”, który realizujemy w Uniwersytetach Trzeciego 
Wieku we współpracy z NBP. Ale Narodowy Bank Polski też prowadzi inne projekty 
skierowane do starszej generacji. Jak dzisiaj współczesny senior planuje swój budżet 
domowy, czy umie ten budżet przystosować do nowej sytuacji na emeryturze? Wiem, 
że wykonuje się badania dotyczące tych zagadnień. Bardzo proszę o wypowiedź.

DEBATY, PANELE DYSKUSYJNE, WARSZTATY
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Jeśli chodzi o edukację i ten projekt, o którym wspominała Pani prezes, realizowany 
z Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń UTW, staramy się mówić m.in. o wyklucze-
niu finansowym osób starszych. Jest to rzeczywiście problem. Wykluczenie finanso-
we polega na tym, że ludzie nie z własnej winy, nie mają dostępu do pewnego rodzaju 
usług i produktów finansowych. Popatrzmy na liczby. Takim podstawowym mierni-
kiem może być chociażby posiadanie konta bankowego. W Polsce wciąż 57% osób 
w wieku powyżej 65 roku życia konta bankowego nie ma. To bardzo dużo. Jeśli ktoś 
nie ma konta, jest wykluczony z różnego rodzaju usług, a mówiąc prościej, łatwiej 
pada, czy może paść łupem nieuczciwych praktyk czy firm, które oferują np. chwi-
lówki, które oferują jakieś ryzykowne pseudolokaty czy usługi finansowe za znacznie 
droższe pieniądze, niż to by mogło być w banku. 
Pani prezes wspomniała o badaniach, które miałem przyjemność robić. Chciałem 
podziękować tym Uniwersytetom Trzeciego Wieku, w których Państwo mi pomogli, 
wypełniając ankiety. Wyniki tych badań miały pokazać jakiego rodzaju edukacji fi-
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nansowej, ekonomicznej seniorzy potrzebują. O ile nie ma wątpliwości, że seniorzy 
chcieliby wiedzieć więcej o finansach – zdecydowana większość tak zadeklarowała, 
o  tyle, na pytanie dotyczące oceny własnej wiedzy dotyczącej spraw finansowych, 
w bardzo niewielu przypadkach seniorzy przyznawali, że u nich ta wiedza jest do-
bra lub bardzo dobra, a w większości przypadków twierdzili, że jest po prostu zła. 
Praktyczne przykłady: jeśli pytałem o to, czy Pan/Pani umie zarządzać finansami, to 
grubo ponad połowa odpowiedziała, że „tak”. Natomiast jeśli chodzi o zagadnienia 
wymagającej większej wiedzy np. inwestowanie, robienie przelewów przez Internet, 
to zdecydowana większość seniorów nie czuła się pewnie.
Skąd osoby starsze czerpią wiedzę? Trochę mnie to zdziwiło, ale dość dużo osób 
czerpie ją z Internetu. Jestem bardzo pozytywnie tym zaskoczony, choć podstawo-
wym kanałem przekazywania informacji jest jednak wciąż telewizja. Na pytanie, 
skąd Państwo chcieliby czerpać wiedzę, na pierwszym miejscu pojawiła się rodzina 
i znajomi. To jest bardzo ciekawe, dlatego, że tutaj sprawdziłby się system szkolenia, 
kształcenia, który nazywa się systemem kaskadowym. To jest przekazywanie infor-
macji pewnym osobom z grona seniorów np. przez wyedukowane wnuki czy dzieci. 
Inaczej mówiąc: to sytuacja, w której młodsze pokolenia w umiejętny sposób potra-
fiłyby swoim rodzicom, babciom, dziadkom przekazywać informacje. W przypadku 
nauki o finansach, ważne jest zaufanie i  trudno się temu dziwić – stąd tak istotna 
rola zaufanych osób z kręgu najbliższych. Jesteśmy otoczeni reklamami, i dotyczy 
to nie tylko seniorów. Wiele osób nie bardzo odróżnia reklamy od edukacji. Żyjemy 
w takich czasach, że pod hasłem edukacji, niektóre firmy próbują sprzedawać swoje 
produkty, niestety tak się dzieje.
Jakie zagadnienia dla seniorów były najbardziej interesujące? Na pierwszym miejscu, 
jako najważniejsze pojawiły się prawa konsumenta i problematyka, jak dochodzić 
swoich praw. Seniorzy nie znają albo za słabo znają swoje prawa i dlatego eduko-
wania nigdy dość. Dość wysoko, w hierarchii ważnych tematów dla seniorów była 
sprawa dziedziczenia, darowizn, przekazywania majątku wewnątrz rodziny; takie 
zagadnienia z pogranicza ekonomii i prawa. W tym zakresie jest największe pole do 
edukacji. Również pułapki związane z zawieraniem umów pożyczkowych, korzysta-
nia z kart bankowych, to były też tematy bardzo ważne, wysoko punktowane. 
Przy okazji wykonywania tych badań zrobiłem też test wiedzy osób ankietowanych. 
W przypadku jednego z nich było to zadanie arytmetyczne: sprzęt AGD kosztował 
100 zł, najpierw podrożał o 10%, potem potaniał o 10%: czy jest droższy czy tań-
szy niż na początku? Prawie 2/3 osób odpowiedziało błędnie na to pytanie. Więc 
nie powinno być wątpliwości, edukacja wśród osób starszych, jest konieczna. Są-
dzę, że gdyby zadać to pytanie licealistom, to wynik wcale nie byłby lepszy, chociaż 
obliczanie wartości w procentach jest przewidziane już na poziomie 3 klasy szkoły 
podstawowej i dotyczy samych podstaw arytmetyki. Ciągle się z  tym problemem, 
z liczeniem procentów stykamy i to jest problem nie tylko Polski. 
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Marzena Rudnicka
Prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej

Chciałam bardzo podziękować za zaproszenie i pogratulować działalności. Biznes już 
zauważył, że tworzenie srebrnej gospodarki nie może odbywać się bez jego odbiorcy, 
czyli seniora. Natomiast gospodarka senioralna już nie jest traktowana obecnie jako 
pewien system dóbr i usług skierowanych tylko do osób starszych, ale i do młod-
szych pokoleń, aby mogły przygotować się do starości. W związku z tym patrzymy 
też na pewne holistyczne rozwiązania usług, które będą podążały za klientem, ale 
też i tworzenie systemów zdrowotnych, opieki społecznej, sposobów zamieszkiwa-
nia i infrastruktury. To już jest myślenie bardzo widoczne w strukturach UE. Myśląc 
o gospodarce senioralnej, nie myślimy tylko o jednej grupie docelowej. 
Zostały już zauważone problemy, że seniorzy nie korzystają z pewnych dobrodziejstw, 
jak np. konta bankowe, Internet czy inne, ale też z drugiej strony są narażeni na wiele 
niebezpieczeństw i myślę, że systemy jakości edukacji są niezbędne.
Króciutko podsumowując: faktycznie jesteśmy społeczeństwem starzejącym się, 
a  od zeszłego roku najszybciej starzejącym się społeczeństwem UE. Radykalnie 
wzrasta odsetek osób starszych w stosunku do młodszych, zatem zagrożone są sy-
stemy emerytalne, ubezpieczeń społecznych, również finanse publiczne w związku 
z opieką zdrowotną i systemami wsparcia społecznego. Brakuje personelu medycz-

(…) Pierwszy znany z imienia poeta – Homer powiedział: „Ludzie w nieszczęściu 
szybciej się starzeją”. Jeśli seniorzy będą się uczyć, ich poziom życia i zadowolenie 
z życia, wzrośnie. Będą szczęśliwsi. Dziękuję Państwu. 
Wiesława Borczyk: Pani prezes Marzena Rudnicka z Krajowego Instytutu Gospo-
darki Senioralnej ma duże doświadczenie, wiele kontaktów z przedsiębiorcami, wła-
dzami samorządowymi, orientuje się również na rynku europejskim, bierze udział 
w spotkaniach w Brukseli, w Komisji Europejskiej, posiada dużą wiedzę na temat go-
spodarki senioralnej. Mam prośbę, aby w pierwszej części pani wypowiedź dotyczyła 
priorytetów srebrnej gospodarki, a w drugiej proszę o odniesienie się do pytania: czy 
zanim stworzymy system krajowy kompleksowych rozwiązań problemów polityki 
senioralnej, to w skali regionalnej nie można by tych działań podejmować bardziej 
intensywnie? I np. w oparciu o regionalne doświadczenia tworzyć nowoczesny sy-
stem srebrnej gospodarki w naszym kraju?
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nego i opiekuńczego. Jest takie mądre powiedzenie, że „wczorajszymi narzędziami 
nie rozwiążemy jutrzejszych problemów”. Mamy liderów w tej grupie panelistów, ale 
i wśród seniorów, którzy biorą sprawy w swoje ręce i chcą współpracować. Zatem 
musimy szukać absolutnie nowych rozwiązań, które powinny się skupiać w takich 
podstawowych obszarach, jak: odciążenie opieki zdrowotnej poprzez edukację na 
temat zdrowego stylu życia, zdrowe odżywianie, aktywność ruchową. Potrzebne 
są rozwiązania, które pozwolą na jak najdłuższe życie we własnym środowisku; jak 
wesprzeć seniora w miejscu zamieszkania, aby mógł pozostać u siebie jak najdłużej, 
bo dzięki temu będzie się najsprawniej starzał. Konieczne są zmiany w systemie za-
mieszkiwania i współpraca z deweloperami, aby budowali w taki sposób, by były to 
miejsca do życia również w późniejszych latach. Nasz Instytut jest partnerem grupy 
w Komisji Europejskiej, gdzie tworzymy ramy referencyjne dla Europy w budowaniu 
tzw. otoczenia przyszłości, czyli pomagamy w szukaniu takich rozwiązań, które będą 
pozwalały na podążanie za wiekiem w systemach mieszkaniowych.

Uczestnicy Forum III Wieku w czasie paneli dyskusyjnych. Krynica-Zdrój, Pijalnia Główna
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Występuje polaryzacja problemów miasto-wieś. Mówi się na wsi o paradoksie „jed-
nej mili”, czyli braku transportu, braku dostępu do opieki medycznej, a w mieście 
mówi się o  paradoksie „więźnia czwartego pietra”, barier architektonicznych, któ-
re uniemożliwiają często wyjście z domu. Rozwiązaniem w pierwszym jak i drugim 
przypadku jest telemedycyna i teleopieka. 
Seniorzy powinni być dopuszczeni do głosu s w sposób bardziej intensywny. I tutaj 
widzimy potrzebę uczenia się przez całe życie. Ten trend będzie nasz kraj plasował 
jako liderów w tworzeniu i funkcjonowaniu Uniwersytetów Trzeciego Wieku. 
Kolejna rzecz to nowoczesne technologie i konieczność szerszych działań przeciw 
wykluczeniu cyfrowemu. Jeżeli nie zostaną podjęte kompleksowe, systemowe dzia-
łania włączające seniorów do korzystania z nowych technologii i nabywania w tym 
zakresie umiejętności, to seniorzy będą społecznie i konsumencko wyłączeni coraz 
częściej. Bowiem już teraz wiele usług jest dostarczanych poprzez Internet. Zatem 

Uczestnicy Forum III Wieku w czasie paneli dyskusyjnych. Krynica-Zdrój, Pijalnia Główna
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edukacja cyfrowa jest jednym z priorytetów, aby seniorzy mogli aktywnie uczestni-
czyć w społecznym i konsumenckim wyborze.
Rekomendacje dla regionów. Jeżeli myślimy o gospodarce senioralnej, to musimy my-
śleć o niej w kontekście gospodarki innowacyjnej i społecznej. Tylko budując spójne, 
holistyczne ekosystemy rozwiązań będziemy w stanie poradzić sobie z problemem 
starzejącego się społeczeństwa. I te modelowe rozwiązania – moim zdaniem – po-
winny realizować się głównie w regionach, bazując na oddolnych potrzebach i specy-
fice każdego z nich. Nie da się skopiować i stworzyć jednego modelu na całą Europę 
czy na cały kraj. Dlatego, że poszczególne regiony, nawet i gminy, różnią się np. w roz-
woju, ale i też np. skalą migracji związanej z zarobkowaniem, czy skalą występujących 
na ich terenie mniejszości narodowych, którym dedykują inne rozwiązania. Warto 
się skupiać na rozwiązaniach regionalnych dotyczących m.in. takich problemów, jak 
zapobieganie kurczeniu się miast, wyludnianiu się wsi z ludzi młodych, pozostawia-
nie osób starszych bez opieki. A z drugiej strony, już patrząc z perspektywy globalnej, 
warto pomyśleć o potencjale imigracyjnym Polaków. Będą chcieli wrócić do kraju, 
jeśli powstaną odpowiednie warunki do zamieszkania oraz miejsca pracy. 
Wiesława Borczyk: Podsumowując dyskusję panelową, można stwierdzić, że ko-
nieczne jest tworzenie rozwiązań systemowych w  zakresie polityki senioralnej 
i srebrnej gospodarki zarówno na szczeblu krajowym jak i regionalnym, uwzględ-
niające specyfikę każdego województwa, w  wielu aspektach życia mieszkańców. 
Włączenie się sektora gospodarczego w  tworzenie srebrnej gospodarki jest szansą 
rozwoju rynku i nowych miejsc pracy. Istotnym elementem tych rozwiązań powinno 
być upowszechnianie i rozwój edukacji osób starszych na poziomie lokalnym, szcze-
gólnie poprzez działalność Uniwersytetów Trzeciego Wieku, jak również edukacja 
ku starości, skierowana do młodszych generacji. 
Wiedza, nowe umiejętności i kompetencje mogą skutecznie zapobiegać wykluczeniu 
społecznemu i marginalizacji seniorów, pomagać w ich aktywizacji i integracji. Kie-
rujemy apel do polityków, aby słuchali głosu seniorów. Bez wsparcia władz państwo-
wych i bez zapewnienia środków finansowych na zaspokajanie zasadnych potrzeb 
starszej generacji, wykonanie tych zadań będzie utrudnione. 
Dziękuję Państwu za udział w panelu.

Opracowano na podstawie transkrypcji: Wiesława Borczyk i Karina Jachimowicz. 
Tłumaczenie wypowiedzi prof. F. Vellasa z języka angielskiego Katarzyna Borczyk, 

współpracownik Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW. 
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Uroczyste wręczenie Karty Uniwersytetów Trzeciego AIUTA na ręce Wiesławy Borczyk  
dla Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW i całego środowiska UTW w Polsce.
Joanna Augustynowska Poseł na Sejm RP, mec. Wiesława Borczyk Prezes Ogólnopolskiej Federacji 
Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku i prezes Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Wojciech Kozak Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, prof. François Vellas Prezydent  
AIUTA – Association Internationale des Universités du Troisième Âge.
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KARTA UNIWERSYTETÓW  
TRZECIEGO WIEKU 

1. Cel
Celem uniwersytetów trzeciego wieku jest szerzenie wiedzy i kultury w kontekście 
społecznym i akademickim.

2. Misja
Praca uniwersytetów trzeciego wieku koncentruje się na kulturowym i społecznym 
rozwoju seniorów oraz ma na celu zapewnienie im dobrego samopoczucia.

3. Dostępność
Uniwersytety trzeciego wieku są dostępne dla wszystkich seniorów bez względu na 
wiek, kwalifikacje i zamożność.

4. Status
Uniwersytety trzeciego wieku gwarantują, że prowadzą zajęcia na poziomie uniwer-
syteckim i że działają pod patronatem uczelni wyższych.

5. Edukacja
W ofercie programowej uniwersytetów trzeciego wieku znajdują się kursy, konferen-
cje, warsztaty obejmujące swoim zakresem przedmioty akademickie wykładane na 
uniwersytetach.
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6. Zdrowie
Misją uniwersytetów trzeciego wieku jest propagowanie zdrowego stylu życia wśród 
seniorów poprzez zachęcanie ich do innowacyjnych form działalności społecznej, 
umysłowej i fizycznej.

7. Kultura
Uniwersytety trzeciego wieku zapewniają seniorom narzędzia do lepszego zrozu-
mienia teraźniejszości, przeszłości i przyszłości.

8. Etyka
Uniwersytety trzeciego wieku skupiają się na redukowaniu wszelkich form dyskry-
minacji szczególnie ze względu na wiek, płeć, narodowość i  aktywnie uczestniczą 
w walce z wykluczeniem.

9. Międzynarodowość
Uniwersytety trzeciego wieku wspierają międzynarodową współpracę akademicką 
i naukową pomiędzy seniorami z różnych stron świata przez zachęcanie ich do wza-
jemnych kontaktów i wymiany.

10. Przyszłość
Uniwersytety trzeciego wieku przyczyniają się do przedłużenia średniej długości 
życia poprzez zapewnienie odpowiednich warunków fizycznych i umysłowych do 
harmonijnego starzenia się.
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PANEL II: SENIOR – OBYWATEL. JAK WYKORZYSTAĆ  
POTENCJAŁ I AKTYWNOŚĆ SENIORÓW DLA ROZWOJU  
SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

KRYNICA-ZDRÓJ, PIJALNIA GŁÓWNA, 8 WRZEŚNIA 2016 R.

Gość Specjalny: 
Róża Thun, europosłanka do Parlamentu Europejskiego.

Paneliści: 
Wojciech Kaczmarczyk, Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego 
i Równego Traktowania; 
Małgorzata Zwiercan, poseł na Sejm RP, Przewodnicząca Komisji Polityki Senioralnej; 
Leif Hallberg, Honorowy Prezydent Europejskiej Unii Seniorów, Szwecja; 
doc. dr Barbara Fustoczenko, rektor Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Towarzystwo 
Macierzy Polskiej w Grodnie, Białoruś; 
Michał Szczerba, poseł na Sejm RP;
Józef Lassota, poseł na Sejm RP; 
Alina Respondek, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, zastępca dyrektora Progra-
mu Erasmus+ Edukacja dorosłych, członek zespołu tematycznego ds. edukacji oby-
watelskiej, powołanego do wspierania prac nad Narodowym Programem Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego. 

Tezy: 
Czy i jak można przygotować się do starości ? Europejskie doświadczenia w rozwija-
niu aktywności seniorów i ich zaangażowania się w działania obywatelskie. Jak prze-
ciwdziałać wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób starszych? W jaki sposób 
rozwijać partycypację seniorów w życiu publicznym?

Moderator Debaty: 

Małgorzata Stanowska
Dyrektor Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,  
Wiceprezydent AIUTA – Association Internationale  
des Universités du Troisième Âge (Międzynarodowego  
Stowarzyszenia Uniwersytetów Trzeciego Wieku) 
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Małgorzata Stanowska: Ogląd z poziomu Parlamentu Europejskiego – to spojrze-
nie na społeczeństwo obywatelskie z szerszej perspektywy. Proszę Panią Różę Thun 
– europosłankę o podzielenie się z nami swoimi refleksjami. Jakie Europa ma do-
świadczenia w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego? Czy dostrzega się w nim 
właściwe miejsce dla osób starszych? 

Czy Państwo siedzą już długo? Ja bym Państwu na początek zaproponowała ćwi-
czenie. Można wstać. I proszę lewą rękę podnieść do góry, wysoko i powoli opuścić 
ją na prawe ramię. Na prawe, powoli. Poklepać się i powiedzieć: Jestem super! Je-
stem ekstra. I to jest to podejście do seniorów, które promuję. Czujemy się wspólnotą 
europejską. Mam nadzieję, że większość z Państwa też. My, ludzie dojrzali, wiemy, 
jakie to jest niezwykle cenne, że już tyle lat ten kontynent żyje bez wojny. Potrzeba 
żebyśmy się potrafili tym dzielić, zdając sobie sprawę z naszej roli w społeczeństwie 
i uczyć tego innych. Jestem ciągle jeszcze pod wielkim wrażeniem ostatniej wizyty 
,papieża Franciszka w  Polsce, tutaj niedaleko, w  Wieliczce. On do młodych ludzi 
powiedział tak: „Największym wrogiem młodzieży jest kanapa. Wstawajcie z tych ka-
nap”. My też nie możemy „siedzieć na kanapie”. Ale powiedział też: „Rozmawiajcie 
z waszymi dziadkami”. I to jest apel do nas: rozmawiajmy z naszymi wnukami, to jest 
ogromne wyzwanie dla seniorów. 
Odpowiedzialność w ogromnym stopniu spoczywa na nas. Jeśli my nie przekażemy 
naszej wiedzy, naszego doświadczenia, naszej życzliwości do świata, naszego poczu-
cia wspólnoty, odpowiedzialności za siebie nawzajem i to nie tylko w swoich regio-
nach, Małopolsce czy w Polsce, ale też na terytorium UE, to z tego całego wielkiego 
projektu demokracji, wolności, pokoju nic nie będzie. Bo to my jesteśmy świadkami 
historii w tej chwili i nie bójmy się wielkich słów. A sytuacja jest taka, że w każdym 
z  naszych krajów są bardzo poważne wyzwania. W  Wielkiej Brytanii się okazało, 
że starsi byli za wyjściem z Unii, a młodsi chcieliby w Unii zostać. Są demonstracje 
w Londynie, więc jesteśmy bardzo zaniepokojeni tym, co będzie dalej. Komisja Euro-
pejska zastanawia się, jak przygotować Brexit. Niemcy i Francuzi przygotowują się do 
wyborów. We Włoszech szykuje się referendum konstytucyjne, w Grecji jest perma-
nentny problem finansowy. Na Ukrainie rząd zastanawia się, czy nie zalecić obywa-

Róża Thun
Eurodeputowana do Parlamentu Europejskiego
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telom, żeby na 10 dni zgromadzili sobie suchy prowiant, wodę i lekarstwa. To jednak 
brzmi trochę niepokojąco. W Turcji zamach stanu spowodował straszliwe represje, 
tysiące ludzi w więzieniach, a UE jest w trakcie rozmów z rządem tureckim i musimy 
tej umowy dotrzymywać z obydwu stron. To się wiąże m.in. z ruchem bezwizowym.
W naszym kraju wiele osób zaniepokojonych jest obecną sytuacją. Komisja Euro-
pejska ma problem z Trybunałem Konstytucyjnym w Polsce. To będzie miało dalsze 
konsekwencje. UE opiera się na prawie, praworządności i przestrzeganiu prawa oraz 
na konstytucjach w krajach członkowskich. Wszystkie kraje członkowskie UE muszą 
przestrzegać umów, traktatów. 
Najważniejsze jest dla tych, którzy myślą o przyszłości naszych wnuków, żeby za-
chować ten kontynent w równowadze. Trzeba mieć śmiałość do głoszenia mądrej, 
dojrzałej opinii i podzielenia się swoimi doświadczeniami życiowymi oraz zaanga-
żowania się w ruchy społeczne. Chodzę na demonstracje KOD-u i widzę jak wiele 
osób z siwymi włosami uczestniczy w tych marszach, są uśmiechnięci i życzliwi, co 
tworzy dobrą atmosferę. To zresztą też jest dobrze widziane w innych krajach euro-
pejskich. Słyszę często na spotkaniach, dlaczego tu jest tak dużo starych osób, a gdzie 
jest ta zaangażowana młodzież? W  wyborach parlamentarnych była dużo wyższa 
frekwencja wśród osób starszych niż młodszych. Tak jest we wszystkich krajach UE. 
Często młodzi mają pretensje, że prawo jest niekoniecznie takie, jak oni by chcieli. 
Zamiast narzekać, młodzi powinni się bardziej angażować, posłuchać papieża, wię-
cej rozmawiać. 
Z drugiej strony „srebrna siła” którą jesteśmy w dzisiejszych czasach, to jest coś do-
brego. Na ogół starsi ludzie nie zrobią gwałtownego skoku, błędu, nie podejmują 
ryzykownych poczynań, nieprzemyślanych decyzji. Jesteście najliczniejszą dzisiaj na 
naszym kontynencie grupą społeczną i tak bardzo od was zależy, co będzie się dzia-
ło w następnych pokoleniach. Trzeba, żeby seniorzy angażowali się na wszystkich 
możliwych płaszczyznach w  życiu publicznym, czy to w  działaniach społecznych, 
czy politycznych, czy w Internecie. Dzisiaj fora społecznościowe są debatą publicz-
ną. Niech Państwo biorą w tym udział. Trzeba przekazywać młodszym pokoleniom, 
co naprawdę jest najważniejsze, czyli wzajemna życzliwość, budowanie pokoju, ot-
wartość na drugiego człowieka i zwracanie uwagi na jego potrzeby. W tym duchu 
pozwolę sobie ten panel otworzyć. Dziękuję. 

Małgorzata Stanowska: Zwracam się do Pana Leifa Hallberga. Pana doświadczenia 
europejskie, działalność w Europejskiej Unii Seniorów, pełne są przykładów party-
cypacji i współtworzenia społeczeństwa obywatelskiego przez osoby starsze. Jak wy-
gląda faktyczne uczestnictwo seniorów we współczesnych społeczeństwach europej-
skich?. Będziemy wdzięczni za Pana głos.
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Leif Hallberg
Honorowy Prezydent Europejskiej Unii Seniorów, Szwecja

Chcę się zwrócić z apelem do Państwa o większą aktywność w sferze życia publicz-
nego, o mówienie głośno i otwarcie o problemach i potrzebach. Często mylnie uważa 
się, że srebrna gospodarka to koncepcja odwołująca się jedynie do kwestii ekono-
micznych, marketingu, siły pieniądza, transakcji kupna i sprzedaży. Natomiast po-
trzeba srebrnej gospodarki – co pragnę podkreślić – wyrasta z  idei społeczeństwa 
optującego za godnością jednostki i równością obywateli. Co więcej, beneficjentami 
srebrnej gospodarki mają być nie tylko osoby starsze, ale ogół społeczeństwa. Dlate-
go należy szukać jak najlepszych rozwiązań, dróg rozwoju dla tej gałęzi gospodarki. 
Należy porównywać doświadczenia z różnych krajów i wypracować model, który się 
sprawdzi i przyniesie jak najwięcej korzyści.
Jako niezbędne kierunki działań państwa na rzecz seniorów, w oparciu o doświadczenia 
europejskie, wymienię sześć niezwykle istotnych kwestii, które mają kluczowe znacze-
nie. Jest to idea „Uczenia się przez cale życie” (ang. Lifelong learning) jako fundament 
dla wypracowania należnego miejsca seniorom w społeczeństwie obywatelskim; rozwój 
osobisty, szeroko rozumiane kształcenie i ćwiczenia, nie tylko w odniesieniu do sportu. 
Ma to ogromny i pozytywny wpływ na człowieka, niezależnie od jego wieku. Warto 
zatem wspierać wszelkie inicjatywy mające na celu zaangażowanie osób starszych.
Kolejna sprawa to stworzenie warunków seniorom do rozwoju zawodowego. Klu-
czową kwestią jest również uświadomienie społeczeństwu jak ogromną wartość 
mają seniorzy aktywni zawodowo. To oni są skarbnicą wiedzy i  doświadczenia, 
mają potencjał, który powinien zostać wykorzystany na wielu płaszczyznach, mogą 
stać się mentorami i przewodnikami dla młodszych, niedoświadczonych kolegów 
w miejscu pracy. Tymczasem często jesteśmy świadkami smutnej i zadziwiającej sy-
tuacji, że oto świetnie wykwalifikowany pracownik z dniem przejścia na emeryturę 
nagle całkowicie traci swój status, zostaje odsunięty i zapomniany. Niezwykle istot-
ne jest przeciwstawienie się krzywdzącym stereotypom, dyskryminacji ze wzglę-
du na wiek (ageizm) i  wykorzenienie negatywnego wizerunku seniora z  naszego 
społeczeństwa; obrazu seniora słabego, który nie potrafi mówić własnym głosem 
i  bronić swoich ideałów. Bardzo ważnym problemem jest zmniejszenie bądź też 
zniesienie podatków związanych z zatrudnianiem osób starszych. Należy popierać 
rozwiązania dotyczące podniesienia wieku emerytalnego i zmodyfikowanie zasad 
przejścia na emeryturę na bardziej elastyczne. Średnia długość życia rośnie, rośnie 
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zatem liczba seniorów, dlatego tak ważne dla społeczeństwa jest, aby osoby starsze 
pozostawały jak najdłużej aktywne i to nie tylko w miejscu pracy, ale również dały 
się poznać jako odpowiedzialni, pełni energii obywatele, którzy nie boją się wziąć 
steru życia w swoje ręce. 

Małgorzata Stanowska: Dziękuję bardzo. Każda z wymienionych kwestii może stać 
się tematem odrębnego panelu i mam nadzieję, że za rok, może właśnie na tym forum, 
będzie przedmiotem dyskusji. Zwracam się teraz do przedstawicielki polskiego środo-
wiska osób starszych na Białorusi. Proszę Panią Barbarę Fustoczenko o kilka refleksji 
na temat życia codziennego Polaków, naszych przyjaciół zza wschodniej granicy.

Jestem rektorem Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w Towarzystwie Macierzy Polskiej 
w Grodnie, na Białorusi. Przede wszystkim chcę bardzo serdecznie podziękować nie 
tylko w imieniu własnym, ale również w imieniu moich kolegów i koleżanek, tego 
starszego pokolenia, które pozostało w Grodnie i tych, którzy ze mną tu przyjecha-
li. W grudniu br. minie 19 lat od rozpoczęcia działalności przez nasz Uniwersytet. 
Traktuję to wystąpienie jako wielki zaszczyt, że zechcecie Państwo posłuchać nasze-
go, polskiego głosu zza Buga. Nie zawsze mogliśmy się wypowiadać w Związku Ra-
dzieckim. Stan emeryta na Białorusi nie zależy od tego, czy on jest Polakiem czy jest 
Białorusinem, czy jakiejś innej narodowości. Jeśli człowiek na emeryturze zachoruje 
i będzie musiał wykupić lekarstwa, to jego sytuacja jest bardzo trudna. 
Czy my mamy społeczeństwo obywatelskie na Białorusi? Nie mamy. Czy my, jako 
emeryci, mamy prawo do zniżek lub ulg? Nie mamy. Niektórzy seniorzy mieli zniż-
ki na komunikację miejską, teraz już ich nie ma. Płacimy tak jak wszyscy. Sytuacja 
społeczności polskiej nie jest łatwa. Jednak my, Polacy, nie Polonia, ale my, Polacy 
na Białorusi, musimy tam działać. I to robimy. Myślę, że to jest korzyść dla spo-
łeczeństwa białoruskiego i  polskiego. My nie mogliśmy się uczyć po polsku, bo 
ostatnia szkoła polska była w  Grodnie zamknięta w  1948 roku. Mnie udało się 
ukończyć tylko pierwszą klasę. Więc teraz my musimy te braki uzupełniać i robimy 
to w UTW w Grodnie. Nasz polski uniwersytet nie jest enklawą, która oddziela się 
od wszystkiego, co dookoła nas się dzieje. My mamy swoją polską kulturę, tradycję, 

Barbara Fustoczenko
Rektor Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Towarzystwo  
Macierzy Polskiej w Grodnie, Białoruś
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my chcemy ją nadal poznawać, nadal ją szerzyć. Właśnie takim naszym działaniem 
sprawiliśmy, iż zaczęły też powstawać uniwersytety białoruskie dla seniorów.

Małgorzata Stanowska: Mamy piękne tradycje działalności narodowej. Panie Mi-
nistrze, jako osoba, która ma obecnie bezpośredni wpływ na politykę społeczną, jak 
postrzega Pan zaangażowanie obywatelskie w  naszym kraju, gdzie dostrzega Pan 
miejsce na wykorzystanie potencjału osób starszych. Bardzo proszę Panie Ministrze.

Wojciech Kaczmarczyk
Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego  
i Równego Traktowania

Dziękuję za zaproszenie, za to że mam przyjemność spotkać się z Państwem po raz 
drugi w czasie Forum III Wieku. Wczoraj mówiłem Państwu o pomyśle utworze-
nia narodowego wspierania wolontariatu, o Polskim Korpusie Solidarności. Dzisiaj 
chcę powiedzieć parę słów o jeszcze innych zamierzeniach rządu, których celem jest 
wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Przypomnę, że w Polsce jest ok. 
100 tysięcy działających organizacji pozarządowych – stowarzyszeń, fundacji, or-
ganizacji kościelnych. Nie wlicza się tu organizacji takich, jak np. koła gospodyń 
wiejskich. Więc jest to ogromna siła, potencjał zaangażowania obywatelskiego, który 
działa z różnym powodzeniem.
Zanim zacząłem pracę w Kancelarii Premiera, ponad 20 lat pracowałem w organiza-
cjach pozarządowych, zajmowałem się tą tematyką od strony badawczej. Diagnozo-
wałem aktualną sytuację zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego. Ta reflek-
sja, która w wielu miejscach się rodziła, doprowadziła nas do przygotowania jednej 
z części Narodowego Programu Wspierania Społeczeństwa Obywatelskiego, którego 
celem jest minimalizowanie barier. Zidentyfikowaliśmy 16 takich barier, dużych ob-
szarów, które mogą blokować działalność organizacji, w  tym również seniorskich. 
Nasze działania zmierzają do ich zminimalizowania, aby państwo uczynić przyja-
znym dla obywatela. Powiem o kilku kierunkach działań i o wyzwaniach stojących 
w tej chwili przed państwem.
Istnieje nadmierne sformalizowanie działalności organizacji pozarządowych, np. 
zarejestrowanie w KRS organizacji pozarządowej albo procedura uzyskania statusu 
organizacji pożytku publicznego, zmiany dokonywane w Krajowym Rejestrze Sądo-
wym. Procedury te trwają przed sądem rok, dwa lata i dłużej. 
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Kolejny temat to współpraca organizacji pozarządowych z samorządami przy reali-
zacji zadań publicznych. Obecnie to jest większość zaangażowania obywatelskiego. 
Na ostatnim posiedzeniu Narodowej Rady Rozwoju poświęconej sprawom społecz-
nym, pani prof. Ewa Leś z Uniwersytetu Warszawskiego przedstawiała dane GUS, 
które mówią, że zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe 
13-krotnie częściej są realizowane w formule wspierania, a nie powierzania zadań. 
Co to znaczy? Że samorząd zlecając organizacji pozarządowej, np. stowarzyszeniu 
UTW albo innej organizacji seniorskiej, swoje zadanie, wymaga od tej organizacji 
posiadania wkładu własnego. Co więcej, organizacje ubiegając się o  realizację ta-
kiego zadania, konkurują między sobą m.in. ceną. To, naszym zdaniem, nie sprzyja 
transparentności realizacji zadań publicznych, nie sprzyja też jakości realizowanych 
działań w obszarze społecznym. 
Badania pokazują także, że samorządy z trzecim sektorem zawierają w bardzo nie-
wielkim procencie umowy wieloletnie. Tylko 3% gmin miejskich i wiejskich i 5% po-
wiatów zawiera wieloletnie umowy z organizacjami pozarządowymi na prowadzenie 
zadań długoterminowych, jak np. Ośrodka Pomocy Społecznej, ośrodka wsparcia se-
niorów, na programy, które wspierają osoby pokrzywdzone. Są przykłady instytucji 
rządowych, które nie mają programu wieloletniego współpracy z NGO do tego typu 
działań, co skutkuje tym, że organizacje pozarządowe angażując się, nie mają pewno-
ści, że podejmując działanie w jednym roku, będą mogły je realizować w kolejnych 
latach. Mogą się znaleźć w sytuacji, że swoje działanie będą musiały zakończyć, po-
mimo zaangażowania zasobów, doświadczenia itp. Ta sytuacja nie sprzyja rozwojowi 
społeczeństwa obywatelskiego, nie sprzyja pewności działania organizacji. 
Jest jeszcze bardzo wiele obszarów, które wymagają zmian. Ponad 50% budżetu prze-
ciętnej organizacji w Polsce pochodzi ze środków publicznych. Działalność gospodarcza 
przeciętnie w organizacjach pozarządowych generuje w dalszym ciągu niewiele ponad 
10% przychodów. W programie rządowym zamierzamy wprowadzić zmiany podatko-
we, które będą sprzyjały rozwojowi, aby organizacje pozarządowe miały większe moż-
liwości działania i większe możliwości zdobywania funduszy na realizowanie zadań. 
Odnośnie rad seniorów to wiele samorządów nie chce, aby w gminie działała rada 
seniorów. Wydaje się, przy zachowaniu autonomiczności jednostek samorządu tery-
torialnego, że powinna być taka regulacja prawna, aby inicjatywa obywatelska zmie-
rzająca do powołania rady seniorów czy młodzieżowej rady gminy była poważnie 
potraktowana przez władze samorządowe. Nie powinno być tak, że organizacje po-
zarządowe, obywatele, w tym także seniorzy „odbijają się” od władz gminy ze swoi-
mi pomysłami czy inicjatywami, które zmierzają do większej partycypacji obywateli 
w procesie podejmowania decyzji. 
Zmniejszanie barier rozwojowych organizacji rozpoczniemy i będziemy realizować 
w 2017 roku. Mam nadzieję, że Narodowy Program Rozwoju Społeczeństwa Obywa-
telskiego przyczyni się do zintensyfikowania działań w trzecim sektorze. 
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Małgorzata Stanowska: Dziękuję za przywołanie autorki publikacji „Rozwój orga-
nizacji pozarządowych w Polsce” prof. Ewy Leś. Polecam Państwu to opracowanie. 
Wszystko wskazuje na to, że jednak w Polsce mamy obecnie do czynienia z oby-
watelską apatią. Ludzie często koncentrują się na swoich sprawach. Zaledwie 2,7% 
polskich seniorów po 65. roku życia należy do stowarzyszeń. Czy pomimo takich 
tendencji, możemy znaleźć sposób na wykorzystanie tego ogromnego kapitału spo-
łecznego, doświadczenia zawodowego, społecznego, mądrości życiowej osób star-
szych? Jak pobudzić do aktywnego udziału w życiu publicznym? Zwracam się do 
naszych posłów. Jest z nami posłanka Małgorzata Zwiercan, poseł Michał Szczerba 
i poseł Józef Lassota. 

Małgorzata Zwiercan
Poseł na Sejm RP, Przewodnicząca Komisji Polityki Senioralnej

Chciałam serdecznie podziękować za zaproszenie. Jest to dla mnie wielkie wyzwanie 
i czuję odpowiedzialność, bo mam zabrać głos w państwa imieniu. Chciałam wrócić 
do poprzedniego panelu i sprostować błąd, w który nasi seniorzy zostali wprowadzeni 
(dot. wypowiedzi p. poseł Augustyniak) odnośnie braku strategii polityki wobec se-
niorów. Chcę wyraźnie powiedzieć, że w naszym państwie jest długofalowa polityka 
senioralna na lata 2014-2020, może nie spełnia do końca naszych oczekiwania, ale jest. 
Również rząd kontynuuje wcześniejsze rządowe programy ASOS i Senior-WIGOR. Po-
wołana została Rada ds. Polityki Senioralnej przy ministrze rodziny, pracy i polityki spo-
łecznej, w ramach której utworzono zespół do prowadzenia prac w różnych obszarach 
długofalowej polityki społecznej na okres do roku 2030. Prace te trwają. Tak jak wczoraj 
w debacie było powiedziane, że być może rząd robi to zbyt cicho, ale dzieje się dużo. 
Jeżeli chodzi o aktywność osób po 65 roku życia, to uważam, że mało osób się włącza 
w politykę społeczną i działania pozarządowe. Wprawdzie powstają Gminne Rady 
Seniorów, ale są to ciała doradcze, konsultacyjne. Szczerze mówiąc, osoby, które są 
w tych radach, nie mają dużego wpływu na to, co się dzieje w ich miastach. Muszą 
wykazywać się niesamowitą determinacją, żeby cokolwiek zdobyć dla seniorów. Wy-
daje mi się, że gdyby zwiększyć obszary działania rad seniorów, to seniorzy mogliby 
zobaczyć, że ich głos się liczy, że ta działalność przekładała się na praktyczne efekty. 
Naszym obowiązkiem jest to, żeby przywrócić godność osobom starszym. Musimy 
pracować z młodzieżą, mówić o wartościach, edukować już dzieci w przedszkolu, 
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żeby były dumne z tego, że jak się ma babcię, dziadka to jest to coś pięknego. Soli-
darność międzypokoleniowa to odbudowywanie wartości w każdym obszarze, bo to 
kiedyś zostało zaniedbane.

Małgorzata Stanowska: Panie pośle, od kilku lat działa Pan aktywnie na rzecz senio-
rów, na rzecz partycypacji publicznej osób starszych. Jakie są Pana doświadczenia, 
nie tylko ustawodawcze, ale takie praktyczne w tym obszarze? Jak wygląda przełoże-
nie działań komisji sejmowej na życie codzienne środowisk senioralnych?

Michał Szczerba
Poseł na Sejm RP

Witam wszystkich bardzo serdecznie i po raz kolejny chciałbym podziękować za 
Forum III Wieku, za to wydarzenie, które pokazuje, że polityka senioralna i senio-
rzy mają bardzo istotne miejsce w dyskusjach dotyczących przyszłości Polski. Nie 
chciałbym mówić w waszym imieniu, bo to nie jest to, czego Państwo oczekujecie. 
Podstawą, o  jaką zadbali politycy wobec seniorów, jest gotowość do konsultacji 
i dlatego od roku 2012, od pierwszego kongresu UTW, budujemy w Polsce poli-
tykę senioralną w partnerstwie z osobami starszymi, nie w ich imieniu. Nie wy-
starczy powiedzieć, że działanie społeczne jest potrzebne, zadaniem polityki jest 
wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć, które nadają formę tych działań, np. projekt 
nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym, która umożliwia polskim seniorom 
tworzenie i  działanie gminnych rad seniorów. W  ustawie znalazło miejsce małe 
credo, które samorząd powinien przestrzegać, że gmina sprzyja więzi międzypo-
koleniowej oraz wspiera aktywność obywatelską wśród ludzi starszych.
Rady seniorów działają bardzo różnie. Z  jednej strony mają partnera w  postaci 
prezydenta, burmistrza, wójta, radnych gminy, a  z drugiej strony mają determi-
nację, by walczyć o coś dla swojej grupy wiekowej. Ja jestem związany z dzielnicą 
Wola w Warszawie, tam funkcjonuje Wolska Rada Seniorów. W ustawie zapisano, 
że rady seniorów mogą powstawać nie tylko w  gminach, ale i  przy jednostkach 
pomocniczych. W mojej dzielnicy rada seniorów jest jednym z filarów konstruo-
wania nowego Centrum Kultury i nie tylko uczestniczy w projektowaniu architek-
tonicznym tego miejsca, ale również pracuje nad programem, aby to Centrum było 
przyjazne. Taki dialog z samorządem jest absolutnie potrzebny. 
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Od roku 2015 moje środowisko polityczne nie ma już tak istotnego wpływu na bieg 
wydarzeń, ale powiedzmy sobie szczerze: te osiągnięcia ostatnich 3-4 lat w polityce 
senioralnej, które zbudowaliśmy w partnerstwie z Państwem, to jest bardzo wielki 
sukces. To wtedy środowiska seniorów konkretyzowały swoje oczekiwania wobec 
polityków, a oni odpowiadali konkretnymi działaniami. Tak było z Departamentem 
Polityki Senioralnej, tak było z przygotowaniem Rady ds. Polityki Senioralnej przy 
MPiPS, tak było z przyjęciem 24 grudnia 2013 roku trzech ważnych uchwał w spra-
wie polityki senioralnej do roku 2020, Programu Solidarność Pokoleń, który wspiera 
aktywność zawodową osób 50+ oraz programu ASOS. Wreszcie ustawa o osobach 
starszych. Po raz pierwszy rząd będzie zobowiązany przedstawić Sejmowi informa-
cję na temat osób starszych w 18 wyszczególnionych w tej ustawie obszarach. 
Naszym wspólnym sukcesem było wspieranie inicjatywy obywatelskiej, jakim był 
Obywatelski Parlament Seniorów. To jest jakiś fenomen, że środowisko polskich 
seniorów, UTW, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, rady seniorów 
wspólnie porozumieli się, że chcą stworzyć reprezentację osób starszych. Obywatel-
ski Parlament Seniorów ma realny wpływ na życie seniorów i daje im pewną formę 
oddziaływania również na polityków.

Małgorzata Stanowska: Czyli dostaliśmy już wszystkie mechanizmy do poprawy 
partycypacji społecznej seniorów?

Michał Szczerba: Tak, natomiast chciałbym powiedzieć, że jestem bardzo zasmuco-
ny działaniami Komisji Polityki Senioralnej i Pani Przewodniczącej, która siedzi po 
mojej lewej stronie, bo Pani Przewodnicząca zdjęła patronat merytoryczny nad Oby-
watelskim Parlamentem Seniorów. Innymi słowy, Parlament Seniorów w tym roku 
się nie odbędzie. Zobaczcie, jak trudno jest coś zbudować, a jak łatwo jest zniszczyć. 
To jest bardzo przykre. Trzeba bronić tych inicjatyw, tego dorobku, który ukształto-
waliście. Po to potrzebna jest wasza większa aktywność. Dziękuję bardzo.
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Józef Lassota
Poseł na Sejm RP

Polityka senioralna dotarła na wyżyny, czyli do rządu. Dużo się o tym mówi, piękne 
hasła. Przed chwilą dowiedzieliśmy się, jak negatywnie przewodnicząca Komisji Po-
lityki Senioralnej działa w stosunku do Parlamentu Seniorów. 
Obserwuję działalność w zakresie polityki senioralnej w Krakowie. Jest dziś na sali 
doradca prezydenta miasta pani Anna Okońska-Walkowicz, która tę politykę two-
rzy. Kraków na pewno jest tym miejscem, które można pokazać jako wzór. Powsta-
ją Centra Aktywności Seniorów, jest już 16, a będzie więcej, bo ta działalność jest 
bardzo potrzebna. Kiedy mówimy o polityce senioralnej, to bardzo często myślimy 
o aspektach pomocowo-opiekuńczych. Najważniejsza jednak, w moim przekonaniu, 
jest aktywizacja osób starszych, najlepiej w  partnerstwie. W  takim, które z  jednej 
strony przedstawia inicjatywy środowiska ludzi w wieku senioralnym, a  z drugiej 
możliwość uczestnictwa w pożytecznych, przydatnych działaniach.
Ważne, aby przygotowywać młode pokolenie mentalnie do tego, że osoby starsze 
są może mniej sprawne, ale mają swoją godność, mają też swój dorobek. Należy się 
zastanowić, co należy robić, aby aktywizować młodych ludzi do wspólnego z senio-
rami działania. 
Bulwersujące jest, panie ministrze (zwraca się do min. Kaczmarczyka), że obecny 
rząd przeforsował oddzielenie domów pomocy społecznej od przedszkoli i domów 
dziecka, bo to oznacza, że raczej się ludzi starszych izoluje. A my mówimy o po-
trzebie aktywizacji. Należy podwyższać wiek emerytalny, a  nie obniżać, jak to się 
aktualnie w Sejmie zamierza zrobić. W ten sposób dezaktywujemy wiele osób, które 
chciałyby dłużej pracować. 
I na koniec jedna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę. Mówimy o wolontaria-
cie, ale brak jest mechanizmów zachęcających instytucje, organizacje, firmy do tego, 
żeby korzystać z tej formy pomocy ludzi starszych. Seniorzy mają wiedzę, doświad-
czenie, mają potencjał. Jeśli nie będzie, panie ministrze, takich mechanizmów, które 
będą zachęcać do sięgania po seniorów, to mentalność społeczna jest taka, że stary 
człowiek jest praktycznie niepotrzebny. Konieczne są mechanizmy, które zachęcają 
innych, aby korzystać z potencjału starszej generacji. 
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Małgorzata Stanowska: Jest z nami Pani Alina Respondek z Fundacji Rozwoju Sy-
stemu Edukacji. Jak Pani sądzi, gdzie należy sięgać po wzorce, czy wręcz po wsparcie 
dla działań, inicjatyw seniorów skierowanych do ich najbliższego środowiska?

Alina Respondek
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Koordynator Zespołu  
Programu Erasmus+ Edukacja dorosłych, członek zespołu  
tematycznego ds. edukacji obywatelskiej

Chyba jedyną drogą jest budowanie partnerstw na rzecz pomocy tym, którzy są 
w trudniejszej sytuacji niż my jesteśmy, nie tylko seniorzy, ale też i inne osoby, które 

Małgorzata Stanowska dyrektor Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Leif Hallberg Honorowy 
Prezydent Europejskiej Unii Seniorów, Szwecja, Barbara Fustoczenko Rektor Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, Towarzystwo Macierzy Polskiej w Grodnie, Białoruś, Wojciech Kaczmarczyk Pełnomocnik  
Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania, Róża Thun Eurodeputowana  
do Parlamentu Europejskiego, Józef Lassota Poseł na Sejm RP, Alina Respondek Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji, Michał Szczerba Poseł na Sejm RP, Małgorzata Zwiercan Poseł na Sejm RP,  
Przewodnicząca Komisji Polityki Senioralnej. 
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żyją w naszym regionie, mieście czy gminie. Partnerstwa mogą być budowane na ba-
zie UTW i innych organizacji, które działają i wykorzystują w ten sposób potencjał 
społeczny. Współpracę można podejmować również z  zagranicznymi partnerami 
i organizacjami. W takich projektach jest możliwość skorzystania z mądrości i do-
świadczenia osób starszych, z potencjału kompetencji i pomysłów. Dzięki unijnym 
funduszom, można realizować wiele ciekawych inicjatyw na rzecz mieszkańców, 
można zaspokajać lokalne potrzeby społeczeństwa i nawzajem sobie pomagać. Edu-
kacja osób dorosłych w  ramach programu ERASMUS+ stwarza szanse na dosko-
nalenie zawodowe, także osób starszych, aktywnych społecznie oraz wolontariuszy. 
Zachęcam Państwa do współpracy z naszą Fundacją.

Małgorzata Stanowska: Dziękuję serdecznie. Posłużę się przesłaniem z wymienio-
nej wcześniej publikacji: odkryjmy siebie i nie dajmy zatracić mądrości, doświad-
czenia i  potencjału osób starszych. Dziękuję wszystkim panelistom i  organizato-
rom. (…) Padło dziś wiele ciekawych propozycji tematycznych do dalszych dyskusji 
i mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie pomogło nam lepiej zrozumieć znaczenie 
partycypacji obywatelskiej i roli, jaką osoby starsze mogą odegrać w nowoczesnym 
społeczeństwie obywatelskim.

Małgorzata Zwiercan: Chcę jeszcze powiedzieć, że panowie posłowie wprowadzili 
Państwa w błąd. To nie przewodnicząca Komisji Senioralnej odwołała patronat nad 
Obywatelskim Parlamentem Seniorów tylko Komisja Polityki Senioralnej. Było gło-
sowanie w Komisji. A po drugie, chciałam powiedzieć, że Komisja Polityki Senioral-
nej nie będzie się podpisywała na zaproszeniach na spotkanie, gdzie o ostatecznym 
składzie osobowym Obywatelskiego Parlamentu Seniorów będzie decydowała jed-
noosobowo pani przewodnicząca tego Parlamentu. Dziękuję bardzo. 

Małgorzata Stanowska: Dziękujemy Państwu, że zostaliście z nami do końca panelu 
i mam nadzieję, że dyskusja, która rozpoczęła się tutaj przeniesie się już w kuluary.

Michał Szczerba: Rzeczywiście było głosowanie w Komisji, proporcja głosów wy-
niosła 7 do 9. Pani przewodnicząca była przeciw, wszystkie partie opozycyjne były za 
utrzymaniem patronatu nad Parlamentem Seniorów. Dziękuję bardzo.

Opracowano na podstawie transkrypcji: Wiesława Borczyk i Karina Jachimowicz. 
Tłumaczenie wypowiedzi L. Hallberga z języka angielskiego: Katarzyna Zygmunt, Sądecki UTW.
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SESJA PLENARNA FORUM III WIEKU – WYKŁAD: 
PATRONAT UCZELNI – SENS WSPÓŁPRACY UNIWERSYTETÓW 
TRZECIEGO WIEKU ZE SZKOŁAMI WYŻSZYMI

NOWY SĄCZ, MIASTECZKO GALICYJSKIE, 9 WRZEŚNIA 2016 R.

dr hab. prof. nadzw. Zdzisława Zacłona
Przewodnicząca Rady Programowo-Naukowej  
Sądeckiego UTW

Witam Państwa bardzo serdecznie. Zawsze, kiedy staję przed wypełnioną salą podzi-
wiam Państwa zaangażowanie i chęć doskonalenia swojego życia poprzez wnoszenie 
w niego refleksji i przemyśleń, które wynikają z Państwa udziału w dyskusjach nad 
współczesnymi problemami Europy i Polski, w tym życia i edukacji aktywizującej 
seniorów.
Zapisanie celów edukacji nieograniczonej wiekiem w  strategicznych zadaniach 
państw europejskich generuje prawo człowieka do uczenia się przez całe życie, tak-
że w  późnym okresie dojrzałości i  tym samym podnosi ambicje seniorów wdra-
żania tej priorytetowej idei w życie w różnych obszarach aktywności edukacyjnej. 
Seniorzy chcą świadomie kreować własne życie, po zakończeniu pracy zawodowej 
stają przed koniecznością decydowania o swojej przyszłości, dokonują wartościo-
wych wyborów a czasem nawet diametralnie zmieniają swoje przyzwyczajenia, bo 
szukają zadowolenia i spełnienia. Ta grupa seniorów mobilizuje swoje możliwości 
i zdolności, preferuje przede wszystkim działanie, przeznaczanie wolnego czasu na 
zainteresowania, dzielenie się swoim doświadczeniem, realizowanie potrzeb i ma-
rzeń, które dobrze wpisują się w poczucie sensu życia oraz są elementem dobrosta-
nu psychicznego. Odwołując się do publikacji naukowych można powiedzieć, że 
„Współcześni seniorzy to bardzo różnorodna grupa. Dawno wymknęła się prostym 
stereotypom i negatywnym opiniom związanym z okresem starości. Wzorce starze-
nia się, podobnie jak innych etapów życia nabierają wciąż nowych odcieni” (Bonk, 
2016, s. 74). 
Szczególną rolę w adaptacji do starości, w inspirowaniu do pozytywnego, aktywnego 
stylu życia i wchodzenia w nowe role oraz przeżywaniu go zgodnie z okresem roz-
woju człowieka pełnią uniwersytety trzeciego wieku (UTW). Cieszą się one w Polsce 
dużym powodzeniem, dlatego odgrywają istotną rolę w całożyciowej edukacji osób 
starszych. Stanowią cenny przykład zaangażowanego modelu życia, jako istotnej, 
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obserwowalnej zmiany w przestrzeni społecznej, która wynika z przemian demogra-
ficznych, transformacji obyczajowej i zadań edukacji w społeczeństwie informacyj-
nym oraz w społeczeństwie wiedzy. 

O dobrą jakość i profesjonalizm działania polskich UTW.
W trosce o dobrą jakość i profesjonalizm działania polskie UTW dbają o bliskie 
kontakty i patronat uczelni wyższych. Władze uczelni są świadome powagi zadań 
podejmowanych w  uniwersytetach dla seniorów, doceniają rangę kształcenia do-
rosłych w ich dobrowolnej, pozazawodowej, wieloaspektowej aktywności, dlatego 
otwierają się na współczesne wyzwania edukacji osób starszych. Firmując współ-
pracę z uniwersytetami trzeciego wieku, poświadczają swoim autorytetem szkoły 
wyższej odpowiednio wysoką jakość edukacji, wiarygodność i rzetelność w reali-
zacji zadań. „Opieka naukowa sprzyja pozytywnej promocji i wizerunkowi uniwer-
sytetów trzeciego wieku w odbiorze społecznym” (Borczyk, Zacłona, 2014, s. 36). 
Spośród pracowników naukowych i dydaktycznych uczelni powołuje się członków 
rad naukowo-programowych w UTW, które dbają o celowe i spójne merytorycznie 
działania wychodzące naprzeciw potrzebom wieku senioralnego. Patronat uczelni 
gwarantuje odpowiedzialne realizowanie ogólnych założeń i  idei tworzenia uni-
wersytetów oraz wynikających z nich szczegółowych zadań edukacyjnych dla ludzi 
dojrzałych. Nieodosobnione są przypadki, że rektorzy patronackich szkół wyższych 
powołują swoich pełnomocników do bezpośrednich kontaktów z UTW, decydują 
się też na wskazanie konsultantów naukowych ds. planowania i realizowania pro-
gramów dla seniorów, w których uwzględnia się w miarę możliwości ich oczekiwa-
nia i  sugestie przekazywane przez przedstawicieli samorządu słuchaczy. Wspólne 
wypracowanie przez kadrę naukową, słuchaczy i zarząd oraz przyjęcie konkretnego 
zakresu zagadnieniowego ujętego w autorskim programie powinno być związane 
przede wszystkim z wartością, praktycznością i użytecznością dla seniorów. Szeroki 
wachlarz tematyczny obejmujący problematykę prewencji geriatrycznej i geronto-
logicznej, poznawanie technologii informatycznych i komunikacyjnych, nastawie-
nie na aktywność obywatelską i wolontariacką, poznawanie podstaw współczesnej 
ekonomii i  finansów, poradnictwo dla seniorów, rozumienie reguł świata global-
nego, zgłębianie dorobku społecznego i kulturowego przeszłości i  teraźniejszości, 
ochrona środowiska, poznawanie siebie to tylko wybrane przykłady treści, które 
mogą tworzyć program zajęć dla seniorów. Profesjonalne zarządzanie i  sprawne 
organizowanie zajęć edukacyjno- aktywizujących zgodnie z  potrzebami, ale jed-
nocześnie ograniczeniami osób starszych oraz dobra jakość spotkań z słuchaczami 
jest efektem zrozumienia sensu i celu współpracy uczelni z UTW, co potwierdzają 
autorytety naukowców związanych ze szkołą wyższą. 
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Porozumienie UTW z uczelnią o patronacie naukowym.
Ambicją bardzo wielu działających w kraju UTW jest podpisanie formalnego po-
rozumienia z  wybraną, zazwyczaj z  najbliższą, uczelnią o  patronacie naukowym 
i  współpracy w  uzgodnionych obszarach. Takie postępowanie ma sens i  głębokie 
uzasadnienie, bo:
po pierwsze, słuchacze UTW oczekują aktualnej wiedzy i wysokiego poziomu za-
jęć, wynikających z rozsądnych, ale i optymalnych dla seniorów programów eduka-
cyjnych. Seniorzy uważają, że zagospodarowanie ich wolnego czasu poprzez zajęcia 
w uniwersytecie powinno dawać im wiedzę, która jest potrzebna do rozumienia zja-
wisk zachodzących we współczesnym świecie oraz co najmniej podstawowe umie-
jętności korzystania z  cyberprzestrzeni, poruszania się w  gospodarce rynkowej, 
uczestniczenia w dobrach kultury i nauki, co przeciwdziała ich odosobnieniu, mar-
ginalizacji i wykluczeniu społecznemu; 
po drugie, profesjonalna edukacja osób starszych powinna być oparta na najnowszych 
osiągnięciach wielu dyscyplin naukowych tj.: gerontologia, geragogika i andragogi-
ka, psychologia rozwoju człowieka oraz filozofia – szczególnie w jej wymiarze aksjo-
logicznym. Znajomość złożonych i wieloaspektowych procesów starzenia się czło-
wieka, zainteresowanie człowiekiem starszym w perspektywie szeroko pojmowanej 
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edukacji, umiejętność metodycznego korzystania z  dorobku dydaktyki dorosłych, 
poznanie etapów rozwoju osobniczego w ostatnim okresie życia człowieka- starości 
oraz rozumienie filozofii jego życia w  kontekście wyboru preferowanej hierarchii 
wartości to szeroki zakres wiedzy, który pozwala profesjonalnie wypełniać zadania 
aktywizująco-edukacyjne wobec osób starszych. Bez wątpienia specjalistów z  tych 
dziedzin oraz posiadających wiedzę interdyscyplinarną trzeba szukać na uczelniach. 

Dorośli uczą się inaczej niż dzieci i młodzież.
Prawdą jest, że dorośli uczą się inaczej niż dzieci i młodzież. Dlatego warto pod-
kreślić, że mądra edukacja seniorów musi im dawać wsparcie zgodne ze specyfiką 
rozwoju osobowego i możliwościami psychofizycznymi. W naukowych koncepcjach 
pozytywnego starzenia się i w edukacji aktywizująco-wspierającej nie można zapo-
minać o podstawowych prawach psychologicznego rozwoju osób w średniej i późnej 
dorosłości. Wynika z nich, że lata życia 57-64 to okres tolerancji, zaś po 67 roku życia 
seniorzy wchodzą w czas głębokiej refleksji nad życiem. Odnosząc się do przeszło-
ści dokonują podsumowań, rozważają swoje sukcesy i porażki, oceniają dokonania. 
Wiek starszy może stanowić dopełnienie wcześniejszych faz życia człowieka, pomi-
mo pewnych ograniczeń a przy założeniu wykorzystywania w pełni indywidualne-
go potencjału człowieka może być szansą na w miarę pełny i wielostronny rozwój. 
Kształtowanie odpowiednich postaw seniorów i uczenie ich zasad prozdrowotnego 
zachowania oraz budowanie świadomości, że człowiek sam może polepszać swoje 
życie to istotne zadania edukacyjne związane z filozofią jego życia. Z tych właśnie fak-
tów wynikają odmienne od wcześniejszych etapów życia i nowe jakościowo zadania 
rozwojowe mające związek z odwoływaniem się w uczeniu seniorów do ich refleksji 
oraz korzystanie z ich dotychczasowych życiowych doświadczeń rodzinnych, zawo-
dowych i społecznych. Pisząc o pozytywnych aspektach starości naukowcy zwracają 
też uwagę na podtrzymywanie aktywności, która odzwierciedla ważne dla seniorów 
potrzeby i dostrzeganie przez nich nowych możliwości w stawianiu sobie kolejnych 
życiowych wyzwań związanych z zainteresowaniami (Steuden, 2011, s. 22). 
W literaturze naukowej mówi się, że generalnie osoby starsze cechują się zróżnico-
waną dynamiką osobniczą, czyli niejednakową szybkością starzenia się. Zazwyczaj 
z wiekiem są mniej odporne na sytuacje stresogenne. Ten czynnik trzeba wziąć pod 
uwagę w procesie edukacji osób w wieku starszym i celowo projektować zadania, po-
legające na mobilizacji indywidualnych zasobów osobowych, aby seniorzy potrafili 
adaptować się do stresujących i trudnych sytuacji, które wynikają z pogarszającego 
się zdrowia fizycznego i  niedostatków psychicznych. Trzeba ich umiejętnie inspi-
rować i  systematycznie mobilizować do wysiłku umysłowego koncentrując się na 
pozytywnych aspektach życia, pokazując sens optymistycznego spojrzenia na sie-
bie i otocznie oraz wewnętrzną harmonię, która daje emocjonalną stabilizację oraz 
przekonanie o udanym życiu i zadawalającej samoocenie. Nawiązywanie do wartoś-
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ciowych potrzeb poznawczych z  wykorzystaniem myślenia praktycznego pozwala 
podtrzymywać pozytywną motywację seniorów do poznawania siebie i otaczającego 
świata.

Przygotowanie nauczycieli akademickich do pracy z dorosłymi.  
Metody przekazywania wiedzy.
Przygotowanie nauczycieli akademickich do pracy z dorosłymi w UTW dotyczyć 
powinno także stosowania różnorodnych metod przekazywania wiedzy i nabywa-
nia umiejętności. Świadomość specyficznych cech seniorów oraz dobre metodycz-
ne opracowanie zajęć, w których jest miejsce na przekaz wiadomości, samodzielną 
aktywność działaniową, przeżywanie wartości, doświadczanie emocji i piękna oraz 
grupowe rozwiązywanie problemów skłania wykładowców do wykorzystywania 
wielu strategii ucznia się, co koresponduje z lepszymi efektami i zachęca do umy-
słowego wysiłku. W  trudzie koncentracji na zadaniach poznawczych, ćwiczenia 
pamięci i  usprawnianiu myślenia pomagają seniorom tradycyjne i  nowoczesne 
środki dydaktyczne. Wzmacniają one wielostronny przekaz treści i czynią zajęcia 
atrakcyjniejszymi. Realizacja aktywności edukacyjnej poprzez niejednolite formy 
zajęć to kolejny ważny element pobudzający różne sfery osobowości słuchaczy 
UTW. Wśród nich – dochowując tradycji uniwersyteckiej – znajdują się wykłady 
audytoryjne, specjalistyczne i otwarte, konwersatoria i seminaria, warsztaty i ćwi-
czenia, zespoły zainteresowań i zajęcia artystyczne np. muzyczne, plastyczne, chór, 
kabaret, taniec, rekreacyjno-ruchowe, wycieczki edukacyjne i  turystyczne, kursy 
języków obcych i  kursy komputerowe. Ta bogata i  urozmaicona oferta to tylko 
wybrany przykład tego, co jest adresowane dla osób starszych w uniwersytetach 
trzeciego wieku. 
W  procesie nauczania-uczenia się zawsze spotykają się dwa podmioty nauczyciel 
i  słuchacz (student UTW). Fundamentem ich kontaktów międzyosobowych jest 
edukacyjny dialog, w  którym urzeczywistniają się idea personalizmu i  afirmacja 
człowieka. Życzliwe i konstruktywne relacje interpersonalne pozwalają budować do-
brą atmosferę na zajęciach sprzyjającą otwartości i autentyczności. Dlatego przyjmo-
wanie osób starszych bez uprzedzeń, znajomość ich pozytywnych stron osobowości 
i  rozumienie niedostatków związanych z wiekiem rzutuje na akceptujące postawy 
wykładowców związane z poszanowaniem ich autonomii, odrębności i cech indy-
widualnych. Solidne przygotowanie merytoryczne, psychologiczno- pedagogiczne, 
wiarygodność, autorytet, kultura osobista i  takt nauczycieli akademickich umożli-
wiają konstruktywne motywowanie i przekształcanie stosunku do świata oraz ak-
ceptację nowych ról życiowych seniorów w harmonii z samym sobą i wartościowym 
stylem życia.
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Wychowanie młodzieży akademickiej do starości.
Kontakty pracowników naukowych ze słuchaczami UTW dają im szanse propago-
wania wśród studentów wiedzy o zaangażowaniu społecznym osób starszych. Jest 
to wzór do naśladowania, ważny aspekt wychowania młodzieży akademickiej do 
starości oraz modelowy przykład aktywnego i  rozwojowego stylu życia w oparciu 
o potencjalności seniorów. Budowanie w młodych osobach przekonania, że starość 
może być wartościowa i że dla prawidłowego rozwoju społeczeństwa potrzeba osób 
w każdym wieku to inwestowanie w ich kształtowanie postaw rozumiejących i do-
ceniających grupę obywateli w jesieni życia. Młodzi od seniorów powinni się uczyć 
przygotowania do przyszłościowej zmiany zagospodarowania swojego wolnego cza-
su w starości i zmiany mentalności i świadomości oraz uwrażliwienia się na potrzeby 
innych w korzystaniu z dobrego jakościowo życia. Przeświadczenie o konieczności 
udziału w zajęciach usprawniających, pozwoli pokoleniu przyszłych seniorów dłużej 
utrzymać na optymalnym poziomie funkcje poznawcze - myślenie, pamięć, umiejęt-
ności słowne, tym samym będzie przeciwdziałaniem zespołom geriatrycznym tj. otę-
pienie, depresja, wykluczenie. Docenić należy też fakt umiejętności tworzenia przez 
osoby młode i starsze pozytywnych relacji międzypokoleniowych w imię solidarno-
ści międzypokoleniowych oraz zgodnego, pokojowego współżycia. Nie bez znacze-
nia jest też świadomość młodzieży akademickiej, że seniorzy są bezcenną wartością 
dla młodszych pokoleń. To oni kultywują tradycje, zwyczaje, obyczaje i obrzędy, uczą 
patriotyzmu, szacunku dla regionalnej kultury i hołdują pamięci pokoleń zawartej 
w historii. Wpajają zasady moralnego postępowania, odwołują się do ideałów, wpro-
wadzają w  tożsamość osobową i  społeczną, co w  złożonym procesie wychowania 
i stawania się człowiekiem jest zadaniem pierwszoplanowym. 

Badania naukowe i działalność wydawnicza w UTW.
Należy też docenić istotny udział słuchaczy UTW w badaniach naukowych, projek-
towych i wdrożeniowych prowadzonych przez nauczycieli szkół wyższych. Stanowią 
one ważny przyczynek do diagnozowania zjawisk, aktualizowania wiedzy o  życiu 
osób dojrzałych i  są cennym materiałem pozwalającym na opisywanie i  rozumie-
nie ich potrzeb oraz na wieloaspektowe poznanie procesu uczenia się w  dorosło-
ści. Oczekiwania seniorów, ich opinie o wielostronnej aktywności i zaangażowaniu 
w działania prospołeczne np. w samorządach słuchaczy, wolontariacie, radach senio-
rów zmieniają stereotypy o starości i ukazują grupę osób będących na emeryturze 
jako dbającą o  swoje prawa, rozumiejącą zmieniający się świat, poszukującą war-
tości oraz swojego zasłużonego miejsca w społeczeństwie. Aktywność edukacyjna 
w wieku dojrzałym to cenny obszar dla badań przede wszystkim w naukach spo-
łecznych, humanistycznych i medycznych. Ze współpracy z kadrą naukową osoby 
starsze mogą czerpać zadowolenie, bo ich zdanie jest ważne a opinie mają wpływ na 
obiektywne wyniki badań naukowych. Udział w badaniach daje też jednoznaczny 
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sygnał, że grupa seniorów jest istotną częścią społeczeństwa, której warto poświęcić 
zainteresowania naukowe.
Patronat uczelni może także wspierać działalność wydawniczą UTW. Świadczą 
o tym liczne, różnorodne tematycznie publikacje podejmowane przez seniorów, nad 
których dobrym poziomem merytorycznym czuwają pracownicy naukowi lub dy-
daktyczni patronackich uczelni. Zdarza się, że publikacje te są opatrzone wstępem 
pisanym przez nauczycieli akademickich lub są przez nich recenzowane, albo wyda-
wane pod ich redakcją. Podnosi to wartość takich wydawnictw i pozwala osobom 
starszym doskonalić swoje umiejętności pod kierunkiem specjalistów w  sekcjach 
działających w UTW np. dziennikarskich, poetyckich, kulturalnych lub powoływa-
nych okazjonalnie do opracowania konkretnego wydawnictwa jubileuszowego czy 
tematycznego- dotyczącego między innymi historii regionu, działalności UTW lub 
twórczości artystycznej słuchaczy. Osoby starsze często chętnie angażują się w pisa-
nie tekstów np. do lokalnej prasy, wydawanych biuletynów czy na konkursy litera-
ckie. Wsparcie i opiekę, jakie dają specjaliści osobom starszym pozwalają rozwijać 
i doskonalić ich umiejętności oraz nabywać nowe, które związane są z publikowa-
niem i upowszechnianiem wartościowych materiałów. 
Warto zwrócić uwagę na jeszcze inną płaszczyznę wspólnego działania UTW i uczel-
ni. Szkoły wyższe mają podpisywane porozumienia o partnerskiej współpracy z wie-
loma innymi uczelniami i liczącymi się organizacjami w kraju i za granicą. Współ-
pracę tę można poszerzyć o konkretny wymiar w obszarze edukacji osób starszych. 
Współpraca międzynarodowa wzbogaci wiedzę o zaangażowaniu seniorów w proces 
uczenia się przez całe życie i  funkcjonowanie UTW w  innych krajach. Nowe do-
świadczenia mogą być inspiracją do twórczych i nowatorskich poszukiwań w bu-
dowaniu programów edukacyjno-aktywizujących i poszerzania ich oferty a wizyty 
studyjne mogą zaowocować chęcią poznawania innych krajów i kultur, osobistymi 
przyjaźniami, nawiązywaniem indywidualnych kontaktów z wykorzystaniem Inter-
netu. Dzielenie się doświadczeniami, wymiana poglądów, poznawanie twórczości 
artystycznej słuchaczy UTW w różnych krajach to także, choć niełatwe, ale godne 
rozważenia wymiary współpracy. 
Dbałość nauczycieli akademickich o  wyrabianie lub wzmacnianie w  słuchaczach 
postaw konstruktywnych ma ważne znaczenie, bo charakteryzują się one harmonij-
nym i zintegrowanym wnętrzem, dobrymi relacjami z innymi osobami, pozytywny-
mi uczuciami, empatią i chęcią pomocy. Zadowolenie i pozytywne nastawienie do 
teraźniejszości i przyszłości oraz adekwatna ocena samego siebie związane są bezpo-
średnio z wyznawanymi zasadami i preferowanymi wartościami oraz normami mo-
ralnymi. Pełna akceptacja zachodzących zmian związanych ze starzeniem się to syn-
drom najbardziej korzystnego typu postawy konstruktywnej świadczący o dobrym 
przystosowaniu się do tego okresu osób starszych (Kokolus, 2011, s. 326). Wykorzy-
stywanie w procesie aktywności edukacyjnej emocjonalności seniorów, motywacji, 
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systemu wartości czy samooceny oraz refleksji jest cennym elementem wzmacniają-
cym życiową satysfakcję w coraz dłuższym etapie życia człowieka – w starości. 

Obopólne korzyści.
Konkludując warto dodać, że współpraca uniwersytetów trzeciego wieku ze szkoła-
mi wyższymi daje wymierne korzyści obu podmiotom. Wzajemne życzliwe i wyma-
gające relacje motywują kadrę naukową do systematycznego wzbogacania i pogłę-
biania wiedzy o osobach starszych, zaś seniorzy poprzez wykłady mogą mieć stałe, 
bezpośrednie kontakty z uznanymi autorytetami naukowymi z wielu dziedzin. Ot-
warcie się pracowników naukowo-dydaktycznych na rozmaite obszary życia coraz 
większej grupy osób starszych poszerza płaszczyznę dociekań naukowych i proble-
matyki badawczej w różnych perspektywach, daje diagnozę na czas teraźniejszy i po-
zwala prognozować o ważnych społecznie sprawach. W efekcie czego poziom życia 
seniorów może być lepszy a ich oczekiwania i potrzeby coraz pełniej zaspokajane, 
bo wiek stanowi ważne i aktualne wyzwanie dla współczesnych społeczeństw, które 
trzeba podejmować z troską i ze rozumieniem. 
Podsumowując trzeba powiedzieć, że oferta edukacyjna UTW jest stale wzbogacana, 
poszerzana i na bieżąco doskonalona, bo niewątpliwie warto dbać o stałe pobudza-
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DEBATA: „POLONIA EUROPY – JAK SKUTECZNIE  
WZMACNIAĆ WIĘZI POLONII Z POLSKĄ” 

NOWY SĄCZ, MIASTECZKO GALICYJSKIE, 9 WRZEŚNIA 2016 R.

Moderator:

Wojciech Molendowicz 
dziennikarz, Redaktor Naczelny Dobrego Tygodnika Sądeckiego

W Ratuszu Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu, miała miejsce debata „PO-
LONIA EUROPY – JAK SKUTECZNIE WZMACNIAĆ WIĘZI POLONII Z POL-
SKĄ” z udziałem przedstawicieli: Towarzystwa Języka i Kultury Polskiej w Zaporo-
żu, Lwowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Towarzystwie Kultury Polskiej 
Ziemi Lwowskiej, Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Polskiej Macierzy Szkolnej 
w  Grodnie, Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Stowarzyszeniu Polaków Kiejdan 
w Kiejdanach, Akademii Trzeciego Wieku w Wilnie, Polskiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku w Austrii, w Wiedniu.
Jako pierwsza głos zabrała Ewelina Hrycaj-Małanicz, kierująca polskim Lwow-
skim Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Przed 23 laty założycielom tego uniwersytetu 
przyświecały takie cele jak edukacja i aktywizacja seniorów oraz integracja Polaków, 

nie swojego mózgu, bo to z niego pochodzą nasze radości i przyjemności. Dzięki 
niemu myślimy, widzimy i słyszymy, odróżniamy brzydkie od pięknego a złe od do-
brego i wzrastamy w człowieczeństwie. 
„Wiek dojrzały ma rozmaite barwy i może być inspiracją do wielu nowych zadań 
i  aktywności w  różnorodnych dziedzinach” (Zacłona, 2015, s. 289). Należy tylko 
umieć dostrzegać nowe możliwości w kolejnych wyzwaniach związanych z dojrzałą 
mądrością i  wyznaczać sobie kolejne cele życiowe. Dlatego na zakończenie życzę 
Państwu, aby śmiało realizować swoje pasje i zamiłowania. A rozbudzana ciekawość 
poznawcza otaczającym i zmieniającym się światem niech daje Państwu radość, po-
czucie spełnienia i zadowolenie oraz dumę z własnych osiągnięć.

Bibliografia do wykładu jest dostępna w Ogólnopolskim Biuletynie  
UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU Nr 12/2016 r.  

wyd. Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW.
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którzy znaleźli się poza granicami kraju, zachowanie tożsamości narodowej i mowy 
polskiej. Te cele realizowane są także obecnie. Podkreśliła, że podtrzymanie więzi 
z Polską ułatwia m.in. udział w Forum III Wieku w Nowym Sączu i Krynicy-Zdroju, 
kontakty z UTW w Olsztynie, gdzie organizowane są spotkania polskich UTW z za-
granicy. Wspomniała o współpracy z Mokotowskim UTW w Warszawie. Zaapelo-
wała do uczestników i gości Forum o zapraszanie seniorów-lwowiaków na wizyty 
studyjne do Polski, w czasie których mogliby aktualizować wiedzę o działaniach na 
rzecz seniorów, o polityce senioralnej, zwiedzać i poznawać ojczysty kraj. Zadekla-
rowała organizację występów chóru „Lutnia”, który działa przy UTW we Lwowie, 
w koncertach i festiwalach muzycznych. 
Barbara Fustoczenko, rektor Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Polskiej Macierzy 
Szkolnej w Grodnie mówiła m.in. że od końca II wojny światowej proces wynarada-
wiania wszystkich Polaków był na Białorusi tak wielki, że nie było możliwości uczenia 
się języka polskiego. Macierz Polska na Białorusi, która jest patronem UTW, skutecz-
nie się temu przeciwstawiała. Dziś ok. 800-1000 dorosłych członków Macierzy oraz 
uczniów deklaruje chęć uczenia się języka polskiego i poznawania kultury polskiej.
W Wilnie Akademię III Wieku prowadzi Marian Grigorovic. Działa od 5 lat przy 
Związku Polaków Litwy. Seniorzy polscy mają wielki problem językowy, szczególnie 
w załatwianiu spraw urzędowych i sądowych. Ambasada Polska okazuje nam pomoc, 
otrzymaliśmy wyposażenie dla naszej działalności. Współpracujemy z Domem Kul-
tury Polskiej i tam możemy nieodpłatnie korzystać z pomieszczeń na wykłady i spot-
kania – mówił M. Grigorovic – Bardzo ważnym problemem jest poprawa warunków 
codziennego życia seniorów Polaków. Większość naszych słuchaczy to osoby samotne. 
Dlatego tak ważne są spotkania przy okazji świat i uroczystości narodowych, aby nie 
czuli się wyobcowani, wykluczeni. Współpraca z organizacjami polskich naukowców, 
lekarzy, prawników i in. pozwala na organizowanie wykładów, bezpłatnych konsultacji 
i porad dla naszych słuchaczy. Przyjazd do kraju ojczystego jest zawsze dla nas bardzo 
ważnym przeżyciem. Mamy wtedy również możliwość pozyskania wiedzy potrzebnej 
w prowadzeniu Akademii. Współpracujemy z lokalną prasą, organizujemy uroczysto-
ści patriotyczne i opiekujemy się kwaterą legionistów na Rossie – mówił pan Marian.
Irena Duchovska, kierownik UTW w Kiejdanach, poetka, animatorka kultury pol-
skiej, rozpoczęła swoje wystąpienie pięknym wierszem sławiącym Żmudź, utrwalo-
ną na kartach sienkiewiczowskiego „Potopu”. Lauda to kraina, gdzie nieliczna garstka 
ludzi związanych z Polską dba o tradycję i język. Jest nas mało – mówiła pani Irena 
– ale tym bardziej dbamy o polskość na Żmudzi. W naszym UTW, który zorganizo-
wałam w 2009 roku, mamy trudności z zaproszeniem polskich wykładowców, bo na 
to są potrzebne fundusze, których niestety nie posiadamy. Organizujemy Dni Kultury 
Polskiej i zapraszamy UTW w kraju do współpracy. I do przyjazdu do Kiejdan. Na 
zakończenie wystąpienia p. Irena przedstawiła członkinie grupy śpiewaczej „Issa” 
z UTW w Kiejdanach, które zaśpiewały pieśń o Laudzie.
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Maryna Fon Otto z Zaporoża poinformowała o nowo założonej Szkole III Wieku 
dla seniorów. Ma ona charakter międzynarodowy, niemiecko-polski, służy integracji 
seniorów oraz poznawaniu języka polskiego i niemieckiego, literatury i sztuki. Bar-
dzo cennym doświadczeniem jest dla niej współpraca z Forum III Wieku. Valentyna 
Babenko z Towarzystwa Języka i Kultury Polskiej w Zaporożu zaapelowała o lepszy 
dostęp do literatury polskiej, prosiła o możliwość pozyskania elementarza dla dzieci, 
aby mogły się uczyć języka polskiego.
Barbara Kosek reprezentowała Polski UTW w Austrii, z Wiednia, który utworzył 
Sławomir Iwanowski, założyciel i  redaktor „Poloniki”. Od roku polski UTW pod-
jął współpracę z  wiedeńską placówką Polskiej Akademii Nauk, dzięki czemu jest 
stałe miejsce spotkań i wykładów. Nawiązano także kontakty z polskimi uczelnia-
mi. Szczególne kontakty UTW w Wiedniu ma z UTW w Uniwersytecie Rolniczym 
w Krakowie; organizowane są wzajemne wizyty studyjne. Słuchacze wiedeńskiego 
UTW biorą aktywny udział w imprezach sportowych i rekreacyjnych, jak np. Zimo-
wa Senioriada UTW na Podhalu, w Rabce Zdroju oraz Sportowa Olimpiada UTW 
w Łazach i często zdobywają medale. UTW w Wiedniu aktywnie włącza się w or-
ganizację obchodów rocznic wydarzeń historycznych i patriotycznych, jak np. bieg 
o puchar Króla Jana III Sobieskiego i Dni Polskie w Wiedniu.

Irena Duchovska, Barbara Kosek, Barbara Fustoczenko, Ewelina Hrycaj-Małanicz,  
Marian Grigorovic, Valentyna Babenko.
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Na zakończenie Debaty każdy z panelistów przekazał podziękowania dla Ogólno-
polskiej Federacji Stowarzyszeń UTW i Sądeckiego UTW za zorganizowanie wizyty 
studyjnej oraz możliwość uczestnictwa w międzynarodowym wydarzeniu, jakim jest 
Forum III Wieku. 
Debata wzbudziła wielkie zainteresowanie, a nawet wzruszenie uczestników i gości. 
Po jej zakończeniu wiele osób podchodziło do panelistów, wymieniali wizytówki 
i dziękowali, że mogli posłuchać bardzo intersujących wypowiedzi o życiu polskich 
seniorów za granicą i działalności polskich i polonijnych organizacji.

Debatę zorganizowano w ramach projektu „Polonio – razem możemy więcej!” 
Opracowała: Maria Harcuła, Członek Zarządu Sądeckiego UTW.

PANEL: JAK SKUTECZNIE EDUKOWAĆ  
SENIORÓW PRZEZ MEDIA?

NOWY SĄCZ, MIASTECZKO GALICYJSKIE, 9 WRZEŚNIA 2016 R.

Moderator:

Wojciech Molendowicz 
dziennikarz, Redaktor Naczelny Dobrego Tygodnika Sądeckiego

9 września w Miasteczku Galicyjskim odbył się panel pt. „Jak skutecznie edukować 
seniorów przez media”. Dyskusję prowadził Wojciech Molendowicz, dziennikarz, re-
daktor naczelny „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”. Udział w panelu wzięli: Ewa Piłat, 
pełnomocnik Rektora UJ ds. Jagiellońskiego UTW; dziennikarka; Małgorzata Nitek, 
zastępca redaktora naczelnego „Dziennika Polskiego”; Łukasz Salwarowski, redaktor 
naczelny „Głosu Seniora”; Barbara Szafraniec, przewodnicząca Ogólnopolskiego Po-
rozumienia o Współpracy Rad Seniorów; Sylwia Grzesiak-Ambroży, dyrektor De-
partamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego.

Wojciech Molendowicz wprowadził gości i publiczność w tematykę panelu, opisując 
eksperyment przeprowadzony w swojej gazecie: – Oddaliśmy w ręce seniorów fragment 
mediów. Eksperyment miał na celu stworzenie gazety dla seniorów. Cały cykl przygoto-
wania został przeprowadzony przez seniorów w ramach warsztatów w Sądeckim UTW. 
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Moderator zwrócił się następnie do gości, pytając o ich doświadczenia w przygoto-
wywaniu informacji dla seniorów oraz skuteczności z docieraniem z tą informacją 
do czytelników z tej grupy wiekowej. 
Ewa Piłat rozpoczęła od przypomnienia okoliczności powstania pierwszego w Pol-
sce stałego dodatku dla osób starszych. Blisko 10 lat temu „Dziennik Polski” zaczął 
wydawać cykliczny, cotygodniowy dodatek – „Dziennik Seniora”, który od począt-
ku redagowała. Dziennikarka stwierdziła, że dla mediów i dla tematyki senioralnej 
przełomowy był rok 2012. Po Europejskim Roku Aktywności i  Solidarności Mię-
dzypokoleniowej w Polsce, tylko w ciągu 12 miesięcy „urodziło się” ponad 100 uni-
wersytetów trzeciego wieku. Media zaczęły bardzo dużo i dobrze pisać o seniorach. 
Pojawiły się dodatki dla osób starszych. Dziś, niestety, niewiele ich zostało. Szacunek 
należy się redakcjom, które utrzymują i  chcą wydawać gazety, programy, audycje 
dedykowane seniorom, bo to target dość trudny. Wyraziła też obawę o przyszłość 
gazet, gdyż era papieru się kończy, a seniorzy niechętnie korzystają z mediów elek-
tronicznych. Wolą tradycyjne, papierowe wydania.
Senior chce czytać o tym, co go dotyczy. W gazecie musi przejrzeć się jak w lustrze. 
Gazety dla wszystkich, są dla nikogo. Ta grupa wiekowa jest połączona pewnymi 
doświadczeniami historycznymi, biedą w okresie powojennym, latami kryzysu w la-
tach 80. Ma swoje symbole, których młodzi nie rozumieją: kartki na mięso, asygnaty 
na samochody, sklepy górnicze itd. Dlatego sądecki projekt jest bardzo sensowny, 
gdyż najlepiej, aby o sprawach seniorów pisali seniorzy albo generacja, która jest im 
wiekowo bardzo bliska, czyli część doświadczeń życiowych jest wspólna. To warunek 
dobrego porozumienia. 
Małgorzata Nitek w  odpowiedzi uznała, że o  sprawach seniorów powinni pisać 
i młodzi profesjonaliści, i seniorzy. Profesjonalista ma szerszy ogląd, natomiast senior 
ma doświadczenie. Dlatego na debaty, które organizuje raz na kwartał „Dziennik Pol-
ski,” zawsze zapraszani są seniorzy. Eksperci przekazują swą wiedzę, a potem senior 
na te teorie wylewa kubeł zimnej wody i w ten sposób następuje zderzenie światów. 
Zastępczyni redaktora naczelnego „Dziennika Polskiego” wyraziła również prze-
konanie,, że „papier” się obroni. Dopóki będą czytelnicy, „Dziennik Polski” będzie 
pisać dla nich w tradycyjnej formie. Zmiana cyfrowa nastąpi dopiero wtedy, gdy po-
jawi się pokolenie, dla którego to będzie naturalny nośnik informacji. 
Senior jest czytelnikiem niezwykle wdzięcznym, aktywnym, mającym własne zda-
nie. Redakcja często dostaje sugestie od starszych czytelników, o czym napisać albo 
jaki wątek rozwinąć. Bywa, że ktoś dzwoni i krytykuje artykuł. Ma do tego prawo. 
W  tym roku „Dziennik Polski’ uruchomił nowy projekt. Pierwotnie miała to być 
duża konferencja organizowana wspólnie z  UJ. Okazało się, że sala będzie miała 
500 miejsc. Redakcja zastanawiała się, czy uda się tę salę wypełnić. Tymczasem wej-
ściówki na to wydarzenie rozeszły się w ciągu 3 dni. Co więcej – powstawały listy 
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rezerwowe. Forum Seniora odbyło się w kwietniu 2016 r. Kolejne odbędzie się za 
rok, także w kwietniu. Raz na kwartał niezależnie od sobotniego wydania „Dzienni-
ka Seniora” „Dziennik Polski”, wydaje kwartalnik Forum Seniora, który dociera do 
większości UTW z Małopolski . Jest to magazyn bezpłatny. 
Wojciech Molendowicz spuentował wypowiedź koleżanki po fachu stwierdzeniem, 
że senior jest wdzięcznym czytelnikiem, bo tylko to pokolenie jest w stanie przeczy-
tać ze zrozumieniem tekst składający się z 600 znaków i utrzymać uwagę na tekście 
dłużej niż 10 sekund. 
Łukasz Salwarowski mówił o umacnianiu więzi międzypokoleniowej w „Głosie Se-
niora”, którego redakcję stanowią w  połowie osoby młode, uczące się dziennikar-
stwa, a w połowie osoby starsze, szkolone w całej Polsce w ramach dziennikarstwa 
obywatelskiego. Dzięki temu redakcja wie, czego senior oczekuje i  jak to ma być 
napisane. Młodzi dziennikarze są szkoleni, aby potrafili pisać językiem, który jest 
przyswajalny dla osób starszych. Z kolei szkoląc osoby starsze, redakcja stara się ten 
język w miarę unowocześnić. 
– Widzimy, że wielu seniorów ma konta na Facebooku, mało tego, niektórzy zapytali 
nas o Tweetera. Byłem zszokowany, że osoby po 60. wiedzą, że jest Tweeter – mówił 
Łukasz Salwarowski. 
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21% seniorów jest obecnych w internecie i ten wskaźnik rośnie. Dlatego, oprócz wy-
dania papierowego, gazeta ma wydanie internetowe. Trzeba szkolić seniorów, żeby 
chcieli być w internecie. Dodatkowo Internet jest bardzo tanią formą promocji.
Małgorzata Nitek: Internet i gazety nie załatwiają problemu dotarcia do osób star-
szych. Nie wszyscy seniorzy czytają gazety, a jeszcze mniejsza grupa korzysta z Inter-
netu. Zdaniem redaktor „Dziennika Polskiego”, rozwiązaniem powinna być szeroka 
akcja informacyjna w  samorządach gminnych, centrach aktywności seniorów, or-
ganizacjach pozarządowych, kościele, w formie ulotek, żeby dotrzeć do wszystkich 
seniorów z mniejszych miejscowości i zachęcić ich do aktywności. 
Barbara Szafraniec zabrała głos w imieniu uboższej grupy seniorów, która nie ko-
rzysta ani z wersji papierowej gazety, ani z wersji internetowej. Ubolewała, że do wie-
lu programów, o których mówią organizacje pozarządowe, taki senior nie dociera.
W swoim miejscu zamieszkania, w centrum Krakowa, działaczka Rady Krakowskich 
Seniorów nie była w stanie zorganizować Klubu Seniora, bo niektórzy ludzie wciąż 
uważają, że Klub Seniora to jakiś zwariowany pomysł dla ludzi starszych. Czy dla 
seniora jedynym zajęciem jest tylko wyjście do kościoła, siedzenie na ławce przed koś-

Uczestnicy panelu „Jak skutecznie edukować seniorów przez media?”
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ciołem albo przed sklepem? – pytała retorycznie i zwróciła się do przedstawicieli me-
diów: Upomnijcie się o los tych biednych ludzi! 
Sylwia Grzesiak-Ambroży odniosła się do problemu ludzi starych i opuszczonych. 
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Małopolskiego współpracuje z Collegium Medicum, gdzie jest partnerem w pro-
jekcie Pro Health 65+. W tym projekcie zdefiniowano, że osoby, które kończą swoją 
aktywność zawodową lub znajdują się na etapie, kiedy to może nastąpić, czyli osoby 
około 60. roku życia – mają zupełnie inne potrzeby niż ci, którzy są w grupie 75+ 
czy 85+. Szacuje się, że w Małopolsce mieszka około 50 tysięcy osób powyżej 75 r. ż. 
prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe. 
Z  myślą o  takich seniorach Samorząd Województwa Małopolskiego będzie rea-
lizować m.in. projekt w  zakresie teleopieki. Dzięki teleopiece możliwe będzie jak 
najdłuższe pozostanie tych osób w domu. Będą one miały zapewnioną możliwość 
kontaktu z kimś, kto zawsze będzie mógł z nimi porozmawiać, wesprzeć w najpil-
niejszych potrzebach. 
Jeśli chodzi o  zdrowie, w  każdej grupie wiekowej najważniejsza jest profilaktyka. 
Zaraz po przejściu na emeryturę kiedy jeszcze słuchamy innych pomocnych nam 
osób, lekarzy, edukatorów zdrowotnych, jesteśmy w stanie kształtować swoje zdro-
wie. Warto o tym pamiętać, aby nie przegapić tego okresu.
Ewa Piłat podsumowując dyskusję stwierdziła, że od wielu dekad teoretycy i prakty-
cy zastanawiają się, jak z wyciągnąć z domu seniorów, jak zachęcić ich do aktywno-
ści? Nikt nie znalazł dobrego sposobu w odniesieniu do osób, które nikomu nie ufają 
i nigdzie nie wychodzą. Trudno chodzić od drzwi do drzwi, pukać i zapraszać do 
miejsc, gdzie na tych ludzi się czeka. Nie w każdym domu seniora jest gazeta, jeszcze 
rzadziej spotyka się komputer, ale wszędzie jest telewizor. Do ludzi samotnych naj-
skuteczniej może dotrzeć edukacja przez telewizję. 
To, co mogą zrobić środowiska skupione na Forach III Wieku, to zarażać dobrym 
przykładem: maszerować z kijkami, chodzić do teatru, jeździć na wycieczki, oswajać 
seniorów zamkniętych w swoich czterech ścianach z widokiem aktywnych rówieśni-
ków. Może kiedyś dołączą. Jeśli nie, nie możemy ich na siłę uszczęśliwić. Każdy ma 
prawo do wyboru własnego stylu życia.
Małgorzata Nitek zgadzając się z powyższa rekomendacją, dodała, że zmagamy się 
ze zmianą mentalności. Choć następuje ona powoli, warto walczyć o każdą, nawet 
drobną zmianę w stylu życia, bo może ona spowodować lawinę zmian.

Opracowanie: Ewa Piłat
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WARSZTATY EDUKACYJNE NA FORUM III WIEKU

NOWY SĄCZ, MIASTECZKO GALICYJSKIE, 9 WRZEŚNIA 2016 R.

W Miasteczku Galicyjskim, 9 września 2016 r. odbyły się warsztaty edukacyjne, zor-
ganizowane w grupach uczestników Forum III Wieku, które prowadzili eksperci.

Akademia Liderów Małopolskich UTW
http://www.federacjautw.pl/

Warsztaty pt. „Zarządzanie seniorską organizacją pozarządową ze szczegól-
nym uwzględnieniem specyfiki UTW – wybrane zagadnienia”, zostały zorga-
nizowane w ramach projektu „Małopolskie UTW – skuteczna edukacja i akty-
wizacja osób starszych. 
Projekt był realizowany przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń UTW 
przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. W zajęciach odby-
wających się w dwóch grupach uczestniczyło łącznie ponad 30 osób. Liderzy 
UTW i  organizacji seniorskich mieli możliwość aktualizacji swojej wiedzy 
i umiejętności m.in. w zakresie istotnych zmian wprowadzonych w roku 2016 
do ustawy prawo o stowarzyszeniach, nowych wzorów ofert na realizację za-
dań publicznych zarówno w  procedurze otwartego konkursu ofert jak rów-
nież w  trybie tzw. małych grantów. Omówione zostały również zagadnienia 
zatrudnienia pracowniczego i niepracowniczego w organizacji pozarządowej, 
ze szczególnym uwzględnieniem umów zlecenia i o dzieło. Warsztaty zakoń-
czyła sesja pytań i odpowiedzi, w ramach której uczestnicy mieli możliwość 
indywidualnego skonsultowania zagadnień związanych z  zarządzaniem ich 
podmiotami.

UTW dla społeczności, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”  
oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
http://utw.seniorzywakcji.pl/

W czasie warsztatów zaprezentowano kolejną edycję projektu „UTW dla spo-
łeczności” w ramach programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku”. Omówiono 
narzędzia i  metody budowania, integrowania zespołu oraz prawidłowej ko-
munikacji w grupie. Uczestnicy mieli okazję poznać się nawzajem, wymienić 
informacją o swoich UTW i ich dotychczasowych osiągnięciach. Ważnym ele-
mentem warsztatów było omówienie kwestii formalno-prawnych i organiza-
cyjnych dotyczącym wolontariatu i działań społecznych. Przedstawiono infor-
mację o nowych konkursach dla UTW i organizacji seniorskich.
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ERASMUS+ Edukacja dorosłych, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
www.erasmusplus.org.pl

Warsztaty miały na celu omówienie programu Erasmus+. Program Unii Euro-
pejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020 
oraz procedura składania wniosków o dofinansowanie przez UTW i inne or-
ganizacje pozarządowe zainteresował wielu uczestników Forum III Wieku. 
Szczegółowe warunki uczestnictwa osób w projekcie Erasmus+ uzależnione są 
od rodzaju danej akcji. W przypadku projektów istotnych dla edukacji doro-
słych głównymi grupami docelowymi mogą członkowie organizacji edukacji 
dorosłych, osoby prowadzące szkolenia, kadra i  osoby uczące się w  ramach 
edukacji dorosłych. Na zadawane przez uczestników liczne pytania eksperci 
udzielali odpowiedzi i wyjaśniali wątpliwe kwestie. 

W Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu zorganizowano warsztaty
EPALE e-Platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie, Krajowe Biuro EPALE
https://ec.europa.eu/epale/pl/about

EPALE to wielojęzyczna, e-platforma oparta na otwartym członkostwie spo-
łeczności dla nauczycieli instruktorów, naukowców, pracowników naukowo-
-dydaktycznych, decydentów i każdego, kto zajmuje się zawodowo uczeniem 
się dorosłych w Europie. Celem warsztatów były praktyczne ćwiczenia dosko-
nalące umiejętności potrzebne do korzystania z EPALE e-Platformy na rzecz 
uczenia się dorosłych w Europie. Grupa uczestników przy pomocy ekspertów 
miała możliwość poznania zasobów EPALE oraz sposobów korzystania z nich, 
przydatnych w działalności organizacji pozarządowej, w tym również UTW. 
Zajęcia były prowadzone w sali komputerowej Wydziału Informatyki PWSZ 
w Nowym Sączu.

DEBATY, PANELE DYSKUSYJNE, WARSZTATY



88

STANOWISKO FORUM IIII WIEKU
KONFERENCJI W RAMACH XXVI FORUM EKONOMICZNEGO 

W KRYNICY-ZDROJU I NOWYM SĄCZU
Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2016 R.

Dla dalszego rozwoju Uniwersytetów Trzeciego Wieku i rozszerzenia sieci tych pla-
cówek w całym kraju, dla wzbogacenia oferty edukacyjno-aktywizującej, dla podno-
szenia świadomości obywatelskiej, a także świadomości decydowania jak najdłużej 
o  własnym życiu, konieczne jest podjęcie kolejnych wyzwań, wśród których jako 
najważniejsze uczestnicy Forum III Wieku 2016 wskazują:

1. Wzmocnienie współpracy UTW z uczelniami wyższymi i środowiskiem na-
ukowym w realizacji idei uczenia się przez cale życie i kształcenia ustawiczne-
go, rozwijanie solidarności międzypokoleniowej, w ramach patronatu nauko-
wego udzielanego Uniwersytetom Trzeciego Wieku przez uczelnie wyższe.

W tym celu niezbędne będzie – w naszej opinii – utworzenie podstaw prawnych 
i finansowych, zapewniających udział pracowników naukowych i wykładow-
ców uczelni wyższych w  tworzeniu i  realizacji programów edukacyjno-akty-
wizujących Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Dotychczas istnieje wprawdzie 
współpraca uczelni wyższych z UTW, nie ma ona jednak charakteru systemowego.

Proponujemy rozważenie przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego m.in. 
włączenia do pensum nauczycieli akademickich i wykładowców godzin ich pra-
cy w UTW. Zapowiadana nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym powinna 
zawierać innowacyjne, wręcz ustrojowe rozwiązania, odpowiadające zarówno 
trendom demograficznym jak i oddziaływaniu na poziom intelektualny starszego 
pokolenia.

2. Udostępnienie infrastruktury uczelni wyższych dla celów edukacyjnych se-
niorów, nie na warunkach komercyjnych, ale na zasadach nieodpłatnego korzy-
stania z sali wykładowych, sali do ćwiczeń, pracowni komputerowych, pracowni 
do nauki języka obcego, sal gimnastycznych itp.

3. Uregulowanie możliwości odbywania przez studentów praktyk studenckich, 
a po zakończeniu studiów – staży w Uniwersytetach Trzeciego Wieku, co bę-
dzie stanowiło konkretny przykład budowania autentycznych relacji międzypo-
koleniowych.

4. Wsparcie środowiska naukowego dla przygotowania kadry edukatorów dla UTW.

5. Włączenie do programów kształcenia młodych studentów tematyki „przygo-
towania do starości”, z którą trzeba oswajać młode pokolenia, bowiem one też 
w przyszłości staną się seniorami. 
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Przedstawiając powyższe wnioski, w uzasadnieniu podajemy, że:

Potencjał UTW to aktualnie wg. bazy adresowej, którą prowadzi Ogólnopolska 
Federacja Stowarzyszeń UTW, 613 placówek (stan na 1 września 2016 r.) w ca-
łym kraju. Mamy wiele przykładów bardzo dobrej współpracy UTW z uczelniami 
wyższymi, sprawowania patronatu naukowego nad działalnością UTW, ale jesz-
cze wiele uczelni nie podjęło tego tematu. Również instytucje naukowo - badaw-
cze w znikomym stopniu włączają się w działalność badawczą i edukacyjną osób 
starszych, we współpracy z UTW.

Należy podkreślić, iż pierwszy UTW na świecie powstał w Uniwersytecie w Tulu-
zie i założył go prof. Pierre Vellas, (1973) a w Polsce pierwszy UTW prof. Halina 
Szwarc utworzyła w 1975 r. w uczelni akademickiej, jakim było Centrum Medycz-
ne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Kolejne UTW powstawały także 
w uczelniach wyższych.

Konieczność ścisłej współpracy Uniwersytetów Trzeciego Wieku z  uczelniami 
wyższymi i środowiskiem naukowym wyraźnie akcentował w swoich wystąpie-
niach podczas Forum III Wieku prof. Francois Vellas (syn prof. Pierra Vellasa), 
z Uniwersytetu w Tuluzie, Prezydent Międzynarodowej Federacji Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku (AIUTA), który był Gościem Specjalnym Forum.

Wprawdzie dziś w naszym kraju liczba UTW w uczelniach wyższych to tylko 20 
% wszystkich UTW, jednak standardy patronatu naukowego uczelni nad działal-
nością UTW, współpraca ze środowiskiem akademickim i naukowym są niezbęd-
nym, a wręcz koniecznym warunkiem zapewniania właściwego, merytorycznego 
poziomu ich oferty programowej.

Pomimo przyjęcia przez Radę Ministrów we wrześniu 2013 r. Strategii pod nazwą 
„Perspektywa uczenia się przez cale życie” nie zostały podjęte dotychczas kon-
kretne działania na rzecz współpracy ze środowiskiem UTW w zakresie edukacji 
i aktywizacji osób starszych.

W związku z powyższym przyjęte przez aklamację uczestników Forum III Wieku 
2016 Stanowisko jest w pełni uzasadnione. 

W imieniu
organizatorów i uczestników Forum III Wieku

Wiesława Borczyk 
Prezes Zarządu 

Sądeckiego UTW i Ogólnopolskiej 
Federacji Stowarzyszeń UTW

Nowy Sącz, 9.09.2016 r.
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LISTA PANELISTÓW  
I MODERATORÓW 

1. Augustynowska Joanna Poseł na Sejm RP

2. Babenko Valentyna Towarzystwo Języka i Kultury  
Polskiej w Zaporożu, Ukraina

3. Bojanowska Elżbieta, dr Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

4. Borczyk Wiesława, mec.
Prezes Ogólnopolskiej Federacji  
Stowarzyszeń Uniwersytetów  
Trzeciego Wieku i Prezes Sądeckiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku

5. Cytacki Marek Główny Specjalista w Biurze  
Rzecznika Praw Pacjenta

6. Duchovska Irena Prezes Stowarzyszenia Polaków  
Kiejdan, Litwa

7. Fustoczenko Barbara, doc. dr
Rektor Uniwersytetu Trzeciego  
Wieku, Towarzystwo Macierzy  
Polskiej w Grodnie, Białoruś

8. Grigorovic Marian, dr Akademia Trzeciego Wieku,  
Wilno, Litwa

9. Grzesiak-Ambroży Sylwia
Dyrektor Departamentu Zdrowia  
i Polityki Społecznej Urzędu  
Marszałkowskiego Województwa  
Małopolskiego
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10. Hallberg Leif Honorowy Prezydent Europejskiej  
Unii Seniorów, Szwecja

11. Hrycaj-Małanicz Ewelina, doc. dr
Prezes Lwowski Uniwersytet  
Trzeciego Wieku i Prezes  
Stowarzyszenia Lekarzy Polskich  
we Lwowie, Ukraina

12. Kaczmarczyk Wojciech
Pełnomocnik Rządu  
ds. Społeczeństwa Obywatelskiego 
i Równego Traktowania

13. Kosek Barbara Krystyna Polski Uniwersytet Trzeciego Wieku 
w Austrii, Wiedeń, Austria

14. Kozak Wojciech
Wicemarszałek Województwa  
Małopolskiego, Przewodniczący  
Małopolskiej Rady ds. Polityki  
Senioralnej

15. Lassota Józef Poseł na Sejm RP

16. Lot Grzegorz Wiceprezes Zarządu TAURON  
Sprzedaż sp. z o.o.

17. Marszałek Janusz

Prezes Polskiej Unii Seniorów,  
Wiceprezes Europejskiej Unii  
Seniorów, b. Prezydent Miasta 
Oświęcimia, członek Zarządu  
Ogólnopolskiego Porozumienia  
o Współpracy Rad Seniorów

18. Molendowicz Wojciech Redaktor Naczelny Dobrego  
Tygodnika Sądeckiego

19. Nitek Małgorzata Zastępca Redaktora Naczelnego,  
Dziennik Polski

20. Okońska-Walkowicz Anna, dr Doradca Prezydenta Miasta  
Krakowa ds. Polityki Senioralnej
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21. Perek-Białas Jolanta, dr hab.

Uniwersytet Jagielloński, Instytut 
Socjologii, Szkoła Główna Handlowa, 
Warszawa, Członek Małopolskiej 
Rady ds. Polityki Senioralnej,  
ekspert w zakresie ekonomii  
i polityki senioralnej

22. Piłat Ewa Pełnomocnik Rektora UJ  
ds. Jagiellońskiego UTW

23. Respondek Alina

Fundacja Rozwoju Systemu  
Edukacji, Koordynator Zespołu 
Programu Erasmus+ Edukacja  
dorosłych, członek zespołu  
tematycznego ds. edukacji  
obywatelskiej, powołanego  
do wspierania prac nad  
Narodowym Programem Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego

24. Rostkowski Dariusz
Narodowy Bank Polski, Doradca  
w Departamencie Edukacji  
i Wydawnictw

25. Rudnicka Marzena Prezes Krajowego Instytutu  
Gospodarki Senioralnej

26. Salwarowski Łukasz Redaktor Naczelny  
Głosu Seniora

27. Spurek Sylwia, dr Zastępczyni Rzecznika Praw  
Obywatelskich

28. Stanowska Małgorzata

Dyrektor Lubelskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, Wiceprezes  
AIUTA – Association Internationale 
des Universités du Troisième Âge  
(Międzynarodowa Federacja  
Uniwersytetów Trzeciego Wieku)
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29. Szafraniec Barbara
Przewodnicząca Ogólnopolskiego  
Porozumienia o Współpracy Rad  
Seniorów

30. Szczerba Michał Poseł na Sejm RP

31. Thun Róża Eurodeputowana do Parlamentu  
Europejskiego

32. Vellas François, prof.

Profesor ekonomii, Prezydent  
AIUTA – Association Internationale  
des Universités du Troisième Âge  
(Międzynarodowa Federacja  
Uniwersytetów Trzeciego Wieku),  
Uniwersytet w Tuluzie, Francja

33. Wilimska Wioletta
Dyrektor Regionalnego Ośrodka  
Polityki Społecznej w Krakowie,  
Wiceprzewodnicząca Małopolskiej 
Rady ds. Polityki Senioralnej

34. Zwiercan Małgorzata Poseł na Sejm RP, Przewodnicząca  
Komisji Polityki Senioralnej
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INFORMACJA 
O UCZESTNIKACH 

W tegorocznej edycji Forum III Wieku wzięło udział ponad 200 osób. W tym gronie 
znaleźli się liderzy uniwersytetów trzeciego wieku z kraju i zagranicy oraz innych or-
ganizacji i instytucji działających na rzecz osób starszych. Poniżej krótka informacja 
o uczestnikach: 

Uniwersytety Trzeciego Wieku z Polski:
W konferencji wzięli udział przedstawiciele 51 UTW z terenu 12 województw (dol-
nośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazo-
wieckiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-
-mazurskiego, wielkopolskiego).

Uniwersytety Trzeciego Wieku z zagranicy:
W Forum III Wieku brało udział 23 przedstawicieli z 6 organizacji prowadzących 
UTW w 4 państwach: Białoruś – Grodno, Austria – Wiedeń, Litwa – Wilno i Kiejda-
ny, Ukraina – Lwów i Zaporoże.

Pozostałe organizacje, instytucje, firmy, których przedstawiciele brali udział 
w Forum:
AIUTA Międzynarodowe Stowarzyszenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku;
Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich;
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta;
„Dziennik Polski”;
„Dobry Tygodnik Sądecki”;
Europejska Unia Seniorów;
Polska Unia Seniorów; 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji;
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów;
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Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej;
Krajowa Rada Radców Prawnych, Centrum Edukacji Prawnej;
Krajowe Biuro EPALE;
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
Narodowy Bank Polski;
Ogólnopolskie Porozumienie o Współpracy Rad Seniorów oraz Gminne/Miejskie 
Rady Seniorów;
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności;
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Kraków;
Stowarzyszenie MANKO i „Głos Seniora”;
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”;
TAURON Sprzedaż sp. z o.o;
KIND Aparaty Słuchowe sp. z .o.o;
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego; 
Urząd Miasta Krakowa;
Urząd Miasta Nowego Sącza;
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu.
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WYDARZENIA  
TOWARZYSZĄCE

Koncert Zespołu „Starosądeczanie”
Wieczorem, w pierwszym dniu Forum III Wieku, dla uczestników i gości dał wspa-
niały występ Zespół „Starosądeczanie” ze Starego Sącza.
Zespól kultywuje folklor Lachów Sądeckich, jeden z  najciekawszych, charaktery-
stycznych nurtów wielu odrębności etnograficznych w Beskidach, w którym domi-
nują melodie i tańce grupowe oparte na rytmie walca o charakterze lirycznym, a tak-
że żywe tańce z podkładem muzycznym kontrabasu, klarnetu i trąbki jak cięta polka, 
szurok czy siadany. Zespół występuje w tradycyjnych strojach lachowskich.
Zespół Regionalny „Starosądeczanie” działa przy Centrum Kultury i Sztuki im. Ady 
Sari w Starym Sączu. Obecnie zespół liczy ok. 60 osób, w tym kapela, grupa młodych 
tancerzy oraz starostów.
Występ Zespołu został bardzo gorący przyjęty przez publiczność zgromadzoną w sali 
widowiskowej MOK-u w Nowym Sączu. Wspólne zdjęcia z członkami Zespołu dla 
wielu gości Forum będą stanowić miłą pamiątkę tego niezwykłego, artystycznego 
wydarzenia.
Była to wspaniała promocja kultury regionalnej i tradycji Ziemi Sądeckiej.
Koncert odbył się pod patronatem Starosty Nowosądeckiego Marka Pławiaka.

„Małopolska zaprasza”
W  Miasteczku Galicyjskim, w  dniu 9 września br. miała miejsce promocja oferty 
kulturalnej i turystycznej Małopolski pt. „Małopolska zaprasza”. 
W prezentacji przygotowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopol-
skiego przedstawiono różnorodne projekty i  atrakcje oraz inicjatywy. Małopolska 
jest regionem o największej w Polsce liczbie zabytków, miejscem narodzin polskiej 
kultury, pielęgnowanych tradycji i urozmaiconych warunków naturalnych. Wszyst-
ko to stanowi nasze regionalne dziedzictwo. Małopolskie Dni Dziedzictwa Kultu-
rowego to jedno z największych cyklicznych wydarzeń ukazujących i promujących 
bogactwo kulturowe Małopolski. Każda edycja Małopolskich Dni Dziedzictwa Kul-
turowego przyciąga do obiektów prezentowanych w  Krakowie i  Małopolsce kilka 
tysięcy turystów.
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Uczestnicy Forum III Wieku wykazywali zainteresowanie propozycjami specjalnie 
dedykowanymi seniorom, dostosowanymi do ich potrzeb i możliwości.

Profilaktyka i leczenie chorób słuchu, bezpłatne badania 
Jednym z ważnych partnerów Forum III Wieku 2016 była firma KIND Aparaty Słu-
chowe Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, która w roku 2016 podjęła z Ogólnopolską 
Federacją Stowarzyszeń UTW pilotażową współpracę w zakresie edukacji słuchaczy 
UTW w obszarze profilaktyki i leczenia chorób słuchu. Projekt zakładał zorganizo-
wanie cyklu 20 wykładów w UTW poświęconych temu zagadnieniu. Jednocześnie 
słuchacze UTW mogli skorzystać z   bezpłatnych badań słuchu przeprowadzanych  
w specjalistycznych gabinetach firmy KIND w całej Polsce. Tematyka profilaktyki 
i leczenia chorób słuchu była także obecna podczas sesji plenarnej Forum III Wieku, 
która odbyła się w dniu 9 września 2016 r. w Miasteczku Galicyjskim. Po raz pierw-
szy w  Nowym Sączu mieliśmy okazję gościć sprowadzony na tę okazję specjalnie 
z Niemiec tzw. słuchobus – profesjonalny gabinet badania słuchu „na kołach”, który 
towarzyszył uczestnikom sesji plenarnej Forum III Wieku przez cały dzień. Kilka-
dziesiąt osób skorzystało z możliwości bezpłatnego zbadania swojego słuchu oraz 
zasięgnięcia fachowych konsultacji.
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Podpisanie Porozumienia o Partnerstwie
W dniu 9 września br. w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu miało miejsce 
podpisanie Porozumienia o Partnerstwie pomiędzy Ogólnopolską Federacją Stowa-
rzyszeń UTW a Ogólnopolskim Porozumieniem o Współpracy Rad Seniorów.  

Uczestnicy Forum III Wieku, przedstawiciele Partnerów Porozumienia.

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE
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P O R O Z U M I E N I E  O  P A R T N E R S T W I E
ZAWARTE W DNIU 9 WRZEŚNIA 2016 R. W NOWYM SĄCZU

pomiędzy:
Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, ul. Jagiellońska 
18, 33-300 Nowy Sącz, reprezentowaną przez Zarząd w imieniu, którego działa: Wiesława 
Borczyk – Prezes,
a

Ogólnopolskim Porozumieniem o Współpracy Rad Seniorów z siedzibą w Krakowie, re-
prezentowanym przez: Barbarę Szafraniec – Przewodniczącą. 

Doceniając znaczenie i potrzebę partycypacji osób starszych w życiu publicznym Strony 
niniejszego porozumienia zgodnie wyrażają wolę współdziałania w zakresie wzmocnienia 
procesów partycypacyjnych w ramach samorządu lokalnego mających na celu wsparcie 
inicjatyw związanych z powstawaniem i funkcjonowaniem Gminnych Rad Seniorów oraz 
innych ciał społecznych o charakterze przedstawicielskim. 

§ 1
1. W ramach zawartego porozumienia Strony dążąc do jak najpełniejszego realizowania swo-

ich celów i zadań statutowych związanych z troską o zabezpieczenie różnorakich potrzeb 
osób starszych, oraz ich właściwej reprezentacji, uzgadniają podjęcie wspólnych działań 
obejmujących:
a) propagowanie idei tworzenia Gminnych Rad Seniorów;
b) prowadzenie działalności informacyjnej o  zadaniach Gminnych Rad Seniorów 

i możliwościach ich wpływania na sytuację osób starszych w środowiskach lokalnych;
c) organizowanie wydarzeń informacyjnych i szkoleniowych dla samorządów uzasadniają-

cych potrzebę powoływania Gminnych Rad Seniorów;
d) popularyzowanie dobrych praktyk w  sposobach tworzenia oraz działalności Gmin-

nych Rad Seniorów; 
e) organizowanie szkoleń i warsztatów dla kandydatów i członków Gminnych Rad Seniorów,
f) rzecznictwo interesów w sprawach ważnych dla Gminnych Rad Seniorów, a w szczegól-

ności inicjowanie i opiniowanie na szczeblu lokalnym, regionalnym i centralnym projek-
tów aktów prawnych dotyczących tej problematyki;

g) współpracę z administracją publiczną wszystkich szczebli w sprawach ważnych z punk-
tów widzenia osób starszych oraz ich udziału w życiu publicznym. 

2. Strony będą wymieniać informacje w  zakresie polityki senioralnej a  w  szczególności 
w sprawach dotyczących tworzenia i funkcjonowania Rad Seniorów oraz innych ciał spo-
łecznych o charakterze przedstawicielskim.

§ 2
Strony w  ramach posiadanych możliwości zobowiązują się do wzajemnego promowania 
swoich organizacji oraz podejmowanych przez siebie inicjatyw w  szczególności poprzez 
zamieszczanie na swoich materiałach promocyjnych i  stronach internetowych informacji 
o niniejszym porozumieniu wraz z logiem drugiej Strony. 
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§ 3
1. Zawarcie niniejszego porozumienia nie rodzi po żadnej ze Stron żadnych zobowiązań 

o charterze finansowym. 
2. W  celu pozyskania środków finansowych na realizację niniejszego porozumienia Stro-

ny mogą wspólnie opracowywać wnioski o dofinansowanie i aplikować do odpowiednich 
instytucji. Organizację takich przedsięwzięć określać będą odrębne umowy precyzujące 
merytoryczny podział zadań oraz środków na ich realizację. 

§ 4
Do kontaktów roboczych wyznacza się:
a) po stronie Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku: Woj-

ciecha Nalepę (tel.: 18 443-57-08, e-mail: federacjautw@interia.eu); 
b) po stronie Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów: Barbarę Szafra-

niec (tel.: 512-056-887).

§ 5
1. Porozumienie zawarto na czas nieokreślony.
2. Porozumienie może być w każdym czasie rozwiązane na mocy porozumienia Stron.
3. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze Stron przy zachowaniu jednomiesięcz-

nego okresu wypowiedzenia.

§ 6
1. Porozumienie sporządzono w  dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 
2. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Ogólnopolskie Porozumienie  
o Współpracy Rad Seniorów

Wiesława Borczyk Barbara Szafraniec
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ORGANIZATORZY,  
PATRONATY  

I PARTNERZY  
FORUM III WIEKU

Organizatorzy:

Patronat honorowy:

PEŁNOMOCNIK RZĄDU

DO SPRAW RÓWNEGO TRAKTOWANIA

PEłNOMOCNIK RZąDU 
DO SPRAW SPOŁECZEńSTWA OBYWATELSKIEGO

ORGANIZATORZY, PATRONATY I PARTNERZY FORUM III WIEKU
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Patronat naukowy:

Partnerzy:

ORGANIZATORZY, PATRONATY I PARTNERZY FORUM III WIEKU
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Partnerzy Biznesowi:

Partnerzy medialni:

ORGANIZATORZY, PATRONATY I PARTNERZY FORUM III WIEKU
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Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku 

ul. Jagiellońska 18
33-300 Nowy Sącz

tel./fax: 18 443 57 08,
tel. kom: 696 95 20 16,

e-mail: federacjautw@interia.eu

www.federacjautw.pl
www.sutw.pl
www.eiro.pl


