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Spis treści

Szanowni Państwo,
w obliczu występującego w krajach europejskich zjawi-
ska określanego jako starzenie się społeczeństw, badanie 
poszczególnych obszarów dotyczących warunków życia 
osób starszych ma szczególne znaczenie dla projektowa-
nia i prowadzenia polityk publicznych. 
W czasie konferencji w Sejmie, 24 kwietnia 2017 r. na 
temat roli samorządów w kształtowaniu polityki senio-
ralnej Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Mi-
nisterstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przed-
stawiła działania resortu w zakresie polityki społecznej 
wobec osób starszych. M.in. zwróciła uwagę na dwa pro-
cesy: wzrost przeciętnej długości życia oraz niski poziom 
dzietności, będący poniżej prostej zastępowalności poko-
leń. Fragmenty wystąpienia publikujemy w nin. numerze. 
Czy starzenie się populacji jest wyzwaniem, czy może 
szansą? Na tak postawione pytanie, w czasie konferencji, 
wypowiadał się dr hab. Piotr Szukalski. Polecamy lekturę 
pierwszej części tego wystąpienia. 
Jubileusze w UTW to czas podsumowań i wspomnień, ale 
także tworzenia planów i programów. Najstarszy w Ma-
łopolsce UTW obchodził 35-lecie swojego istnienia. O ko-
ralowym jubileuszu Jagiellońskiego UTW pisze red. Ewa 
Piłat, Pełnomocnik Rektora ds. JUTW. 
Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskie-
go w Nysie oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
wyszły z cenną inicjatywą zorganizowania jubileuszu 
15-lecia UTW wspólnie z gronem koleżanek i kolegów, 
liderów 17 UTW z całej Opolszczyzny. Uroczystości jubi-
leuszowe połączone zostały z I Kongresem UTW na Opol-
szczyźnie. W Biuletynie przeczytać można także o pod-
sumowaniu 10-lecia działalności zawierciańskiego UTW.
Burmistrz Gminy Łazy Maciej Kaczyński i Krystyna Męcik, 
prezes UTW w Łazach, odnotowali już w czasie otwarcia 
IX Olimpiady Sportowej UTW swoisty rekord – udział re-
prezentacji 60 uniwersytetów. „Życzę wam, aby dzisiejsze 
zawody odbyły się w duchu sportowej rywalizacji, ale tak-
że abyście nawiązali tutaj nowe przyjaźnie i zawsze mieli 
ochotę do nas wracać” – mówił do uczestników – olimpijczy-
ków burmistrz. Zwycięskim drużynom z UTW Gliwice, UTW 
Zgierz i UTW Łazy redakcja składa serdeczne gratulacje.
Warto przeczytać także o wspaniałej inicjatywie współ-
pracy UTW z kraju z polskimi UTW za granicą, podjętej 
przez Akademię Trzeciego Wieku w Olsztynie. 
W nin. numerze piszemy również o ogólnopolskim pro-
jekcie profilaktyki chorób słuchu. Polecamy artykuł „Nie-
dosłuch a zaburzenia nastroju, wykluczenie i depresja”. 
Prezentujemy opinie osób, które uczestniczyły w szkole-
niach „Akademia Obywatela Seniora” oraz „Akademia 
Radnego Gminnej Rady Seniorów”.
Przyjemnej lektury!
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POLITYKA SENIORALNA

Rola samorządów w kształtowaniu 
polityki senioralnej

Organizatorami konferencji były sejmo-
we komisje Samorządu Terytorialnego 
i Polityki Regionalnej oraz Polityki 
Senioralnej wspólnie z Minister-
stwem Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej. Patronat honorowy 
nad wydarzeniem objął Mar-
szałek Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej, Marek Kuchciński. 
Referat otwierający konferen-
cję wygłosiła Elżbieta Boja-
nowska, Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej. Poniżej frag-
menty wystąpienia.

„… Na sali widzę posłów, dostrzegam także wo-
jewodę, dyrektorów wydziałów w urzędach wojewódz-
kich, prezydentów i burmistrzów miast z całej Polski 
oraz członków rad seniorów i organizacji i stowarzy-
szeń senioralnych. Licznie są również reprezentowani 
członkowie Rady Polityki Senioralnej, która działa przy 
Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Bardzo 
mnie cieszy tak doskonała frekwencja na dzisiejszym 
spotkaniu”. 
„… pozwolę sobie przedstawić działania ministerstwa 
zakresie polityki społecznej wobec osób starszych. Prze-
de wszystkim chodzi o dwa procesy: wzrost przeciętnej 
długości życia oraz niski poziom dzietności, będący po-
niżej prostej zastępowalności pokoleń.”
„… W dzisiejszej strukturze demograficznej mamy ok. 
20% osób powyżej 60. roku życia. W perspektywie do 
roku 2050 będzie to ponad 40%, jeżeli prognozy demo-
graficzne się nie zmienią, tzn. nie zajdą żadne istotne 
zmiany w dotychczasowej demograficznej sytuacji na-
szego kraju.”
„… polityka społeczna wobec osób starszych jest jednym 
z priorytetów aktualnego rządu. Celem działań jest po-
prawa jakości życia osób starszych i umożliwienie tym 

Konferencja w Sejmie RP, 24 kwietnia 2017 r. 

osobom pozostania jak najdłużej samo-
dzielnymi i aktywnymi. Z drugiej stro-

ny zmierzamy do zapewnienia oso-
bom starszym większego poczucia 

bezpieczeństwa. Obecnie w Mi-
nisterstwie Rodziny, Pracy i Po-
lityki Społecznej trwają prace 
nad dokumentem pt. Polityka 
społeczna wobec osób star-
szych do roku 2030, która bę-
dzie się opierała się na trzech 

filarach: bezpieczeństwie, so-
lidarności i uczestnictwie. To-

czą się one na forum Rady Polityki 
Senioralnej przy Ministrze Rodziny”.

„… w resorcie przyjęliśmy definicję po-
lityki społecznej wobec osób starszych. 

Roboczo zapisaliśmy, że jest to celowe, długofalo-
we i systemowe oddziaływanie państwa, ale także 
innych podmiotów publicznych i niepublicznych na 
kształtowanie warunków prawnych, ekonomicz-
nych i politycznych oraz społecznych w celu stwo-
rzenia osobom w starszym wieku korzystnych dla 
nich sytuacji.
„… sytuacja ma być dostosowywana do, zmieniających 
się wraz z wiekiem, potrzeb osób starszych w zakresie 
społecznym, ekonomicznym oraz opieki i ochrony zdro-
wia. Nie ma innej grupy społecznej, która byłaby tak 
bardzo zróżnicowana wewnętrznie, jak ma to miejsce 
w przypadku osób starszych. Inaczej wygląda sytuacja 
osób starszych, które mają 70 lat, inaczej jeśli mają one 
90 lat, a jeszcze inaczej w przypadku stulatków. Zwracam 
uwagę, że osób, które liczą sobie więcej niż 100 lat, żyje 
w tej chwili w Polsce powyżej 4100. Ważne jest jednak 
nie tylko zróżnicowanie ze względu na wiek, ale także 
różnice wynikające z sytuacji zdrowotnej, ekonomicznej, 
mieszkaniowej, z przyjętego stylu życia itd. To wszystko 
sprawia, że polityka społeczna wobec osób starszych jest 
bardzo złożona.”
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„.. chcemy wprowadzić, i powoli wprowadzamy, do de-
baty publicznej zagadnienie redefinicji cezury wie-
ku. Mam na myśli granicę, od której zaczyna się starość. 
Ponieważ następuje wydłużanie się dalszego trwania 
naszego życia, to pozostajemy dłużej aktywni, a zatem 
wchodzimy później w okres starości. Bardzo ważne jest 
w tym kontekście, aby osoba, która ma lat 60 lub 58, nie 
myślała o sobie jako o osobie starszej, nie zastanawia-
ła się nad swoją starością. Zależy nam, aby tego rodzaju 
procesy występowały zdecydowanie później. 
„… kwestia, którą bardzo mocno akcentujemy, to ukie-
runkowanie, czy też podział polityki wobec osób star-
szych na dwa rodzaje. W całej populacji osób starszych 
wyróżniamy dwie grupy. Jedna z nich to osoby starsze 
niesamodzielne. Wraz z wiekiem, zwłaszcza u osób po-
wyżej 70. lub 75. roku życia, niesamodzielność znacznie 
wzrasta. Dlatego określiliśmy specjalne obszary i działa-
nia, które są skierowane właśnie do tej grupy osób star-
szych. Jeśli chodzi o całą populację osób starszych, 
to również mamy wyznaczone obszary, działania 
i realizatorów przypisanych do konkretnych zadań. 

Między innymi, mówiąc o obszarach, mamy na myśli 
kształtowanie pozytywnego postrzegania starości 
w społeczeństwie oraz pełne uczestnictwo w życiu 
społecznym poprzez wspieranie wszelkich form ak-
tywności obywatelskiej, społecznej, kulturalnej, ar-
tystycznej i sportowej. Ważne jest również stworzenie 
warunków, które umożliwią wykorzystanie potencja-
łu osób starszych jako aktywnych uczestników życia 
gospodarczego i rynku pracy. Niezwykle ważny jest, co 
zrozumiałe, obszar ochrony zdrowia, w tym promocji 
profilaktyki, dostępu do diagnostyki, a następnie le-
czenia i rehabilitacji. Pamiętamy także o zwiększaniu 
bezpieczeństwa fizycznego poprzez przeciwdziała-
nie przemocy i nadużyciom wobec osób starszych 
lub poprzez tworzenie warunków sprzyjających 
solidarności i integracji międzypokoleniowej. Ostat-
ni obszar, którym się zajmujemy, dotyczy kilku pojęć: 
edukacja dla starości, czyli odpowiednie kadry me-
dyczne i opiekuńcze, edukacja do starości, czyli edu-
kacja społeczeństwa jako takiego, edukacja przez 
starość, czyli od pokolenia najmłodszego, i edukacja 

LICZBA LUDNOŚCI W POLSCE (w mln)

Źródło: opracowanie na podstawie: GUS, Prognoza ludności na lata 2015-2050, Warszawa 2014 oraz GUS, Informacja o sytuacji osób starszych  
na podstawie badań Głównego Urzędu Statystycznego, Warszawa 2016
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w starości, czyli skierowana do osób starszych. Tak 
wyglądają główne obszary naszej polityki wobec osób 
starszych.”
„… jeżeli chodzi o osoby starsze, które są niesamo-
dzielne, to w ich przypadku wyróżniamy obszar nazwa-
ny zmniejszaniem skali zależności od innych m.in. po-
przez ułatwianie dostępu do usług wzmacniających 
samodzielność, dostosowanie środowiska zamiesz-
kania do możliwości funkcjonalnych osób starszych 
oraz zapewnienie dostępu do profesjonalnych usług 
zdrowotnych, rehabilitacyjnych i opiekuńczo-pie-
lęgnacyjnych, które są dopasowane do potrzeb osób 
niesamodzielnych. Kolejny obszar, o nieco innym cha-
rakterze, to tworzenie usług środowiskowych i insty-
tucjonalnych dla osób starszych niesamodzielnych. 
Ważne jest również stworzenie spójnego systemu 
wsparcia nieformalnych opiekunów osób niesamo-

dzielnych przez instytucje publiczne. Wymienione ob-
szary są uwzględnione we wspomnianym dokumencie 
Polityka społeczna wobec osób starszych do roku 2030.
„… zgodnie z ustawą o osobach starszych z dnia 
11 września 2015 r., wszystkie organy administracji 
publicznej, państwowe jednostki organizacyjne i inne 
organizacje zostały zobowiązane do przygotowania in-
formacji o sytuacji osób starszych. Stosowny dokument 
został opracowany. Zawiera on w sobie różne aspekty 
zagadnienia, m.in. ekonomiczne, zdrowotne i mieszka-
niowe, a dodatkowo, co istotne, przedstawia sytuację 
w podziale na poszczególne województwa.” 
„… aktualnie realizujemy w zakresie polityki społecznej 
wobec osób starszych program dotyczący aktywności 
osób starszych – wieloletni program Senior Plus oraz 
wieloletnią kampanię Bezpieczny i Aktywny Senior”.

Seniorzy w Polsce
Prognoza liczby ludności w latach 2014-2050
Na koniec 2015 r. liczba ludności Polski wynosiła 38,4 mln, w tym osób w wieku 60+ ponad 
8,8 mln (ok. 23%).

W roku 2020 ogółem ludność Polski wyniesie 38 138 (w tys.)
Osoby 60+ Miasto Wieś Mężczyźni Kobiety

9 887 6 397 3 489 4 157 5 730

W roku 2030 ogółem ludność Polski wyniesie 37 185 (w tys.)
Osoby 60+ Miasto Wieś Mężczyźni Kobiety

10 784 6 692 4 092 4 588 6 196

W roku 2040 ogółem ludność Polski wyniesie 35 668 (w tys.)
Osoby 60+ Miasto Wieś Mężczyźni Kobiety

12 260 7 356 4 904 5 346 6 915

W 2050 r. przewiduje się spadek liczby ludności Polski o 4 500 tys. do ok. 33 900 tys.
Wzrost liczby osób w wieku 60+ do ok. 13 700 tys., tj. ponad 40% ogółu mieszkańców kraju.

Dane: Informacja Rady Ministrów o sytuacji osób starszych w Polsce za 2015 r. oraz Prognozy GUS
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Starzenie się populacji  
– wyzwanie a może szansa?  

Szanowni Państwo,
wszyscy świetnie zdajemy sobie sprawę 
z tego, że mamy do czynienia z szyb-
kim wzrostem liczby osób starszych. 
Nasza świadomość tego faktu nie 
oznacza jednak, że każdy z nas wie, 
iż w ciągu stu lat, tj. od połowy XX 
wieku do połowy XXI wieku, liczba 
seniorów w naszym kraju zwiększy 
się aż siedmiokrotnie. Jeśli posłu-
gujemy się udziałami to wrażenie nie 
jest piorunujące, ale jeśli uświadomimy 
sobie, że chodzi o siedmiokrotny wzrost 
liczby osób w wieku 60+ w czasie zaledwie stu 
lat, to sprawa wygląda zupełnie inaczej. 
Wzrostowi liczby seniorów towarzyszą dodatkowo bar-
dzo dynamiczne zmiany struktury osób starszych. Mamy 
do czynienia z tzw. podwójnym starzeniem się. Oznacza 
ono, że jeśli chodzi o liczebność siedemdziesięciokil-
kulatków lub osiemdziesięciokilkulatków, to w okresie 
owych stu lat odnotowaliśmy wzrost kilkunastokrotny. 
Nie dziwmy się zatem, że kiedy myśli się o tych niezwy-
kle dynamicznych zmianach demograficznych, pierwsze 
co przychodzi na myśl, to poczucie zagrożenia. Obawia-
my się wszelkiego rodzaju obciążeń, które są związane 
z procesem starzenia się społeczeństwa. Samoistnie cis-
ną się na myśl obawy dotyczące problemów związanych 
z wydolnością systemu emerytalnego, z systemem opie-
ki zdrowotnej, systemem świadczenia usług opiekuńczo-
-pielęgnacyjnych itd. Szanowni państwo, tego rodzaju 
obawy są całkowicie naturalne i zrozumiałe. Zdajemy 
sobie bowiem sprawę, że wzrost liczby osób starszych 
w społeczeństwie, głównie z uwagi na podstawowe źród-
ła dochodów tych osób i, na związek pomiędzy wiekiem 
a częstotliwością korzystania z opieki zdrowotnej i usług 
świadczonych przez pomoc społeczną, może stanowić 
zagrożenie dla sprawnego funkcjonowania państwa.
Co jest kluczem do zrozumienia sedna problemu? 

Wystąpienie dr. hab. Piotra Szukalskiego, prof. Uniwersytetu Łódzkiego 
podczas konferencji w Sejmie RP, 24 kwietnia 2017 r. 

W pewnym momencie dyskusja na temat 
starzenia się społeczeństwa zmieniła 

nieco swój charakter. Gdzieś w latach 
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych 
ubiegłego wieku, mówię o trendach 
światowych, bo w Polsce zmiana 
postrzegania nastąpiła nieco póź-
niej, nagle stwierdzono, że nie ma 
sensu kopać się z koniem. 

Pewne przemiany demograficzne są 
wbudowane w długofalowy proces 

modernizacji społecznej, a skoro tak, to 
potencjalne zagrożenie zaczęto postrzegać 

w innych kategoriach. Przemiany demograficz-
ne stały się przede wszystkim wyzwaniem, któremu 
trzeba sprostać. Problem, który się pojawił, i tak by się 
objawił, a zatem uświadomiono sobie, że ważne jest 
to, iż dysponujemy możliwościami stworzenia i zarzą-
dzania takimi instytucjami społecznymi, które pozwolą 
ograniczyć skalę przyszłych kłopotów. Jak państwo się 
domyślacie, oznacza to, że mieliśmy do czynienia ze 
wzrostem intensywności myślenia w kategoriach fore-
sightu społecznego. Są to kategorie, które uświadamiają 
nam, iż przyszłość nie jest do końca czymś niezależnym 
od naszych obecnych działań. 
W naukach o przyszłości wyodrębnia się dwa odmienne 
sposoby myślenia. Jeden to forecast, drugi to foresight. 
Jeśli chodzi o forecast, to znakomitym przykładem jest 
myślenie o pogodzie. Kiedy z prognozy pogody wynika, 
że będzie padać, to co możemy zrobić? Możemy ubrać się 
odpowiednio do pogody. Nic więcej nie jesteśmy w sta-
nie zrobić. Jeżeli jednak rozważamy foresight, to rzecz 
wygląda zgoła inaczej. Znakomitym przykładem, tak są-
dzę, bo przemawia on zawsze do moich studentów, jest 
przewidywanie ocen z egzaminu z przedmiotu, który 
prowadzę. Jeżeli ktoś wyobrazi sobie, że dostanie ocenę 
niedostateczną, to zgodnie z myśleniem forecastowym 
powinien machnąć na wszystko ręką i przestać pojawiać 
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się na zajęciach. Każdy trzeźwo myślący jednak zdaje so-
bie sprawę z tego, że przewidywanie, iż dostanie ocenę 
niedostateczną, nie musi się wcale ziścić, o ile bardziej 
zaangażuje się w wykonywanie obowiązków studenta. 
W takim przypadku na egzaminie ocena może być pozy-
tywna. Dokładnie tak samo wygląda sprawa z prognoza-
mi demograficznymi. Teoretycznie mamy je i powinniśmy 
się ich bardzo obawiać, ale dzięki pewnym działaniom, 
które możemy podjąć z wyprzedzeniem, może się oka-

zać, że problem nie jest wcale aż tak poważny, jak wy-
chodziłoby z prostej analizy danych, które przed chwilą 
państwu pokazałem. Nie dziwmy się zatem, że w takiej 
sytuacji pojawia się całkiem nowy sposób myślenia, któ-
ry poszukuje wręcz szans na lepszy rozwój społeczny 
w powiązaniu z procesem starzenia się ludności.

Ciąg dalszy wystąpienia ukaże się w kolejnym numerze 
Biuletynu UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU.

O gminnych radach seniorów  
na sejmowej Komisji Polityki Senioralnej
Komisja Polityki Senioralnej, obradująca 11 maja 2017 r. 
pod przewodnictwem poseł Małgorzaty Zwiercan, prze-
wodniczącej Komisji, dyskutowała m.in. nad propozycją 
inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji usta-
wy o samorządzie gminnym w zakresie gminnych rad 
seniorów, zgłoszoną przez Ogólnopolską Federację Sto-
warzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Fun-
dacji Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego jak 
również przedstawicieli Gminnych Rad Seniorów
Poniżej przytaczamy fragment protokołu obrad Komisji, 
opublikowanego na stronie internetowej Sejmu RP.

 Przewodnicząca poseł Małgorzata Zwiercan (WiS):
„… otrzymali państwo na tablety informację dotyczącą 
podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie noweliza-
cji art. 5c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym. „W imieniu organizacji: Ogólnopolskiej Fede-
racji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz 
Fundacji Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego 
jak również przedstawicieli Gminnych Rad Seniorów, 
utworzonych na podstawie art. 5c ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym, zwracamy się z wnio-
skiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej przez Ko-
misję Polityki Senioralnej w sprawie nowelizacji art. 5c 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
W szczególności, zakres nowelizacji art. 5c ustawy o samo-
rządzie gminnym, naszym zdaniem, powinien uwzględ-
niać uprawnienia członków Gminnych Rad Seniorów do 
ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków w czasie 
wykonywania czynności członka Gminnej Rady Seniorów 
oraz uprawnienia do pokrywania, na dotyczących pra-
cowników zasadach, określonych w odrębnych przepi-
sach, kosztów podróży służbowych i diet, a także kosztów 
szkoleń, w czasie sprawowania funkcji społecznej członka 
Gminnej Rady Seniorów”. Otwieram dyskusję. Czy mają 
państwo jakieś uwagi? Bardzo proszę, panie ministrze.

 Dyrektor Departamentu Administracji Publicz-
nej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji Grzegorz Ziomek:
Pani przewodnicząca, Wysoka Komisjo, z uwagą zapozna-
liśmy się z tym wnioskiem. Mamy kilka uwag, dotyczących 
pomysłu na wprowadzenie owej zmiany w ustawie o sa-
morządzie gminnym. Pierwszą kwestią jest to, że dobrze 
byłoby, gdyby w tej sprawie wypowiedziały się organiza-
cje samorządowe. Chodzi bowiem o zmianę ustawy ustro-
jowej. Dlatego dobrze byłoby, gdyby pojawiła się opinia 
chociaż jednej organizacji skupionej w Komisji Wspólnej 
Rządu i Samorządu Terytorialnego. Jest duże oczekiwanie, 
że zmiany ustaw ustrojowych czy zmiany dotyczące samo-
rządu w ramach prac Komisji będą uwzględniane. Można 
powiedzieć, że w tym zakresie na każdym posiedzeniu Ko-
misji pojawia się taki postulat. Zwracam zatem na to uwa-
gę Wysokiej Komisji. Dobrze byłoby, żeby w tym zakresie 
organizacje pozarządowe mogły wyrazić swoją opinię.
Po drugie, kwestia tworzenia rad seniorów zależy od woli 
gminy. Wprowadzenie dodatkowych uregulowań związa-
nych z dietami czy ubezpieczeniami może spowodować 
efekt odwrotny od zamierzonego. Nie zachęcamy gmin do 
tworzenia tego typu rad. Dodatkowy formalizm i koszty 
mogą zniechęcić wręcz władze gmin do tego typu insty-
tucji. To też jest warte rozważenia, czy nie będzie skutku 
odwrotnego do tego, który inicjatorzy zamierzają.
Warto też pamiętać przy takiej zmianie, że oprócz rad se-
niorów, w gminach działają też młodzieżowe rady gmin. 
Funkcjonują na podobnych zasadach co rady seniorów, 
właściwie symetrycznie. Kwestia diet dla młodzieży jest 
wysoce problematyczna. Trzeba byłoby o tym pamiętać, 
pracując nad tego typu zmianami. Nie mamy stanowi-
ska w tym zakresie. To kwestia do rozważenia i analizy. 
Zmiana w przypadku seniorów dotyczy też młodzieżo-
wych rad gmin i warto to rozważyć. Bardzo dziękuję.
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 Poseł Urszula Rusecka (PiS):
Pani przewodnicząca, panie i panowie posłowie, sza-
nowni goście, rada seniorów jest ciałem, które w naszej 
legislacji jest od niedawna. Dlatego wydaje mi się, że jest 
to ciało doradcze, bardzo cenne dla każdego samorządu. 
Niemniej jednak myślę, że powinno to być ciało bardziej 
społeczne. Przez taką inicjatywę generowałoby kolejne 
środki obciążające samorządy. Istnieje wiele stowarzy-
szeń, których członkowie działają non-profit. Wydaje mi 
się zatem, że wprowadzanie diet za posiedzenia rady se-
niorów jest trochę przedwczesne. Dziękuję.

 Poseł Michał Szczerba (PO):
Szanowni państwo, byłem inicjatorem wpisania art. 5c 
do ustawy o samorządzie gminnym. Chodzi o podstawę 
prawną do ustanawiania gminnych rad seniorów. Nowe-
lizacja weszła w życie 31 grudnia 2013 r. Mamy zatem 
ponad trzyletnie doświadczenie. Pojawiają się oczywi-
ście takie życiowe problemy, związane z funkcjonowa-
niem i aktywnością rad seniorów. Jest też tak, że coraz 
częściej współpraca istniejących rad seniorów polega 
również na wymianie doświadczeń. Dlatego też głównie 
dzięki aktywności samorządu wojewódzkiego powsta-
ją nowe formy współpracy. Powoduje to, że aktywność 
ta nie odbywa się wyłącznie na poziomie lokalnym, 
w miejscu zamieszkania, ale też powoduje konieczność 
oddelegowania członków rad seniorów. Jest to działal-
ność absolutnie non-profit. Pani poseł, nikt nie postuluje 
wprowadzenia jakichkolwiek diet za pełnienie społecz-
nej funkcji członka rady seniorów. Jak rozumiem, chodzi 
o dwa aspekty. Pierwszym z nich jest to, że rada gminy, 
poprzez uchwały rady gminy, rady miasta, przyjęła na 
siebie odpowiedzialność za funkcjonowanie i zapewnie-
nie odpowiedniego finansowania rady seniorów. Chodzi 
o stworzenie ustawowej możliwości – pytanie, czy jest 
potrzeba, by była to ustawa? – finansowania delegacji 
służbowych członków gminnych rad seniorów. To jest 
główny powód tego wniosku, inicjatywy ustawodaw-
czej. Taki też był cel wpisania art. 5c. Pamiętamy, że byli 
wojewodowie, którzy uchylali uchwały rad gmin, zwią-
zane z ustanowieniem rady seniorów, twierdząc, że nie 
ma podstawy prawnej dla jej funkcjonowania. Stąd też 
nowelizacja z 2013 r. Pytanie, jak skutecznie zapewnić 
członkom rad seniorów możliwość wypełniania swo-
jej funkcji w sytuacji, gdy są przedstawicielami swoich 
wspólnot lokalnych na poziomie innym, aniżeli miejsce 
zamieszkania? Być może strona rządowa będzie miała 
w tym zakresie jakieś propozycje. Czy to w ogóle powin-
no być sformułowane w art. 5c, czy też rady seniorów 
mogą być dodane w innym miejscu jako beneficjenci 
tego typu rozwiązania?

 Przewodnicząca poseł Małgorzata Zwiercan (WiS):
Chciałam tylko dodać, że dla osób starszych, które chcą 
gdzieś jeszcze realizować swoje marzenia, brać czyn-

ny udział w życiu społecznym dużym wyzwaniem jest 
często sfinansowanie przyjazdu na kongres czy konfe-
rencję. W zeszłym i bieżącym roku organizowane były 
w Sejmie konferencje, na które zapraszane były organi-
zacje pozarządowe, przedstawiciele gminnych rad se-
niorów. Dla osób starszych to naprawdę duży wydatek, 
żeby przyjechać np. do Warszawy. Nieraz jest tak, że 
z pomorskiego ktoś jedzie na południe Polski. Odstą-
pienie od diet jest jakąś propozycją, ale zwrot kosztów 
podróży nie jest dla samorządu dużym wyzwaniem. 
Osoby te nie wyjeżdżają co tydzień czy dwa tygodnie 
na konferencje czy kongresy, a wyjazd jest wymianą 
doświadczeń. Dziękuję.

 Poseł Urszula Rusecka (PiS):
Ja tylko tak ad vocem wspomniałam o dietach, ponieważ 
jest o nich napisane we wniosku. Jeżeli chodzi o finan-
sowanie, to w ramach istniejącego prawa, samorządy 
mają możliwość sfinansowania takich wyjazdów. Myślę, 
że tworzenie w ustawie przepisów szczególnych nie ma 
sensu, dlatego że samorządy dość mocno wspierają róż-
ne organizacje i w ramach przepisów ogólnie obowiązu-
jących mogą to zrobić.

 Dyrektor departamentu w MSWiA Grzegorz Ziomek:
Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Jestem dyrekto-
rem departamentu. Jeżeli chodzi o pytanie pana prze-
wodniczącego, to w naszej ocenie, jeśli gmina serio trak-
tuje radę seniorów, to może wspierać, tak jak pani poseł 
zauważyła, funkcjonowanie osób pracujących w radzie 
seniorów w szerszym wymiarze, aniżeli tylko gminnym. 
Nasuwa się pewna wątpliwość. Być może jednym tchem 
mówimy o pracy w radzie seniorów i o działalności spo-
łecznej tych osób. Z reguły bowiem są to osoby szeroko 
zaangażowane w różne inicjatywy. Być może pojawiłaby 
się wątpliwość ze strony włodarzy gmin co do tego, czy 
ponadgminna działalność związana jest z funkcjonowa-
niem rady gminy czy inną działalnością społeczną.
Chciałbym też zwrócić uwagę na to, że warto byłoby 
o tym temacie porozmawiać z organizacjami samorzą-
dowymi, które na pewno mają swoje zdanie. Pewnie by-
łyby one zainteresowane udziałem w debacie odnośnie 
do funkcjonowania seniorów. Taki jest wniosek z naszej 
strony. Bardzo dziękuję.

 Przewodnicząca poseł Małgorzata Zwiercan (WiS):
Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Czy ktoś z państwa 
chce jeszcze zabrać głos? Nie słyszę. Dziękuję ślicznie za 
informację, za dyskusję. Tak jak sugerował pan dyrek-
tor, być może na któreś z kolejnych posiedzeń Komisji 
pozwolimy sobie zaprosić przedstawicieli gminnych rad 
seniorów z różnych okręgów z całej Polski, po to, żeby 
ich głos wybrzmiał. Czy mają problemy, czy nie mają, jak 
faktycznie to funkcjonuje... żebyśmy mogli kontynuować 
pracę nad ewentualną inicjatywą ustawodawczą.”
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Koralowy jubileusz Jagiellońskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Był toast uniwersyteckim winem i „Sto lat” hucznie 
odśpiewane przez blisko 600 osób przy urodzinowym 
torcie (a właściwie czterech ogromnych tortach). Były 
odznaczenia, medal, prezenty i mnóstwo gratulacji. 
6 czerwca Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku 
świętował jubileusz 35-lecia swojego istnienia. Obok 
najstarszych studentów UJ 35. urodziny uniwersyte-
tu dla seniorów fetowali znakomici goście: prezydent 
Krakowa prof. Jacek Majchrowski, wicemarszałek woje-
wództwa małopolskiego Wojciech Kozak oraz gość ho-
norowy – prof. Jerzy Stuhr. W jubileuszu uczestniczył JM 
Rektor UJ – prof. dr hab. Wojciech Nowak, prorektorzy, 
zacne grono profesorów (także emerytowanych) i cał-
kiem młodzi wykładowcy. W święcie najstarszego i naj-
większego w Małopolsce Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
wzięli udział przedstawiciele innych UTW. W samym 
Krakowie jest ich 11, w Małopolsce – 59.

Udany eksperyment
20 lipca 1982 r. Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego 
podjął uchwałę o utworzeniu, wspólnie z ówczesną Aka-
demią Medyczną, eksperymentalnego studium pn. Uni-
wersytet Trzeciego Wieku. Uchwała była odpowiedzią 
na wniosek Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. 
Za ojców założycieli Uniwersytetu Trzeciego Wieku na 
UJ (zwanego najpierw Krakowskim, a obecnie noszą-
cego nazwę Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku) 
uważa się nieżyjących już profesorów: Józefa Kocembę, 
lekarza i gerontologa oraz Marię Susułowską, psycholo-
ga, twórczynię psychologii klinicznej, zajmującą się rów-
nież psychologią starości.
Warto w tym miejscu zauważyć, że pierwszy na świecie 
Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w 1973 r. z inicjaty-
wy profesora prawa międzynarodowego, ale również ge-
rontologa – prof. Pierre`a Vellasa (na uniwersytecie w Tu-
luzie we Francji). Także w Polsce pierwszy UTW utworzyła 
lekarka, gerontolog, kierownik Zakładu Gerontologii przy 
Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w War-
szawie – prof. Halina Szwarc. Stało się to w 1975 r. 
Rola gerontologów, zwłaszcza lekarzy, w zakładaniu 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku wynika z przekonania 

Najstarszy w Małopolsce UTW obchodzi 35-lecie swojego istnienia

o ogromnym dobroczynnym wpływie całożyciowej edu-
kacji na zdrowie seniorów. Dziś, po 42 latach od czasu 
powstania pierwszego UTW w Polsce, mamy już bogatą 
literaturę naukową bezsprzecznie dowodzącą korzyst-
nego wpływu aktywności edukacyjnej na jakość życia 
osób starszych. 
Wróćmy do 1982 r. Na ogłoszenie o naborze do UTW 
na UJ zamieszczone 35 lat temu w lokalnej prasie odpo-
wiedziało aż 300 osób. Równie liczna grupa zgłosiła się 
w kolejnym roku. Szybko okazało się, że sukces studium 
przerósł możliwości lokalowe, organizacyjne i kadrowe 
organizatorów. W trudnych ekonomicznie latach 80. 
nieliczne działające w Polsce uniwersytety dla seniorów 
ograniczały lub wręcz zawieszały swoją działalność. 
Ograniczenia, zwłaszcza w naborze nowych studen-
tów, dotknęły także UTW na UJ, ale nigdy nie przerwał 
działalności. U progu transformacji ustrojowej w 1989 r. 
w kraju działało zaledwie 9 UTW. Dziś jest ich 614.

Ewa Piłat, kierownik JUTW z listem gratulacyjnym od JM Rektora  
Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr. hab. med. Wojciecha Nowaka,  
fot. Jerzy Niżnik (JUTW)

Opracowanie: Ewa Piłat
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Szkoła wyższa w miniaturze
Po 35 latach działalności Jagielloński Uniwersytet Trze-
ciego Wieku jest jedną z najstarszych, największych 
placówek edukacyjnych dla seniorów w kraju. Z całą 
pewnością ma najbardziej akademicki charakter wśród 
wszystkich uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce 
i najbogatszą ofertę edukacyjną. JUTW działa jak szkoła 
wyższa w miniaturze.
W każdym tygodniu odbywa się tu ok. 120 godzin zajęć. 
500 studentów-seniorów może studiować historię sztu-
ki, historię i kulturę Krakowa, zgłębiać tajniki edukacji 
prozdrowotnej, poznawać historię i kulturę egzotycznych 
krajów, jak Chiny, Japonia czy Izrael, czy nieco bliższych 
geograficznie, jak Rosja. Uczą się filozofii, prawa, litera-
tury, filmoznawstwa, ale poznają również niszowe dzie-
dziny wiedzy, jak muzykologia, historia baletu czy sztuka 
miejska. Uczestniczą w treningach pamięci, w warszta-
tach psychoterapeutycznych, dietetycznych i z zakresu 
fizjoterapii. W 23 małych grupach szlifują języki obce, 
nawet tak egzotyczne, jak chiński. Poprawiają kondycję 

fizyczną ćwicząc pod okiem fizjoterapeutów. Kilkudzie-
sięciu studentów uprawia thai-chi oraz nordic walking. 
Obok wykładów, prowadzonych przez uznanych pra-
cowników naukowych UJ, JUTW oferuje swoim studen-
tom również udział w seminariach i warsztatach prowa-
dzonych przez licznych wolontariuszy, wśród których 
najliczniejszą grupę stanowią doktoranci. Jubileusz 
35-lecia był okazją, aby podziękować wszystkim wolon-
tariuszom za pracę, a Rektorowi Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, za wykształcenie tak znakomitych młodych na-
ukowców, którzy swoją pasję do nauki potrafią nie tylko 
przekazywać, ale i zarażać nią o pokolenie, czasem dwa 
pokolenia starszych słuchaczy.
Uniwersytecki poziom zajęć przyciąga wykształconych 
seniorów nie tylko z Krakowa, z regionu, ale również 
z sąsiednich województw. Wśród studentów Jagielloń-
skiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku nie brakuje jednak 
osób ze średnim wykształceniem, które na emeryturze 
realizują młodzieńcze marzenia o studiach w ogóle albo 
o studiowaniu na najstarszym polskim uniwersytecie.

W uroczystości jubileuszu 35-lecia JUTW uczestniczyło blisko 600 osób, fot. Jerzy Niżnik (JUTW)
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Doceniony Jubilat
Wszystkie te działania zostały docenione przez marszał-
ka województwa, który z okazji jubileuszu 35-lecia Ja-
giellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odznaczył 
go medalem Polonia Minor. Instytucję tworzą jednak 
konkretni ludzie. Jubileusz stał się okazją do uhono-
rowania odznaką Honoris Gratia najbardziej zasłużo-
nych dla rozwoju JUTW profesorów. Prezydent Miasta 
Krakowa Jacek Majchrowski wręczył je: Tadeuszowi 
Cichockiemu, Tomaszowi Grodzickiemu, Marii Kielar-
-Turskiej, Piotrowi Krasnemu, Andrzejowi Mani, Annie 
Niżegorodcew i Beacie Tobiasz-Adamczyk.
Ogromnym aplauzem licznie zgromadzonej publicz-
ności zostało przyjęte wystąpienie profesora Jerzego 
Stuhra, byłego rektora PWST, absolwenta Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, który mówił o odpowiedzialności peda-
gogów w kształtowaniu swoich studentów. Na podsta-
wie własnych doświadczeń, starał się odpowiedzieć na 
pytanie, czy można wykształcić artystę.
Licznie zgromadzeni goście uczcili nie tylko 35-lecie JUTW, 
ale również 90. urodziny najstarszej studentki – pani Sa-

turniny Faust. Artystyczną oprawę święta najstarszego 
w Małopolsce Uniwersytetu Trzeciego Wieku stanowił 
występ Chóru Akademickiego Camerata Jagellonica.
Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku działa 
w strukturze uczelni wyższej. Choć nie jest stowarzy-
szeniem, bardzo blisko współpracuje z Ogólnopolską 
Federacją Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wie-
ku. Obydwie instytucje podpisały umowę partnerską 
o współpracy. Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku 
włącza się w konferencje naukowe, kongresy czy Forum 
Trzeciego Wieku organizowane przez Federację, wyko-
rzystując potencjał naukowy Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. Służy swoim doświadczeniem oraz możliwościa-
mi w zakresie organizacji ciekawych zajęć na poziomie 
akademickim także innym UTW z regionu oraz kraju. Co 
najmniej kilkanaście zaprzyjaźnionych uniwersytetów 
dla seniorów z Małopolski uczestniczyło w święcie Ja-
giellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Za Waszą 
obecność w tym ważnym dla nas dniu wszystkim na-
szym Przyjaciołom serdecznie dziękujemy.

Zaprosili nas do udziału...
FORUM MARKETING TO SILVER GENERATION, 
Warszawa 29-30 maja 2017 r. 

Forum organizowało Blue Business Media w Hotelu Co-
urtyard by Marriott. 
Celem Forum była wymiana wiedzy i informacji o grupie 
klientów dojrzałych 55+, która jest obecnie najszybciej 
przyrastającą grupą wiekową w Polsce. 
Czy polski rynek jest gotowy na przyjęcie klientów 
dojrzałych? Czy jest gotowy na Silver Tsunami? – na te 
i inne pytania odpowiadali przedstawiciele firm pod-
czas Forum. W przyszłości największy sukces odniosą ci 
producenci, którzy już dziś zaczną się skupiać na klien-
tach z tzw. srebrnej generacji. 
Prezes Wiesława Borczyk, prezes Ogólnopolskiej Fede-
racji Stowarzyszeń UTW przedstawiła na Forum pre-
zentację „Seniorzy w Polsce – badania, diagnoza potrzeb 
pokolenia 55+” .

Więcej o Forum na stronie: http://seniors-marketing.
pl/prelegenci/

III KONGRES GOSPODARKI SENIORALNEJ, 
Warszawa 9 czerwca 2017 r.

„Gospodarka na progu srebrnej rewolucji” stanowiła te-
mat III Kongresu Gospodarki Senioralnej w Warszawie, 
w Ministerstwie Rozwoju. Wydarzenie zorganizował 
Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej. Organizacja 
ta wspiera rozwój usług i dóbr dla osób starszych oraz 
młodszych pokoleń, aby przygotować je do aktywnej 
i zdrowej starości.
W Kongresie brali udział przedstawicieli środowisk senio-
ralnych, MŚP, fundusze inwestycyjne, banki, ubezpieczy-
ciele, deweloperzy, operatorzy domów seniora, politycy, 
przedstawiciele samorządów, publicznej i prywatnej służ-
by zdrowia, świata nauki, pracownicy opieki społecznej. 
Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń UTW reprezen-
towała Krystyna Męcik, członek Zarządu, prezes UTW 
w Łazach.

Więcej o Kongresie na stronie: http://kigs.org.pl/
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Ogólnopolskie Centrum Wsparcia 
Gminnych Rad Seniorów 

Ogólnopolskie Centrum Wsparcia Gminnych Rad Senio-
rów to projekt realizowany w roku 2017 przez Fundację 
Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego w ramach 
Rządowego Programu ASOS. Projekt zakłada m.in. zrea-
lizowanie cykli szkoleniowo-doradczych dla tworzących 
się oraz już działających rad seniorów jak również prowa-
dzenie Punktu Informacyjno-Doradczego dla członków 
rad seniorów oraz osób, które chcą zainicjować proces 
powołania rady seniorów w swojej społeczności lokalnej.
W maju i czerwcu br. odbyły się trzy edycje szkolenia po-
święconego zakładaniu gminnych rad seniorów pn. Aka-
demia Obywatela Seniora oraz jedno przeznaczone dla 
członków działających gminnych rad seniorów pn. Aka-
demia Radnego Gminnej Rady Seniorów. Uczestniczyło 
w nich łącznie 49 osób z ponad 20. organizacji działają-
cych na rzecz osób starszych m.in.: z Gdańska, Bornego 
Sulinowa, Gniewu, Nowogardu, Zakopanego, Wolsztyna, 
Wodzisławia Śląskiego, Józefowa, Grodziska Wielkopol-
skiego, Gniezna, Krosna, Brzeska.
Szkolenia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem 
już od etapu rekrutacji, a w czasie zajęć uczestnikom po-
dobała się zarówno forma, sposób i jakość przekazywa-
nych przez trenerów informacji. Szkolenia przebiegały 
w przyjaznej atmosferze, dzięki której uczestnicy mogli 
szybciej nabywać i przyswajać nową wiedzę oraz umie-
jętności, przełamując bariery interpersonalne. 
Poniżej prezentujemy kilka opinii osób, które uczestni-
czyły w szkoleniach:

  Andrzej Hedko, wiceprezes d/s programowych,  
UTW w Wolsztynie
1. Doskonale wybrany temat. Dostosowany do aktual-
nych potrzeb społecznych. Lokalne społeczności czują, 

Tworzymy i wspieramy Gminne Rady Seniorów
Opracowanie: Daniel Jachimowicz

Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego w Nowym Sączu we 
współpracy z Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń UTW przygotowała 
ogólnopolskie przedsięwzięcie wspierające proces tworzenia i rozwijania 
działalności gminnych rad seniorów.

że jest potrzeba poszerzenia bazy społecznej w sprawo-
waniu władzy, ale nie zawsze wiadomo, w jaki sposób 
to zrobić. W trakcie szkolenia przekazano wszystkie nie-
zbędne informacje oraz sposoby na zaktywizowanie lo-
kalnych środowisk w celu uzyskania większego wpływu 
na kształtowanie kierunków, metod oraz celów zadań 
społecznych realizowanych przez miejscowe władze sa-
morządowe. Wskazano zadania, tematy i problemy, któ-
re dzięki Gminnym Radom Senioralnym można pomóc 
rozwiązać w lokalnym środowisku we wspólnym dzia-
łaniu z organizacjami pozarządowymi.
2. Podkreślić należy niezwykle wysoki poziom meryto-
ryczny szkolenia. Profesjonalizm i wyjątkowe zaanga-
żowanie osób będących wykładowcami zaowocowało 
pełnym zaangażowaniem uczestników w proponowany 
cykl wykładów. Wyzwoliło chęć działania i przeniesienia 
otrzymanej wiedzy na swój teren zamieszkania. Wiedza 
prowadzących pozwalała na prowadzenie dyskusji na 
tematy nie tylko objęte szkoleniem ale na wiele innych, 
które nurtowały uczestników szkolenia.
3. Niespotykana na innych szkoleniach – kontynuacja 
kontaktów, dosyłanie materiałów, bieżący konsulting, 
otwarcie na każdy zgłoszony problem, czyni z prowa-
dzących prawdziwych patronów, liderów ruchu, zarów-
no regionalnych inicjatyw społecznych jak i naszych 
struktur w ramach Uniwersytetów Trzeciego Wieku. 
W naszym przypadku na skutek wiadomości przekaza-
nych Zarządowi UTW podjęliśmy decyzję o postawieniu 
na Walnym Zgromadzeniu wniosku o przystąpieniu do 
Federacji UTW.
Podsumowując, szkolenie było pierwszym w którym 
uczestniczyłem, gdzie wiedza przekazywana była w spo-
sób skondensowany, nie męczący mało istotnymi infor-
macjami. Poparte ono było warsztatami, gdzie uczyliśmy 
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się praktycznego zastosowania przekazywanej wiedzy. 
Mogę gorąco polecić wszystkim uczestnictwo w szkole-
niach prowadzonych przez PP Wiesławę Borczyk, Danie-
la Jachimowicza oraz Wojciecha Nalepę. Pochwały należą 
się również za warunki zakwaterowania oraz wyżywie-
nia. Ogólnie wszystko na 6++.

  Grażyna Waryan, Prezes Borneńskiego UTW 
Serdeczne podziękowanie dla Europejskiego Instytutu 
Rozwoju Obywatelskiego w Nowym Sączu za zorganizo-
wanie dla UTW warsztatów w ramach projektu Ogólno-
polskie Centrum Wsparcia Gminnych Rad Seniorów. Two-
rzenie GRS jest to duże wezwanie dla organizacji. Udział 
w warsztatach dał nam podstawy i wskazał kierunek 
działania. Wszystkie przygotowane dokumenty jak rów-
nież prowadzone konsultacje dają podstawy do podjęcia 
kroków w celu powołania GRS. Wszystkie uwagi i pod-
powiedzi dotyczące GRS są bardzo cenne. Dziękujemy za 
wspólnie spędzony czas i miłą atmosferę.

  Anna Staruszkiewicz, Fundacja Forum, Gdańsk
Uczestniczyłam w szkoleniu Akademia Obywatelska Se-
niora w Podegrodziu. Szkolenie przeprowadzone pro-
fesjonalnie. Wykładowcy przygotowani merytorycznie; 
na bieżąco odpowiadali na pytania, dostosowując się 
do potrzeb uczestników (…). Wykazano się dużą reak-
tywnością, zdolnością organizacyjną. Materiały szkole-
niowe zostały przygotowane ze starannością. Spotka-
nie przepełnione wykładami, debatami i warsztatami, 
inspirującą atmosferą (…). Przebiegało zgodnie z har-
monogramem. Ciekawe doświadczenie, dające dużo sa-
tysfakcji i inspiracji. Wartość dodana to poznanie wielu 
ciekawych, pełnych pasji osób (…). 

  Elżbieta Horak, UTW Trzcianka
Bardzo mile wspominamy i wysoko oceniamy szkolenie 
Akademia Obywatela Seniora, w którym braliśmy udział 
4-osobową grupą z Gdańska. Szkolenie było prowadzo-
ne naprawdę profesjonalnie, merytorycznie, prowadzą-
cy sympatyczni, z dużą wiedzą którą dzielili się z nami 
w sposób wyczerpujący. Jednocześnie bardzo serdecz-
nie dziękujemy za okazaną pomoc w dotarciu na miejsce 
szkolenia (…).

  Irena Zajdel, Miejska Rada Seniorów, Krosno
W dniach 21-23 czerwca 2017 uczestniczyłam w I edycji 
warsztatów Akademia Radnego Gminnej Rady Seniorów 
w ramach projektu Ogólnopolskie Centrum Wsparcia 
Gminnych Rad Seniorów. Szkolenie odbyło się w Pode-
grodziu koło Nowego Sącza w hotelu „Folkowy Zakątek”. 
Program szkolenia obejmował wszystkie zagadnienia 
związane z działalnością Gminnych Rad Seniorów, po-
cząwszy od ustawy o samorządzie gminnym, współpra-
cy z samorządem i innym organizacjami, planowania 
działalności, sporządzenia planu oraz sposobów pozy-
skiwania środków na finansowanie inicjatyw gminnej 
rady seniorów. Celem warsztatów było nabycie wiedzy 
i umiejętności niezbędnych do skutecznego wykony-
wania obowiązków członka GRS. Szkolenie przebiegało 
w miłej, przyjaznej atmosferze. Doceniam wysokie kom-
petencje prowadzących zajęcia. Pani Mec. W. Borczyk, 
Mec. D. Jachimowicz, Mec. W. Nalepa bardzo jasno, przy-
stępnie i na przykładach zobrazowali nam jak powinna 
wyglądać i działać rada. Na każde pytanie otrzymałam 
wyczerpującą odpowiedź. Mam świadomość, że utwo-
rzenie GRS to dopiero początek, że należy po dokonaniu 
diagnozy właściwie zaplanować działania, współpracę 

Ogólnopolskie Centrum Wsparcia Gminnych Rad Seniorów
Chcesz zainicjować powstanie Gminnej Rady Seniorów i potrzebujesz pomocy w tym zakresie?

Jesteś już członkiem Gminnej Rady Seniorów i masz w związku z tym pytania?

Skontaktuj się z ekspertami Ogólnopolskiego Centrum Wsparcia Gminnych Rad Seniorów.

Oferta Centrum obejmuje wsparcie szkoleniowe i doradcze: np. pomoc w przygotowaniu wniosku o utworzenie 
GRS, statutu GRS oraz projektów uchwał i innych pism związanych z merytoryczną działalnością tego ciała.

Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego
ul. Jagiellońska 18, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 443-57-08, 696-952-016
fundacja@eiro.pl, www.eiro.pl
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z innymi podmiotami działającymi na rzecz osób star-
szych w mieście, wdrożyć regulaminy, starannie doku-
mentować pracę GRS, być dla samorządu partnerem 
i dbać o wizerunek rady, skutecznie podejmować prob-
lemy osób 60+. Dla mnie bardzo cenne jest to, że nadal 
można uzyskać pomoc ze strony Fundacji EIRO i Federa-
cji UTW w Nowym Sączu. Uczestnicy szkolenia bardzo 
się ze sobą zżyli i mam nadzieję, że będziemy ze sobą 
utrzymywać kontakt (…).

  Zuzanna Korycka, Przewodnicząca  
Hrubieszowskiej Rady Seniorów
W imieniu własnym i uczestniczek, członków Hrubie-
szowskiej Rady Seniorów dziękuję za to, że mogłyśmy 

znaleźć się w tak zacnym gronie. Mieliśmy możliwość 
pogłębić lub zdobyć nową wiedzę na temat funkcjono-
wania nowych struktur w Gminach czyli GRS. Wiedza 
przekazana przez wykładowców, ludzi o wielkich ser-
cach, pasjonujących się pracą na rzecz osób starszych, 
w każdym obszarze ich życia, stanowi podstawę i jest 
niezbędna w działalności GRS. Niektóre z nas nigdy nie 
miałyby okazji do zdobycia tak ważnych informacji o for-
mach pracy i prowadzeniu obowiązującej dokumentacji. 
Inne miały okazję po raz pierwszy brać udział w takich 
warsztatach. Zdały sobie sprawę, ile trzeba wysiłku i de-
terminacji, aby prowadzić społeczną pracę na rzecz se-
niorów (…).

Za nami IX Olimpiada Sportowa UTW i organizacji 
senioralnych w Łazach „Trzeci Wiek na Start”

W dniu 27 maja br. w czasie IX Olimpiady Sportowej 
UTW i organizacji senioralnych w Łazach rywalizowało 
60 zespołów z Polski i zagranicy: Austrii i Ukrainy . 
Uroczysta inauguracja Olimpiady rozpoczęła się odśpie-
waniem hymnu narodowego oraz hymnu olimpijskiego. 
Uczestników i zaproszonych gości, wśród których nie 
zabrakło Elżbiety Bojanowskiej, wiceminister Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej; Jana Widery, ministra Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki; poseł Małgorzaty Zwiercan, 
przewodniczącej Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, 
powitali Gospodarze – burmistrz Gminy Łazy Maciej 
Kaczyński, prezes UTW Łazy Krystyna Męcik i Grzegorz 
Piłka, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury. 
To dzięki Wam Łazy w tym jednym dniu w roku stają się 
stolicą entuzjazmu i przyjaźni, stają się stolicą seniorów 
z całej Polski. Cieszę się niezmiernie, że tak liczna gru-
pa zagościła ponownie na naszej jurajskiej ziemi i je-
stem dumny, że to właśnie Gmina Łazy ma zaszczyt być 
gospodarzem tak ważnego dla wszystkich wydarzenia. 
Chciałem jednocześnie poinformować, że pierwszy rekord 
olimpijski został już pobity, gdyż w dzisiejszej olimpia-
dzie bierze udział 60 uniwersytetów, a rok temu było ich 
59. Życzę wam, aby dzisiejsze zawody odbyły się w du-
chu sportowej rywalizacji, abyście nawiązali tutaj nowe 
przyjaźnie i zawsze mieli ochotę do nas wracać – powitał 
wszystkich burmistrz Maciej Kaczyński.

Opracowanie: Agnieszka Seweryn

Serdecznie witam na dziewiątej międzynarodowej olim-
piadzie sportowej seniorów. Dziękuję wszystkim liderom 
i kapitanom drużyn, którzy zadbali o to, abyście mogli sy-
stematycznie trenować i stawić się dzisiaj na igrzyskach 
w Łazach. Życzę Wam dobrego startu, i aby każdy dotarł 
z najlepszym wynikiem do mety. Ja również biorę udział 
w zawodach, więc do zobaczenia na starcie – powiedzia-
ła Krystyna Męcik, witając uczestników Olimpiady nad 
Zalewem Mitręga.
Na starcie sportowych zawodów stanęło 879 uczestni-
ków, którzy rywalizowali w jedenastu konkurencjach: 
pływanie, biegi, pchnięcie kulą, przełaje rowerowe, 
strzelanie, tenis, szachy, brydż, kajaki, boule i łucznictwo. 
W klasyfikacji zespołowej miejsca na podium zajęli:
I miejsce: UTW Gliwice, 
II miejsce: UTW Zgierz,
III miejsce: UTW Łazy.
Szczegółowe wyniki dostępne są na stronie: www.
utwlazy.pl/aktualnosci/132

W Łazach odbyła się również debata z udziałem liderów 
UTW na temat aktywności fizycznej seniorów oraz prze-
gląd zespołów artystycznych.

Organizatorom i wszystkim uczestnikom serdecznie 
gratulujemy! Do zobaczenia za rok!
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I Kongres Uniwersytetów  
Trzeciego Wieku Opolszczyzny

Na Opolszczyźnie działa 17 Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku. Przede wszystkim organizują wolny czas star-
szym osobom, zapraszają na prelekcje prozdrowotne, 
organizują wykłady i wyjazdy. Uniwersytet Trzeciego 
Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie oraz Pań-
stwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie wyszły z cen-
ną inicjatywą zorganizowania spotkania przedstawicieli 
tych stowarzyszeń, by podzielić się doświadczeniami, 
wypracować sposoby działania na przyszłość i zintegro-
wać środowisko. Celem I Kongresu UTW na Opolszczyź-
nie było przede wszystkim uświadomienie społeczeństwu 
i samym seniorom, jak ważna jest dbałość o jakość życia 
w naszym wieku – tłumaczy Danuta Michalina Podgórni, 
prezes UTW w Nysie, który z okazji 15-lecia istnienia za-
prosił kolegów z całej Opolszczyzny oraz z Nowej Rudy 
i Aleksandrowa Kujawskiego.
Swoją obecnością zaszczyciło Kongres ponad 200 słu-
chaczy oraz przedstawiciele 17 UTW, a także liczni za-
proszeni goście, w tym: Dyrektor Biura Dialogu i Kore-
spondencji w Kancelarii Prezydenta RP – Pani Grażyna 
Wereszczyńska oraz Zastępca Dyrektora Biura Dialogu 
i Korespondencji w Kancelarii Prezydenta RP – Pan Woj-

Nysa, 22-24 czerwca 2017 r.

Opracowanie: Marek Flakowski, Stowarzyszenie Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie

ciech Maciej Chojnowski, Wicewojewoda Opolski – Pani 
Violetta Porowska, Marszałek Województwa Opolskie-
go – Pan Andrzej Buła, Wicemarszałek Województwa 
Opolskiego – Pan Antoni Konopka, Wiceprzewodniczą-
cy Sejmiku Województwa Opolskiego – Pan Bogusław 
Wierdak, przedstawiciele Biur Poselskich Pani Poseł Ka-
tarzyny Czochary oraz Pana Posła Janusza Sanockiego, 
Przewodniczący Rady Powiatu w Nysie – Pan Mirosław 
Aranowicz, Starosta Nyski – Pan Czesław Biłobran, Bur-
mistrz Nysy – Pan Kordian Kolbiarz oraz przedstawicie-
le samorządów lokalnych z Opolszczyzny, w tym Staro-
sta Prudnicki – Pan Radosław Roszkowski oraz Zastępca 
Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla – Pan Wojciech 
Jagiełło.
Kongres rozpoczął się uroczyście w czwartek 22 czerw-
ca 2017 r. w auli głównej Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Nysie przy ul. Obrońców Tobruku 5. Pod-
czas uroczystości wręczone zostały statuetki, dyplomy 
i podziękowania tym wszystkim, którzy szczególnie 
przyczynili się do rozwoju nyskiego UTW. Z rąk Mar-
szałka Województwa Opolskiego Uniwersytet otrzymał 
odznakę honorową „Za Zasługi dla Województwa Opol-

Uczestnicy I Kongresu UTW Opolszczyzny, fot. archiwum Federacji UTW
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10 lat Zawierciańskiego  
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zawier-
ciu, to jedna z największych organizacji pozarządowych 
w powiecie zawierciańskim, która skupia rzeszę ludzi 
w średnim i starszym wieku. Celem jej działania jest 
poprawa jakości życia osób starszych przez włączenie 

Opracowanie: Jadwiga Maciążek-Matysik, Maria Grabowska, słuchaczki Zawierciańskiego UTW

osób będących na emeryturze do systemu kształcenia 
ustawicznego i promocję zdrowego stylu życia.
Nasz 10-letni jubileusz to czas refleksji, zadumy i podsu-
mowań minionego okresu. Zatrzymajmy się i spójrzmy 
na przebytą drogę. Zaczęła się wiosną 2006 r. Wtedy po-

Uczestnicy I Kongresu UTW Opolszczyzny., fot. archiwum Federacji UTW

skiego”. Spotkanie zakończyła prezentacja dorobków 
UTW Opolszczyzny, a pierwszy dzień kongresu zwień-
czył przemarsz jego uczestników ulicami Nysy i koncert 
jazzowy w Muzeum Powiatowym w Nysie.
W ramach Kongresu odbyła się także Konferencja Na-
ukowa „Jakość życia seniorów”, na którą składała się 
seria wykładów i warsztatów o dietetyce, technikach 
relaksacji czy zasadach udzielania pierwszej pomocy, 
zgodnie z hasłem przewodnim: „Bezpieczeństwo, edu-
kacja, ruch”. Po intensywnym wysiłku intelektualnym 
uczestnicy Kongresu delektowali się rejsem statkiem po 
Jeziorze Nyskim i integrowali podczas wieczoru w Błę-

kitnej Zatoce. Natomiast w sobotę 24 czerwca 2017 r. 
przed południem, na boisku Zespołu Szkół i Placówek 
Oświatowych w Nysie rozegrana została spartakiada 
seniorów. Po dekoracji zwycięzców w poszczególnych 
konkurencjach, nastąpiło uroczyste zakończenie I Kon-
gresu UTW Opolszczyzny. W programie przewidziano 
udział uczestników w imprezach towarzyszących Świę-
tu Gmin Powiatu Nyskiego. 
Znakomicie zorganizowana i przebiegająca w dosko-
nałej atmosferze impreza zaistniała dzięki wsparciu fi-
nansowemu Collegium Nobilium Opoliense, Gminy Nysa 
i Starosty Nyskiego.
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Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku
ul. Piastowska 1, 42-400 Zawiercie

tel.: 530 019 336, 516 605 653
e-mail: utwzawiercie@wp.pl 

www.u3wzawiercie.pl

mysłodawczyni projektu Pani Jadwiga Pluta, z gronem 
osób zainteresowanych, doprowadziła do zorganizowa-
nia stowarzyszenia i zarejestrowania w KRS. Nastąpiło 
to w dniu 4 kwietnia 2007 r. W pierwszym roku działal-
ności w zajęciach UTW uczestniczyło 150 osób, a w 2017 
roku jest 582 słuchaczy. Działamy w obszarach: „Nauka 
i wiedza”, „Sport i rekreacja”, „Kultura i sztuka” oraz rea-
lizujemy wolontariat seniorów. W kolejnych latach ofer-
ta Uniwersytetu zwiększała się i w roku jubileuszowym 
już mamy 25 form zajęć edukacyjno-aktywizujących, tj. 
artystyczne (chór, sekcja plastyczna, Klub Młodych Lite-
ratów, Kawiarenka Literacka, zajęcia taneczne); sporto-
we (brydż sportowy, strzelectwo, nordic walking, tenis 
stołowy, siatkówka, rowery, basen, siłownia); rehabili-
tacyjne (joga, tai-chi, gimnastyka klasyczna i rehabilita-
cyjna, gimnastyka w wodzie); komputerowe; lektoraty 
języków obcych (j.angielski, j.rosyjski); wolontariat 
seniorów – Grupa „SPINACZ”; turystyczne i kulturalne 
(wyjazdy do opery, teatru, operetki, spotkania taneczno-
-muzyczne, Teatr Integracyjny UTW).

Nasze 10 lat w liczbach 
W ciągu 10 lat 98 wykładowców wygłosiło 156 wykła-
dów dla 14335 osób. W 41 spotkaniach taneczno-mu-
zycznych uczestniczyło 3431 słuchaczy. W wyjazdach 
do teatru, opery, operetki, filharmonii wzięło udział 
2012 osób. Odbyło się 135 wycieczek (122 krajowych, 
13 zagranicznych). Uczestniczyły w nich 6092 osoby. 
W Olimpiadzie Sportowej Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku i Organizacji Senioralnych „Trzeci Wiek na Start” 
zdobyliśmy 104 medale (43 złote, 37 srebrne, 24 brązo-
we), w Ogólnopolskiej Zimowej Senioriadzie na Podhalu 
– 27 medali (12 złotych, 9 srebrnych, 6 brązowych). 
W Ogólnopolskich Juwenaliach III Wieku od 2012 r. by-
liśmy nagradzani w każdym roku w kategoriach teatr (I, 
II, III miejsce), poezja (II, III miejsce), plastyka (III miej-
sce), soliści (II miejsce), duety (I miejsce). 
W Gali Laureatów Zawiercia byliśmy dwukrotnie laurea-
tami, trzykrotnie nominowani i wyróżnieni. Zrealizowa-
liśmy 37 projektów o łącznej kwocie dotacji 214 106 zł. 
Teatr Integracyjny ZUTW przygotował i zaprezentował 
7 spektakli.
Do tradycji należy niekonwencjonalne zakończenie roku 
akademickiego. Po oficjalnej uroczystości słuchacze 
uczestniczą w pikniku, w każdym roku organizowanym 
w innym stylu. Były już pikniki w stylu lat 20-tych i 30-
tych, 50-tych i 60-tych, 70-tych. Cieszą się dużą popular-
nością, o czym świadczy ilość uczestników – przeciętnie 
250 osób. 
W roku 2009 przystąpiliśmy do Ogólnopolskiej Federa-
cji UTW w Nowym Sączu. W listopadzie 2016 r. uzyska-
liśmy certyfikat potwierdzający profesjonalizm naszego 
stowarzyszenia „Profesjonalny UTW – Certyfikat Złoty”. 

Uczestniczyliśmy w szkoleniach i konferencjach organi-
zowanych przez Federację UTW oraz w Forum III Wieku 
na Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju i Nowym 
Sączu.

Projekt obchodów Jubileuszu 10-lecia
W roku jubileuszowym realizowaliśmy projekt obcho-
dów Jubileuszu 10-lecia, którego celem było wzmocnie-
nie idei działalności Uniwersytetu wśród mieszkańców 
gminy i powiatu poprzez różne formy prezentacji do-
robku Zawierciańskiego UTW. Były to m.in.

 − wystawa „Retrospekcja w miejscu”; w oryginalny 
sposób zaprezentowano dorobek ZUTW (fotografie 
w słojach, na pudełkach, wieszakach), konkursy (li-
teracki i plastyczny),

 − kalendarz okolicznościowy na 2017 r., 
 − Jubileuszowy Bal Seniora,
 − otwarte, plenerowe imprezy kulturalno-sportowe: 

„Piknik art. na trawniku kultury”, „Piknik sportowo-
-zręcznościowy”. Prezentowaliśmy pokazy członków 
sekcji tai-chi, tańców w kręgu, jogi, tańca z kijami 
nordic walking, występy wokalne, zawody i zabawy 
sportowe dla seniorów i dzieci. Uczestnicy mogli się 
bawić przy muzyce na żywo, podziwiać taniec z og-
niem, pokazy fajerwerków,

 − uhonorowanie statuetkami przyjaciół Zawierciań-
skiego UTW oraz zasłużonych słuchaczy,

 − opracowanie Jubileuszowego Biuletynu „10 lat Za-
wierciańskiego UTW”, ukazującego fakty, materia-
ły graficzne dotyczące historii stowarzyszenia, rolę 
edukacji z różnych dziedzin w ramach idei „uczenia 
się przez całe życie”.
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Akademia Trzeciego Wieku  
przy Miejskim Ośrodku Kultury  
w Olsztynie

W dniach 25-30 czerwca 2017 r. w Olsztynie odbyło się 
XI Europejskie Spotkanie Integracyjne Polskich Uniwer-
sytetów Trzeciego Wieku. Idea i potrzeba organizacji 
corocznych spotkań narodziła się w 2006 roku podczas 
wyjazdu członków Akademii Trzeciego Wieku w Ol-
sztynie do Lwowa. Spotkaliśmy się wówczas z naszymi 
rodakami z polskiego UTW. W trakcie rozmów podjęto 
ustalenia, że kilkuosobowe delegacje wszystkich pol-
skich UTW zza wschodniej granicy oraz przedstawiciele 
krajowych UTW będą się spotykać corocznie. 
Spotkania miałyby służyć szeroko pojętej integracji se-
nioralnego środowiska polskiego.
W XI Europejskim Spotkaniu wzięły udział reprezentacje 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku i organizacji polonij-
nych z Ukrainy (Lwów, Zdołbunów, Iwano-Frankowsk), 
Litwy (Wilno, Soleczniki, Kiejdany, Niemenczyn, Kłajpe-
da, Święciany, Poniewież), Białorusi (Brześć, Grodno), 
Łotwy (Dyneburg), Austrii (Wiedeń), Rumunii (Buka-
reszt), Republiki Czeskiej (Czeski Cieszyn) oraz 15 UTW 
z Polski – w sumie około 110 uczestników.
Celem przyświecającym organizacji XI Spotkania było 
wzmocnienie aktywizacji i integracji środowisk pol-
skich w kraju zamieszkania, poprzez nawiązanie więzi 
z Polską i Polskimi Uniwersytetami Trzeciego Wieku 
w Europie, powstanie nowych organizacji tego typu, 
umocnienie tożsamości narodowej przez uczestnictwo 
w imprezach artystycznych z udziałem członków krajo-
wych UTW i polskich organizacji kresowych, promocja 
Olsztyna poza granicami Polski, zwiększenie wiedzy na 
temat miasta, budowanie marki oraz pozyskiwanie no-
wych ambasadorów miasta Olsztyna.
W bogatym programie XI Spotkania przeprowadzone 
panele dyskusyjne:

 − Teoria i praktyka Karty Polaka,
 − Dobre praktyki i rozwiązywanie problemów polskich 

UTW, 

XI Europejskie Spotkanie Integracyjne Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Olsztyn, 25-30 czerwca 2017 r.

Opracowanie: Aldona Bagińska, Prezes Akademii Trzeciego Wieku

 − Doświadczenia i problematyka ochrony praw mniej-
szości polskich w poszczególnych krajach europejskich,

 − Jak budować pozytywny wizerunek polskiego środo-
wiska w kraju zamieszkania,

 − Problemy i pozytywne doświadczenia w relacjach 
z władzami lokalnymi w krajach zamieszkania, słu-
żyć będą podwyższaniu kompetencji organizacyj-
nych i zarządczych polskich UTW w Europie oraz ko-
mitetów założycielskich nowych UTW.

Przedsięwzięcie, którego głównym organizatorem jest 
Akademia Trzeciego Wieku w Olsztynie przy Miejskim 
Ośrodku Kultury dofinansowane zostało przez Senat RP 
i Prezydenta Miasta Olsztyna.

Akademia Trzeciego Wieku
Kamienica Naujacka

ul. Dąbrowszczaków 3, 10-538 Olsztyn 
tel. 89 522 13 68, fax 89 522 13 51

e-mail: zarzad@atwolsztyn.pl
www.atwolsztyn.pl
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Serdecznie witamy w gronie  
Ogólnopolskiej Federacji  
Stowarzyszeń UTW nowych Członków
Stowarzyszenie Kielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku „Ponad Czasem”  
(woj. świętokrzyskie); Prezes Zarządu: Janina Łucak 
www.utwponadczasem.com/

Stowarzyszenie Ostrowski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostrowie Wielkopolskim 
(woj. wielkopolskie); Prezes Zarządu: Józef Kozan 
www.outw.edu.pl/index.html

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tarnowie Podgórnym  
(woj. wielkopolskie); Prezes Zarządu: Irena Szewczyk 
www.utw.tarnowo-podgorne.edu.pl/

Portal dla seniorów SlowoSeniora.pl – jako Członek Wspierający 
Poznań (woj. wielkopolskie); e-mail: redakcja@slowoseniora.pl 

Wykaz członków zwyczajnych i wspierających Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW  
dostępny jest na stronie: www.federacjautw.pl/index.php/federacja/czlonkowie

warto wiedzieć...
Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku została utworzona 
w 2007 r. z inicjatywy mec. Wiesławy Borczyk, prezes Sądeckiego UTW, zgłoszonej podczas 
IV Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersytetów Trzeciego Wieku, zorganizowanej w ramach 
programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Uniwersytety Trzeciego Wieku” przez 
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Płocku oraz Fundację dla Uniwersytetu Ja-
giellońskiego z Krakowa, w dniach 11-12 września 2007 r.
Zebranie założycielskie Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW miało miejsce 7 grudnia 
2007 r. w Krakowie, a założycielami było 10 stowarzyszeń UTW. Przyjęto statut, wybrany 
został Zarząd i Komisja Rewizyjna, ustalono składki członkowskie i plan pracy. Pierwsze po-
siedzenie Zarządu odbyło się 8 grudnia 2007 r. w Krakowie. 
Federacja UTW zrzesza Uniwersytety Trzeciego Wieku i działa przy zachowaniu zasad do-
browolności, równouprawnienia i otwartości. Przystąpienie do Federacji UTW nie narusza 
samodzielności stowarzyszeń członkowskich.
Siedzibą Federacji UTW jest Nowy Sącz.

www.federacjautw.pl
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ABC FINANSÓW SENIORA  
– w pytaniach i odpowiedziach

Opracowanie: Wojciech Nalepa

Czy istnieje możliwość wcześniejszej spłaty 
odwróconego kredytu hipotecznego?
TAK. Zgodnie z przepisem art. 13 ustawy z dnia 
23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hi-
potecznym kredytobiorca ma prawo w każdym cza-
sie do spłaty tzw. całkowitej kwoty do zapłaty lub jej 
części. Przez całkowitą kwotę do zapłaty należy rozu-
mieć sumę otrzymanych przez seniora środków wraz 
z odsetkami i innymi kosztami ustalonymi w umowie 
w związku z udzieleniem ww. kredytu. Warto pamię-
tać, iż w przypadku spłaty przez kredytobiorcę całko-
witej kwoty do zapłaty lub jej części bank nie może 
pobrać żadnej prowizji z tego tytułu. Ponadto bank nie 
może uzależnić spłaty całkowitej kwoty do zapłaty lub 
jej części od uprzedniego poinformowania go o tym 
przez kredytobiorcę. Gdy senior dokona częściowej 
spłaty całkowitej kwoty do zapłaty, nie powoduje to 
wstrzymania wypłaty rat niewykorzystanej kwoty od-
wróconego kredytu hipotecznego, chyba że strony po-
stanowiły w tym zakresie inaczej. W przypadku spłaty 
całkowitej kwoty do zapłaty bank jest zobowiązany do 
potwierdzenia rozliczenia umowy odwróconego kre-
dytu hipotecznego, w terminie 14 dni od dnia dokona-
nia tej spłaty.

Czy w okresie obowiązywania umowy od-
wróconego kredytu hipotecznego kredyto-
biorca będzie miał jakieś szczególne obo-
wiązki w stosunku do nieruchomości, która 
stanowi zabezpieczenie ww. umowy?
TAK. W okresie trwania umowy odwróconego kredytu 
hipotecznego kredytobiorca będzie zobowiązany w od-
niesieniu do nieruchomości (lokalu), która stanowi za-
bezpieczenie ww. kredytu do: 

 − posiadania ubezpieczenia tej nieruchomości (lokalu) 
od zdarzeń losowych, jeżeli ubezpieczenie to jest wy-
magane przez dany bank;

 − utrzymywania tej nieruchomości (lokalu) w stanie 
niepogorszonym, z uwzględnieniem zwykłego używa-
nia rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem, w szczegól-
ności do dokonywania bieżących napraw i remontów;

 − terminowego uiszczania podatków i obowiązkowych 
opłat związanych z korzystaniem z tej nieruchomości 
(lokalu).

W przypadku niewywiązania się przez kredytobiorcę 
(seniora) z któregokolwiek obowiązku wskazanego po-
wyżej, bank wezwie go do jego dopełnienia, wyznacza-
jąc w tym celu termin nie krótszy niż 60 dni - termin ten 
powinien być wyznaczany z uwzględnieniem rodzaju 
niewykonanego obowiązku i możliwości jego wykona-
nia przez kredytobiorcę. Jeśli kredytobiorca mimo wy-
znaczonego terminu nie zastosuje się do w/w wezwania, 
bank może zażądać od niego udzielenia mu upoważnie-
nia do wykonania tego obowiązku w imieniu kredyto-
biorcy. Nieudzielnie przedmiotowego pełnomocnictwa 
może stanowić podstawę do wypowiedzenia przez bank 
umowy odwróconego kredytu hipotecznego.
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Niedosłuch a zaburzenia  
nastroju, wykluczenie i depresja

Pracujemy, jesteśmy bardzo aktywni, 
wychowujemy dzieci, poznajemy 
świat. Wciąż przewija się w coraz 
szybszym tempie Boże Naro-
dzenie i Wielkanoc. Tak to na 
okrągło leci, aż tu nagle coś 
zaboli, coś drętwieje, nie 
wszystko można zjeść, wy-
pić, dostrzec, zapamiętać, 
usłyszeć. Przecież niedaw-
no było całkiem w porząd-
ku – wiele od nas zależało, 
to dla nas tętnił świat, a my 
w nim. Teraz, aby to wszyst-
ko ogarnąć trzeba założyć 
okulary, aparat słuchowy, po-
ćwiczyć, zjeść coś dietetyczne-
go i wziąć leki. Mamy na szczęś-
cie sztab specjalistów – okulista 
przywróci nam wzrok, rehabilitant 
i ortopeda usprawni ruchowo, psycho-
log odstresuje, laryngolog poprawi słuch.
Wzrasta ilość osób starszych w społeczeń-
stwie, a wraz z tym faktem pojawiają się cho-
roby charakterystyczne dla tego wieku z upośle-
dzeniem narządów zmysłu włącznie. Ocenia się, 
że u ludzi starszych cierpiących na niedosłuch 
dwukrotnie zwiększa się ryzyko depresji, a prob-
lemy ze słuchem ma co czwarta osoba po 65. roku 
życia, po 75. jedna trzecia populacji. Senior, który 
nie dosłyszy powoli izoluje się od otoczenia, czuje się 
zawstydzony prosząc kilka razy o powtórzenie mó-
wionych do niego zdań i aby się nie ośmieszać, zaczy-
na unikać rozmów telefonicznych, spotkań ze znajo-
mymi. Rezygnuje z kina, teatru, urządzania imienin 
i innych spotkań towarzyskich, wycieczek – ponieważ 
nie usłyszy przewodnika i może się zagubić.
Problemem staje się jazda samochodem, nie słyszy 
włączonych kierunkowskazów, więc często ich nie 
wyłącza, stwarzając niebezpieczeństwo na drodze. 

Nie udała się Panu Bogu starość, więc spróbujmy to naprawić
Opracowanie: Teresa Machała-Goćwińska, Specjalista otolaryngolog

Nie słyszy karetki pogotowia, któ-
rej należy ustąpić miejsca i tu też 

są rozwiązania techniczne roz-
wiązujące tą kwestię. Trudno 
opiekować się wnukami, 
bo się ich nie rozumie, nie 
słychać szeptu, westchnień 
i wielu stanów emocjonal-

nych, które wyrażane są 
modulacją głosu. Głośne po-

wtórzenie w wielu przypadkach nie 
odzwierciedla wypowiadanej przez 
mówiącego intencji. Potrzeba cią-

głego powtarzania tych samych 
zdań powoduje, że otoczenie czę-
sto ogranicza kontakty z niedosły-

szącym do niezbędnego mini-
mum, a to wywołuje frustrację, 
ostracyzm, poczucie niskiej 
wartości i prowadzi do depre-
sji. Kolejne konsekwencje to 

osamotnienie, zaburzenia 
rytmu snu, dnia i nocy, osła-
bienie apetytu, chudnięcie, 
utrata zainteresowań, chęć 
stałego przebywania w łóżku, 

zaburzenie funkcji poznaw-
czych, co może być nawet powo-

dem rozwoju choroby Alzheimera.
Naprzeciw tym problemom wychodzą lekarze la-
ryngolodzy leczący niedosłuchy oraz liczne placów-
ki dobierające, dopasowujące i sprzedające aparaty 
słuchowe. W takich miejscach można wypożyczyć 
na próbę aparat słuchowy i uzyskać informa-
cję o sposobach jego pozyskania, sfinansowania 
czy refundacji kosztów urządzenia. Skorzystanie 
z tych instytucji na pewno pozwoli wielu osobom po-
wrócić do aktywnego życia rodzinnego, towarzyskie-
go i wyzwoli ochotę na uczestnictwo w wielu cieka-
wych wydarzeniach.



OLIMPIADA SPORTOWA UTW W ŁAZACH
Łazy, 27 maja 2017 r. 



JUBILEUSZ 35-LECIA JAGIELLOŃSKIEGO  
UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

Kraków, 6 czerwca 2017 r.



AKADEMIA OBYWATELA SENIORA – EIRO ASOS 2017

SZKOLENIE AKADEMIA LOKALNEGO ANIMATORA  
AKTYWNOŚCI SENIORÓW 

AKADEMIA RADNEGO GMINNEJ RADY SENIORÓW



Liczba UTW w poszczególnych  
województwach (łącznie 614)

(źródło danych: Baza UTW, stan na 31 marca 2017 r.)
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DZIEŃ I 6 września 2017 r., środa  |  Nowy Sącz
PRZYJAZD UCZESTNIKÓW DO NOWEGO SĄCZA, ZAKWATEROWANIE W DOMU AKADEMICKIM PWSZ, UL. DŁUGOSZA 619.00 – 15.00

LUNCH14.00 – 15.00

UROCZYSTE OTWARCIE FORUM III WIEKU, BIBLIOTEKA PWSZ, UL. AL. WOLNOŚCI 40 
WYSTĄPIENIA PRZEDSTAWICIELI GŁÓWNEGO PARTNERA FORUM III WIEKU ORAZ GOŚCI HONOROWYCH 
DEBATA: SENIORZY W PROCESIE ZMIAN DEMOGRAFICZNYCH. DIAGNOZA SYTUACJI OSÓB STARSZYCH. REKOMENDACJE KIERUNKÓW 
ZMIAN W POLITYCE SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ POLSKI
UDZIAŁ PRZEDSTAWICIELI RZĄDU, PARLAMENTU, SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO, MEDIÓW.

16.00 – 18.00

CATERING REGIONALNY18.00 – 18.30

WYDARZENIE ARTYSTYCZNE18.30

KOLACJA. OMÓWIENIE SPRAW ORGANIZACYJNYCH20.00 – 20.30

DZIEŃ II 7 września 2017 r., czwartek  |  Nowy Sącz, Krynica-Zdrój
ŚNIADANIE7.00 – 7.30

7.45

9.00 – 17.00

WYJAZD DO KRYNICY-ZDROJU NA XXVII FORUM EKONOMICZNE – FORUM III WIEKU

UDZIAŁ W PANELACH XXVII FORUM EKONOMICZNEGO 
I PANEL: SILVER GENERATION. SREBRNE POKOLENIE POTENCJAŁEM SREBRNEJ GOSPODARKI.  
BEZPIECZNY SENIOR – KONSUMENT NA RYNKU USŁUG I PRODUKTÓW 
II PANEL: SENIOR – OBYWATEL. AKTYWNOŚĆ SENIORÓW W ŻYCIU PUBLICZNYM, W PROCESIE ZMIAN DEMOGRAFICZNYCH

17.00 WYJAZD DO NOWEGO SĄCZA

18.00 – 19.00 OBIADOKOLACJA

DZIEŃ III 8 września 2017 r., piątek  |  Nowy Sącz
ŚNIADANIE7.30 – 8.00

8.15

9.00

PRZEJAZD UCZESTNIKÓW FORUM III WIEKU DO MIASTECZKA GALICYJSKIEGO W NOWYM SĄCZU

SESJA PLENARNA FORUM III WIEKU 
OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA: WOLONTARIAT SENIORÓW I DLA SENIORÓW – POTRZEBY, BARIERY, PRAKTYKA
X-LECIE OGÓLNOPOLSKIEJ FEDERACJI STOWARZYSZEŃ UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU 
VII MAŁOPOLSKIE FORUM UTW 
WARSZTATY: PROFESJONALNI LIDERZY MAŁOPOLSKICH UTW
WARSZTATY: WSPÓŁPRACA MIĘDZYPOKOLENIOWA – REALIZOWANE PRZEZ TOWARZYSTWO INICJATYW TWÓRCZYCH „Ę” 
WARSZTATY: WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA UTW – ERASMUS+ EDUKACJA DOROSŁYCH. JAK ZACZĄĆ?  
– REALIZOWANE PRZEZ FUNDACJĘ ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI, NARODOWĄ AGENCJĘ PROGRAMU ERASMUS+ 
PANEL: Z SENIORAMI I DLA SENIORÓW – KULTURA W MAŁOPOLSCE. PREZENTACJA OFERTY KULTURALNEJ MAŁOPOLSKI 
CATERING REGIONALNY 
PREZENTACJA PROJEKTU „SŁYSZEĆ PRZEZ CAŁE ŻYCIE” KIND APARATY SŁUCHOWE SP. Z O.O. 
DYSKUSJA. PRZYJĘCIE STANOWISK FORUM III WIEKU

17.00 ZAKOŃCZENIE FORUM III WIEKU

17.30 PRZEJAZD DO DOMU AKADEMICKIEGO

18.30 – 19.00 KOLACJA

DZIEŃ IV 9 września 2017 r., sobota  |  Nowy Sącz, Stróże, Kamianna
ŚNIADANIE8.00 – 8.30

8.30 – 9.30 PODSUMOWANIE FORUM III WIEKU

9.30 WYJAZD UCZESTNIKÓW FORUM

9.30 – 14.30 WYCIECZKA AUTOKAROWA Z PRZEWODNIKIEM (DLA ZAINTERESOWANYCH)
„SĄDECKA KRAINA MIODÓW” – STRÓŻE, SĄDECKI BARTNIK 
„PASIEKA BARĆ IM. KS. DR HENRYKA OSTACHA” – KAMIANNA

IX Forum III Wieku, w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju, mające na celu propagowanie godnego, zdro-
wego i  aktywnego stylu życia osób starszych, organizują: Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku 
w Nowym Sączu, Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Fundacja Europejski 
Instytut Rozwoju Obywatelskiego z wieloma partnerami publicznymi, społecznymi i gospodarczymi.
Głównym Partnerem Forum III Wieku jest Województwo Małopolskie.

SKRÓCONY RAMOWY PROGRAM 

FORUM III WIEKU


