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Szanowni Państwo!
W bieżącym numerze piszemy o utworzonej, pierw-
szej w kraju regionalnej Małopolskiej Radzie ds. 
Polityki Senioralnej; do jej grona zaproszono m.in. 
przedstawicieli Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Po 
Kongresie Zdrowego Starzenia o sytuacji osób star-
szych w Polsce, stanie zdrowia seniorów i potrzebie 
zmian w ich leczeniu rozmawiamy z prof. Tomaszem 
Grodzickim, konsultantem krajowym ds. geriatrii.
O cechach charakteryzujących proces starzenia pol-
skiego społeczeństwa, konieczności interdyscyplinar-
nego podejścia do tego problemu, także w działalno-
ści uniwersytetów trzeciego wieku, wypowiada się 
prof. Beata Tobiasz-Adamczyk, prezes krakowskiego 
oddziału Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego 
i zaprasza do debaty, jak wspólnie działać na rzecz 
„health ageing”.
Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz, 
jako jeden z priorytetów swoich działań potraktowa-
ła poszanowanie praw osób starszych i przeciwdzia-
łanie ich dyskryminacji. Odnotowaliśmy na naszych 
łamach nadanie przez Rzecznika Praw Obywa-
telskich Stowarzyszeniu Sądecki UTW Honorowej 
Odznaki „ Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka” 
w związku z jubileuszem 10-lecia UTW oraz zorga-
nizowaniem systemu bezpłatnej pomocy prawnej 
i obywatelskiej. Piszemy także o ułatwieniach dla 
osób starszych i niepełnosprawnych, w głosowaniach 
podczas wyborów powszechnych.
Ponadto przybliżamy działalność polskiego UTW  
w Grodnie na Białorusi przy ZS „Polska Macierz 
Szkolna” jak również edukację seniorów w UTV  
przy Uniwersytecie Preszowskim na Słowacji. 
Informujemy o ogólnopolskim projekcie „Nowoczes-
ne i bezpieczne finanse seniora III”, sytuacji UTW 
w kraju oraz imprezach z zakresu kultury fizycznej, 
organizowanych przez UTW. 
Także w Biuletynie znajdziecie Państwo interesujące 
przykłady współpracy międzypokoleniowej, porady 
na temat kredytu konsumenckiego oraz informacje 
o Telefonie Zaufania dla osób starszych.
Zapraszam do lektury!

Wiesława Borczyk 
Redaktor Naczelny
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Pierwsza w Polsce
Małopolska Rada ds. Polityki Senioralnej

W Krakowie została powołana Małopolska Rada ds. Polityki Senioralnej. 
Radę powołał Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą z 31 grudnia 
2013 roku. Tydzień wcześniej rząd przyjął „Pakiet dla seniorów”.

Inicjatorami utworzenia Małopolskiej Rady ds. Poli-
tyki Senioralnej były organizacje pozarządowe, m.in. 
Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku oraz Uniwersytety Trzeciego Wieku 
w województwie małopolskim, które wystąpiły do 
Marszałka Województwa i Przewodniczącego Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z wnioskiem o powołanie 
takiego ciała.

Pierwsze posiedzenie Rady odbyło się 13 marca. Wów-
czas jej członkom wręczono akty powołania. Powstanie 
Rady to odpowiedź Zarządu Województwa Małopol-
skiego na potrzebę utworzenia forum zapewniającego 
wymianę doświadczeń, opiniowanie oraz propago-
wanie działań na rzecz osób starszych i solidarności 
międzypokoleniowej.

SKŁAD MAŁOPOLSKIEJ  
RADY DS. POLITYKI SENIORALNEJ:

Przewodniczący:
1) Wojciech Kozak – Wicemarszałek Woje-

wództwa Małopolskiego.
Członkowie:
2) Marta Mordarska – Komisja Polityki Proro-

dzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa 
Małopolskiego – Radna Województwa Mało-
polskiego;

3) Wioletta Wilimska – Dyrektor Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie;

4) Maciej Zdziarski – Fundacja Instytut Łuka-
siewicza;

5) Olga Śladowska – Stowarzyszenie „Wszyscy 
dla Wszystkich”;

6) Zofia Szarota – Uniwersytet Pedagogiczny;
7) Jolanta Perek-Białas – Uniwersytet Jagielloński;
8) Elżbieta Achinger – przedstawiciel środowi-

ska Uniwersytetów Trzeciego Wieku  
– Krakowski Obszar Metropolitalny;

9) Urszula Kupcza – przedstawiciel środowiska 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku  
– subregion Małopolska Zachodnia;

10) Wiesława Borczyk – przedstawiciel środo-
wiska Uniwersytetów Trzeciego Wieku  
– subregion nowosądecki;

11) Maria Kanior – przedstawiciel środowiska 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku  
– subregion tarnowski;

12) Maria Kopytek – przedstawiciel środowiska 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku  
– subregion podhalański.

Rada została powołana Uchwałą Nr 1614/2013 Zarzą-
du Województwa Małopolskiego w sprawie powoła-
nia Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej z dnia 
31.12.2013 r., oraz Zarządzeniem Nr 24 /2014 Mar-
szałka Województwa Małopolskiego w sprawie powo-
łania składu osobowego Małopolskiej Rady ds. Polityki 
Senioralnej z dnia 27.02.2014 r.
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Nasza starość 
może być lepsza
Rozmowa z prof. drem hab. Toma-
szem Grodzickim, dziekanem Wy-
działu Lekarskiego Collegium Medi-
cum UJ, ordynatorem Kliniki Chorób 
Wewnętrznych i Geriatrii Szpitala 
Uniwersyteckiego w Krakowie, kon-
sultantem krajowym ds. geriatrii.

Pod koniec stycznia uczestniczył Pan w I Kongresie 
Zdrowego Starzenia. Wierzy Pan w to, że starość 
może być aktywna i zdrowa?

Z natury jestem optymistą i myślę, że nasza starość 
może być inna. W ogóle sytuacja osób starszych w Pol-
sce może być lepsza. Na pewno jest ona odzwiercied-
leniem kondycji ekonomicznej państwa. Kiedy ono jest 
bogate, część tego bogactwa spływa na osoby starsze, 
które są zdrowsze i aktywniej uczestniczą w życiu 
codziennym. Ale poprawa sytuacji seniorów to proces, 
który wymaga czasu i wielu lat pracy. W Polsce potrze-
bujemy przede wszystkim dostosowania infrastruktury 
i naszej mentalności do potrzeb i wymagań osób star-
szych. Poza tym pamiętajmy, że mówiąc o dzisiejszych 
seniorach, mówimy o pokoleniu ludzi 70. i 80-letnich, 
którzy rodzili się i dorastali w latach wojny i trudnym 
okresie powojennym. To na pewno spowodowało, 
że ich kondycja zdrowotna nie jest najlepsza. Starość 
obecnych 20. i 30-latków będzie już zupełnie inna. 
Bo na starość pracujemy całe życie i trudno ją zmienić 
tak z dnia na dzień. 

prof. dr hab. Tomasz Grodzicki

Czy ma znaczenie świadomość samych seniorów, 
że mogą wpływać na to, jak wygląda ich starość? 

Na pewno tak, aczkolwiek kiedy już jesteśmy w star-
szym wieku, jest nam trudno coś zmienić. Pewnych 
rzeczy nie da się cofnąć. Jeżeli przez całe życie nie byli-
śmy aktywni fizycznie, to nie zaczniemy tej aktywności 
nagle w wieku siedemdziesięciu lat. 

Ale niektórzy dopiero na emeryturze mają czas, 
żeby coś dla siebie zrobić. 

Być może tak jest, ale nie wierzę w to, że ktoś, kto nie ma 
nawyków i umiejętności zdobytych w wieku młodzień-
czym lub średnim, zdobędzie je jako senior. Oczywiście 
możemy się wtedy nauczyć pływać, ale znacznie łatwiej 
nam będzie, jeśli pływaliśmy już wcześniej. Tak samo 
będzie w przypadku biegania, spacerów, a także cieka-

W Polsce potrzebujemy 
przede wszystkim dostoso-
wania infrastruktury i na-
szej mentalności do potrzeb 
i wymagań osób starszych.

Rozmawia:  
Agnieszka Grybel-Szuber - Współpracownik Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW
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wości świata, chęci uczestnictwa w życiu społecznym czy 
aktywności na uniwersytetach trzeciego wieku.

Dlaczego to zdrowe i aktywne starzenie się jest 
dla społeczeństwa takie ważne?

Dla każdego z nas ważna jest jakość życia. Chcielibyśmy 
żyć długo, szczęśliwie i w pełnej sprawności. Natomiast 
z punktu widzenia państwa im zdrowsi i sprawniejsi 
będą ludzie starsi, tym mniejsze będą wydatki na opie-
kę zdrowotną i społeczną. Zdrowe i sprawne osoby 
będą mogły też dłużej pracować i dawać od siebie wie-
le, nie oczekując niczego w zamian.

Podobno to właśnie polscy i węgierscy seniorzy 
najgorzej oceniają swój stan zdrowia, najwięcej też 
mamy przypadków depresji. Czy można coś zrobić, 
żeby zmienić nasze podejście do starości?

Badania, które prowadziliśmy kilka lat temu, pokazały, 
że dzisiejsi seniorzy oceniają swoją starość podobnie 
jak ci sprzed 30. lat. Ta ocena na pewno nie jest gorsza, 
można nawet powiedzieć, że jest lepiej niż było.

Bo też poprawiła się sytuacja gospodarcza i ekono-
miczna kraju…

Tak, a to wszystko jest ze sobą powiązane i nie da się 
rozdzielić.

POWSTAJE ZŁOTA  
KSIĘGA DOBRYCH PRAKTYK 
Do 15 lipca można zgłaszać propozycje 
do Złotej Księgi Dobrych Praktyk. Pa-
tronem Księgi jest Rzecznik Praw Oby-
watelskich. Do zgłaszania propozycji 
zachęca RPO, prof. Irena Lipowicz wraz 
z Komisją ds. Osób Starszych. Mogą to 
robić przedstawiciele organizacji społecz-
nych, nieformalnych grup, pracodawców 
i samorządów terytorialnych oraz innych 
instytucji realizujących programy na rzecz 
osób starszych. Dobre praktyki zostaną 
umieszczone w „Złotej Księdze Dobrych 
Praktyk na rzecz społecznego uczestni-
ctwa osób starszych”. Celem inicjatywy jest 
upowszechnienie wartościowych działań 
podejmowanych na rzecz osób starszych 
i z osobami starszymi. 
Nie są przewidziane nagrody finansowe, 
ani rzeczowe. Formą wyróżnienia jest 
umieszczenie opisu dobrej praktyki  
w „Złotej Księdze” oraz możliwość  
ukazania tą drogą własnych osiągnięć.  
Formularz zgłoszeniowy i inne materiały 
dotyczące konkursu jest dostępny pod  
adresem: www.rpo.gov.pl. Informację  
można również uzyskać u Pani Hanny 
Szczeblewskiej, tel. 22 55 17 907.

DIALOG POKOLEŃ  
W SFERZE PUBLICZNEJ
O konieczności działania na rzecz spo-
łeczeństwa przyjaznego wszystkim po-
koleniom mówi raport Rzecznika Praw 
Obywatelskich. Raport nosi tytuł „Dialog 
międzypokoleniowy. Między ideą a prakty-
ką”. Jest dostępny na stronie internetowej  
www.rpo.gov.pl w zakładce Publika-
cje, w serii „Zasada równego taktowania. 
Prawo i praktyka”. W opracowaniu została 
przybliżona z różnych perspektyw koniecz-
ność aktywnego działania na rzecz społe-
czeństwa przyjaznego wszystkim pokole-
niom. Dołączono również opis praktycznych 
metod warsztatowych ułatwiających 
wzajemne słuchanie i zrozumienie osób 
przynależących do różnych generacji. 

Jak Pan ocenia obecną sytuację seniorów w Polsce 
jeśli chodzi o aktywność i zdrowie?

Wszystko zależy od punktu odniesienia. Jeżeli porów-
namy się z krajami o bardzo wysokim poziomie rozwo-
ju ekonomicznego, jak Dania, Szwajcaria czy Australia, 
to ocena będzie dla nas bardzo niekorzystna. Ale my 
powinniśmy się raczej porównywać z krajami takimi, 
jak Słowacja czy Rumunia i na tym tle nie wypadamy 
tak źle. Aktualny obraz budowaliśmy przez ostatnie 
50 lat i jest on konsekwencją zdarzeń, które w tym 
czasie miały miejsce w Polsce. Na pewno daleko nam 
do ideału, natomiast opieka medyczna nad osobami 
starszymi nie odbiega w sposób istotny od tego, co 
obserwujemy w innych krajach. Czas oczekiwania 
na konsultacje i kolejki, o których tyle się mówi, nie 
odbiegają od tego, co się dzieje w Wielkiej Brytanii czy 

Chcielibyśmy żyć długo, 
szczęśliwie i w pełnej spraw-
ności. Natomiast z punk-
tu widzenia państwa im 
zdrowsi i sprawniejsi będą 
ludzie starsi, tym mniejsze 
będą wydatki na opiekę 
zdrowotną i społeczną.
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Na pewno daleko nam do 
ideału, natomiast opieka 
medyczna nad osobami star-
szymi nie odbiega w sposób 
istotny od tego, co obserwu-
jemy w innych krajach. Czas 
oczekiwania na konsultacje 
i kolejki, nie odbiegają od 
tego, co się dzieje w Wielkiej 
Brytanii czy innych krajach 
zachodnich. 

innych krajach zachodnich. Owszem, nasz system ma 
wiele wad, które trzeba naprawić, ale to zależy też od 
ilości pieniędzy przeznaczanych na opiekę zdrowotną. 
Jeśli natomiast popatrzymy na standardy, to w Polsce są 
one zdecydowanie gorsze. Ale jeżeli na przykład opłaty 
za miejsce w domu opieki w Szwajcarii są dziesięć 
razy wyższe niż w Polsce, to nie oczekujmy, że za jedną 
dziesiątą środków będziemy mieli ten sam standard. 
Myślę, że mamy sytuację może nie idealną, ale też nie 
dramatycznie złą. W pewnych dziedzinach jest źle 
i trzeba o tym otwarcie mówić. Na przykład jeśli chodzi 
o dostęp do rehabilitacji czy niewystarczające wsparcie 
socjalne dla opiekunów pacjenta w domu. To ważne, bo 
jeśli senior i jego opiekun będą odczuwali wsparcie, to 
od razu ich postrzeganie rzeczywistości będzie lepsze.

Jakie zmiany w systemie opieki zdrowotnej są po-
trzebne aby lepiej odpowiadał on na potrzeby osób 
starszych?

Z pewnością potrzebujemy większej świadomości 
potrzeb osób starszych. Zarówno wśród organizatorów 
opieki zdrowotnej, osób, które nią administrują, jak 
i wykonawców, czyli lekarzy, pielęgniarek i rehabilitan-
tów. Dyrektorzy szpitali, cały pion Narodowego Fun-
duszu Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, powinni mieć 
świadomość, że dzisiaj co drugi pacjent, który przeby-
wa w szpitalu, przekroczył 60. rok życia. Ponad połowa 
wydatków NFZ idzie na opiekę nad osobami starszymi. 
Ta świadomość to podstawa. Poza tym brakuje szkoleń 
z zakresu geriatrii dla lekarzy. Nasze szpitale nie są 
przystosowane do potrzeb osób starszych, nie mają też 
odpowiednich środków z NFZ na zapewnienie rehabili-
tacji, wsparcia psychologa i pracownika socjalnego. 

Fundusz musi wreszcie zauważyć, że pacjent 80-letni 
kosztuje znacznie więcej niż ten 30., 40-letni, bo wyma-
ga interdyscyplinarnej opieki. Tu nie wystarczy tylko 
lekarz i pielęgniarka, ale potrzebny będzie także psy-

cholog czy rehabilitant. Nie ma też komunikacji między 
opieką podstawową a szpitalną. Jeżeli nie będzie łącz-
ności pomiędzy tym, co się dzieje w szpitalu i w domu, 
to te dwa procesy będą przebiegać niezależnie, zamiast 
się uzupełniać. Kolejnym elementem niezbędnym do 
zapewnienia właściwej opieki nad pacjentami starszy-
mi jest rehabilitacja i opieka długoterminowa. W Polsce 
cierpimy na brak łóżek rehabilitacyjnych, które uła-
twiłyby ludziom starszym powrót do domu. Wszyscy 
zauważają, że pacjent po zabiegu kardiochirurgicz-
nym czy po zawale wymaga rehabilitacji, ale nikt nie 
mówi, że pacjent starszy po zapaleniu płuc również 
jej potrzebuje. Takie oddziały przejściowe o charakte-
rze rehabilitacyjnym są niezbędne. Za mało jest także 
miejsc w domach opieki. Okres oczekiwania, nawet do 
pół roku w niektórych województwach, powoduje, że 
pacjent w tym czasie albo jest w szpitalu i ponosimy 
ogromne koszty, albo jest w domu i wtedy te koszty 
ponosi rodzina. 

Jak często starsi pacjenci wracają do szpitala? 

Ocenia się, że około 20 procent chorych w ciągu miesią-
ca wraca do szpitala. Jest to zjawisko szczególnie częste 
w przypadku pacjentów starszych i z przewlekłymi 
chorobami, jak niewydolność serca czy przewlekła ob-
turacyjna choroba płuc. To są schorzenia, które powo-
dują, że pacjenci wracają do szpitala także dlatego, że 
opieka domowa jest niewystarczająca. 

Fundusz musi wreszcie za-
uważyć, że pacjent 80-letni 
kosztuje znacznie więcej niż 
ten 30., 40-letni, bo wymaga 
interdyscyplinarnej opieki.

A czy brak lekarzy geriatrów to nadal w Polsce 
problem?

W ciągu ostatnich 10. lat potroiliśmy liczbę lekarzy 
geriatrów. Można to uznać za sukces. Ale nie przekłada 
się on na wzrost liczby łóżek o charakterze geriatrycz-
nym. Wielu z tych lekarzy pracuje w innych specjalnoś-
ciach dlatego, że finansowanie geriatrii ambulatoryjnej 
i szpitalnej jest niewystarczające. Wycena świadczeń 
jest identyczna czy pacjent ma 80 lat czy 50. A 80-latek 
będzie potrzebował dwa razy więcej czasu choćby po 
to, żeby się przygotować do badania. W związku z tym 
geriatrią nie są zainteresowani ani dyrektorzy szpitali, 
ani kierownicy poradni specjalistycznych. Moim zda-
niem każdy szpital powinien obowiązkowo zatrudniać 
geriatrę, który będzie konsultował tych najbardziej 
zaawansowanych wiekiem, najbardziej wątłych star-
szych pacjentów. Duże szpitale powinny mieć oddziały 
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DYSKUSJA NAD OPIEKĄ W DOMU
Opieka nad osobami potrzebującymi 
wsparcia w sprawach życia codziennego 
była tematem konferencji w Biurze Rzecz-
nika Praw Obywatelskich.
Konferencja odbyła się 14 lutego. Jej tema-
tem było wykorzystanie środków unijnych 
w zakresie przejścia od opieki instytucjo-
nalnej do opieki świadczonej na pozio-
mie lokalnym. Udział w dyskusji wzięli 
przedstawiciele administracji rządowej 
i samorządowej, instytucji unijnych oraz 
organizacji pozarządowych. Podczas spot-
kania eksperci m.in. przedstawili wyzwa-
nia, jakie stoją przed Polską w zakresie 
deinstytucjonalizacji opieki oraz zapre-
zentowali przykłady dobrych praktyk 
w perspektywie porównawczej z innymi 
państwami UE. Transmisja z konferencji 
jest dostępna na stronie internetowej RPO 
w zakładce Aktualności. Archiwum Kro-
niki. Rzecznik i Komisja Ekspertów będą 
nadal przyglądać się jakości rozwiązań 
dotyczących opieki instytucjonalnej, jak 
i jakości wsparcia świadczonego w miejscu 
zamieszkania osoby potrzebującej. 

RODZINNE TARGI W KRAKOWIE
Fundacja dla Seniora wraz z Fundacją dla 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 9-10 maja 
2014 r. organizuje pierwszą edycję Targów 
Rodzinnych FELIX VITA. Są one kierowane 
do całych rodzin i mają na celu nawiąza-
nie dialogu międzypokoleniowego oraz 
wzmocnienie więzi familijnych. Wydarze-
nie odbędzie się w Krakowie na stadionie 
Cracovii. 
Do udziału organizatorzy zaprosili firmy 
różnych branż kierujące swoją ofertę do 
wszystkich, chcących cieszyć się życiem 
i korzystać z niego bez względu na wiek. 
Przede wszystkim jednak zachęcają senio-
rów z rodzinami.
W ciągu dwóch dni targowych będą pre-
zentowane najnowsze propozycje insty-
tucji edukacyjnych i kulturalnych oraz 
szeroka gama innych firm. 
Więcej informacji na stronie http://www.
utw.pl/index.php?id=5&strona=10

Takie wyniki pokazuje ekspertyza powstała jesienią 
ubiegłego roku dla Departamentu Polityki Senioral-
nej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Jednym 
z obszarów pokazanych w dokumencie jest zatrudnie-
nie. Za osoby zatrudnione rozumie się tutaj seniorów 
wykonujących przez co najmniej jedną godzinę pracę 
przynoszącą zarobek lub dochód albo świadczoną nie-
odpłatnie pomoc w prowadzeniu rodzinnego gospodar-
stwa rolnego czy działalności gospodarczej.

W tym obszarze liderem okazała się wschodnia i po-
łudniowa Polska, a szczególnie województwo podkar-
packie, gdzie pracuje najwięcej seniorów. Tuż za nim 
było mazowieckie i lubelskie. Najsłabsze wyniki w tym 
zakresie zanotowała północna i zachodnia część kraju, 
gdzie jedynie w lubuskim poziom zaangażowania se-
niorów w pracę jest podobny do liderujących regionów.

Więcej na stronie:  
http://senior.gov.pl/materialy_i_badania

Podkarpaccy  
seniorzy zajęci
Najbardziej zajęci seniorzy mieszkają 
w województwie podkarpackim, a naj-
mniej zaabsorbowani w kujawsko-po-
morskim, zachodniopomorskim i war-
mińsko-mazurskim.

geriatryczne z przynajmniej trzydziestoma łóżkami, 
nastawione na diagnostykę. To jedyny system na jaki 
nas dziś stać. 

Czy patrzy Pan z optymizmem w najbliższe lata? 
Pytam o to, jakie są szanse na zmiany, o których 
Pan mówił.

O potrzebach i problemach osób starszych mówi się 
coraz głośniej i coraz więcej. Liczę, że z tego mówie-
nia w końcu coś wyniknie. Najważniejsze jest to, aby 
opieka nad osobami starszymi stała się priorytetem, 
jak onkologia czy kardiologia interwencyjna. Na ra-
zie nikt jeszcze nie powiedział, że starszy człowiek 
nie może czekać na pomoc, i że niedopuszczalna jest 
sytuacja, w której tej pomocy nie otrzyma. Czekamy, 
aż ktoś to powie, a potem zrobi coś, co poprawi sytua-
cję seniorów. 

Dziękuję za rozmowę.
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Jak zmieniają się współczynniki charakteryzujące 
proces starzenia polskiego społeczeństwa? Czy 
razem z nimi zmienia się obraz starości?

Dane demograficzne wskazują na postępujący proces 
starzenia się społeczeństwa polskiego i rosnący odse-
tek osób w wieku 65 lat i więcej, a przede wszystkim 
osób w zaawansowanym wieku starszym czyli 80 lat 
i więcej. Będzie systematycznie wzrastać średnia dłu-
gość życia, co oznacza, że coraz dłuższy przedział życia 
po zakończeniu aktywności zawodowej wymagać bę-
dzie „zagospodarowania”. Stąd tak wiele uwagi ze stro-
ny gerontologów na propagowanie idei „healthy agei-
ng” (zdrowego starzenia się – przyp. red.) w wymiarze 
nie tylko zdrowia fizycznego, ale także – a może przede 
wszystkim – psychospołecznym. To prawda, że nadal 
istnieją negatywne stereotypy dotyczące wieku starsze-
go. Zmiana obrazu osób starszych w oczach młodszych 
grup społecznych zależy w dużym stopniu od przekazu 
samych seniorów na temat znaczenia ich jakości życia. 
Trzeba zwrócić uwagę na fakt, że podobnie, jak w od-
niesieniu do młodszych generacji, tak i wśród seniorów 
obserwujemy znaczne zróżnicowanie nie tylko statusu 
społeczno-ekonomicznego, ale różne formy aktywno-
ści społecznej, kulturalnej czy postawy i przekonania. 
Heterogeniczność tej szeroko rozumianej grupy wieko-
wej, obejmującej tak naprawdę kilka generacji, utrud-
nia generalizację. Mamy do czynienia z osobami na 
początku wieku starszego, które są w dobrej kondycji 

Wolontariat – szlachetna 
kontynuacja misji UTW

Rozmowa z prof. dr hab. Beatą  
Tobiasz Adamczyk, prezes  
krakowskiego oddziału Polskiego  
Towarzystwa Gerontologicznego, 
kierowniczką Katedry Epidemiolo-
gii i Medycyny Zapobiegawczej UJ 
Collegium Medicum.

fizycznej, pełne energii i nadal zaangażowane w różne 
aktywności, chociażby kontakty koleżeńskie i życie 
towarzyskie nie tylko w kręgu rodzinnym oraz będą-
cymi powyżej 85. roku życia, kiedy aktywność może 
być znacznie niższa, a krąg potencjalnych przyjaciół 
znacznie się zawęża. Innym stereotypem jest przeko-
nanie, że osoby starsze powinny poświęcać swój wolny 
czas na emeryturze przede wszystkim na pełnienie roli 
babć lub dziadków, przypisanie im tylko tej jednej roli 
często bez akceptacji przez samych zainteresowanych. 
Coraz częściej osób, nie chcąc rezygnować z tej ważnej 
roli, pragnie również mieć czas wolny dla siebie, aby 
go zagospodarować zgodnie z własnymi zainteresowa-
niami. Ponadto wydaje się, że zmieniać się też będzie 
struktura osób starszych, szczególnie pod względem 
wykształcenia. Dotyczy to zwłaszcza kobiet. Można 
założyć, że ich potrzeby aktywnego uczestniczenia 
w życiu społecznym i kulturalnym będą się zwiększać, 

prof. dr hab. Beata Tobiasz Adamczyk

Rozmawia:  
Ewa Piłat - Pełnomocnik Rektora UJ ds. JUTW
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tym bardziej, że można oczekiwać polepszenia zdrowia 
i stanu funkcjonalnego w wieku starszym.

Jakie działania, zdaniem gerontologa, są najpil-
niejsze, aby przeciwdziałać negatywnym skutkom 
starzenia się?

Nie jestem gerontologiem, ale socjologiem medycyny, 
ale od dłuższego czasu moje zainteresowania w głów-
nej mierze koncentrują się wokół socjologii wieku 
starszego, bo taka subdyscyplina w ostatnich dekadach 
gwałtownie rozwinęła się w wielu krajach. Prowadzę 
od lat badania związane z różnymi wymiarami jakości 
życia w wieku starszym i jej społeczno-kulturowymi 
uwarunkowaniami. Podejście do wieku starszego musi 
być interdyscyplinarne, stąd wskazywanie jednego 
wymiaru jakości życia jako dominującego w działaniach 
na rzecz pozytywnego starzenia się jest trudne. Na 
pewno aktywizacja społeczna, obecność osób starszych 
w sieciach relacji społecznych i działania na rzecz ró-
wieśników mają wielkie znaczenie. Wszystkie badania 
jednoznacznie dowodzą, że jakość życia seniorów jest 
zależna od więzi społecznych charakteryzujących osobę 
starszą, jej aktywności w życiu społecznym, uczestni-
ctwa w różnych grupach nieformalnych lub formalnych. 

Podobnie, jak w odniesieniu 
do młodszych generacji, tak 
i wśród seniorów obserwu-
jemy znaczne zróżnicowanie 
nie tylko statusu społeczno-
-ekonomicznego, ale różne 
formy aktywności społecz-
nej, kulturalnej czy postawy 
i przekonania.

kim włączenie się proces uczenia się, zdobywania 
nowej wiedzy i umiejętności często w dziedzinach 
odległych od poprzedniej aktywności zawodowej, 
wyrównywanie szans w uczestniczeniu w codzien-
nym postnowoczesnym świecie, wreszcie realizowa-
nie zainteresowań, których nie udało się lub brakło 
czasu, aby je zrealizować, są najmocniejszymi atutami 
w oddziaływaniu Uniwersytetów Trzeciego Wieku na 
osoby starsze. Misja Uniwersytetów Trzeciego Wieku 
to właśnie integracja seniorów ze społeczeństwem, 
walka z wykluczeniem społecznym i kulturowym, 
a także wzmacnianie ich potencjału intelektualnego, 
zasobów sił i kontrolowania własnego życia. Uczciwie 
powiem, że nie znam wyników badań, które w sposób 
rzetelny odpowiadałyby na pytanie: czy jakość życia 
osób starszych uczestniczących w zajęciach Uniwersy-
tetów Trzeciego Wieku jest lepsza niż ich rówieśników 
nie zaangażowanych w UTW? Bardzo trudno jest na 
nie odpowiedzieć. Jakkolwiek intuicyjnie nie podlega 
dyskusji pozytywny wpływ UTW na ogólną jakość 
życia. Trzeba pamiętać, że wiek starszy często obfituje 
w wiele stresujących wydarzeń, jak np. utrata bliskich 
– wtedy bycie w grupie, którą stanowi Uniwersytet, 
może odegrać istotną rolę w pokonywaniu stresu i ża-
łoby. Ta trudność porównania osób uczestniczących 
w zajęciach UTW z ich rówieśnikami wynika również 
z innych uwarunkowań, np. wielu naszych emerytowa-
nych profesorów nadal jest osobami czynnymi, pisząc 
książki lub artykuły, wiele osób poświęca się swoim 
osobistym pasjom. Wydaje się, że UTW są przede 
wszystkim ważne dla tych seniorów, którzy nie bardzo 
widzieli swoje życie po przejściu na emeryturę, ale też 
są ciekawi nowej wiedzy i otwarci na świat.

Czy, zdaniem Pani Profesor, UTW powinny się zaan-
gażować w jakieś inne działania, oprócz edukacji, 
służące osobom starszym? Może liderzy UTW nie 
dostrzegają nisz, które zauważają gerontolodzy? 

Działalność edukacyjna jest bardzo ważna, odpowia-
da ona przede wszystkim wyzwaniom związanym ze 
współczesną tendencją uczenia się przez całe życie. 
Niemniej w UTW uczestniczy tylko pewna niewielka 

Misja Uniwersytetów Trze-
ciego Wieku to właśnie 
integracja seniorów ze spo-
łeczeństwem, walka z wyklu-
czeniem społecznym i kultu-
rowym, a także wzmacnianie 
ich potencjału intelektualne-
go, zasobów sił i kontrolowa-
nia własnego życia.

Osobiście opowiadam się właśnie za tą sferą jakości 
życia w wieku starszym, jakkolwiek trzeba mieć świa-
domość, że stan zdrowia i stan funkcjonalny może zna-
cząco wyznaczać zakres aktywności społecznej. Choć 
niekoniecznie powinien stanowić przeszkodę w aktyw-
ności związanej z partycypacją w życiu społecznym.

Czy misja, którą realizują Uniwersytety Trzecie-
go Wieku, zdaniem Pani Profesor, da się czytelnie 
przełożyć na poprawę jakości życia uczestników 
zajęć? Czy gerontolodzy dostrzegają różnice w pa-
rametrach obrazujących jakość życia między stu-
dentami-seniorami a ich biernymi rówieśnikami?

Tak jak zaznaczyłam, aktywność społeczna, możliwość 
kontynuowania relacji społecznych, zawiązywanie 
nowych znajomości i przyjaźni, ale przede wszyst-
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część osób starszych wiekiem Jest wiele powodów, dla 
których pewne osoby nigdy nie staną się studentami-
-seniorami – brak dostępu, brak zainteresowania 
taką aktywnością, stan zdrowia, nawet przeszkody 
finansowe. Często barierą jest poziom wykształcenia, 
a przecież wszystkie badania jednoznacznie dowo-
dzą, że właśnie osoby o niskim wykształceniu, niskim 
statusie społeczno-zawodowym często wchodzą 
w wiek starszy z najmniejszymi zasobami i właśnie 
one są narażone na bierne spędzanie wolnego czasu. 
Może uczestnicy UTW po zakończeniu swojej edukacji 
podjęliby jakieś działania edukacyjne na rzecz tych 
„wykluczonych” z Uniwersytetu osób starszych? Po-
dobna sytuacja dotyczy seniorów chorych, nieopusz-
czających środowiska domowego lub przebywających 
w domach pomocy społecznej. Może warto pomyśleć 
o wykładach UTW na odległość (e-learning), jak to 
ma coraz większe zastosowanie w procesie studio-
wania? Zawsze należy myśleć z troską o tych osobach 
starszych, które są tak naprawdę wykluczone z życia 
społecznego. Może działalność na zasadach wolon-
tariatu absolwentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
byłaby szlachetną kontynuacją misji tych placówek? 
Same UTW nie są czymś statycznym, ulegają zmianie. 
Najlepszym przykładem jest najstarszy w Małopolsce 
i jeden z najstarszych w kraju Jagielloński Uniwer-
sytet Trzeciego wieku, który po okresie funkcjono-
wania jako jednostka elitarna zyskał nowy wymiar, 
bardziej otwarty i wielodyscyplinarny. Nowy sposób 
jego działania został opisany w poprzednim numerze 
Ogólnopolskiego Biuletynu UTW przez Pełnomocnika 
Rektora UJ ds. JUTW.

Co moglibyśmy zrobić wspólnie - Uniwersytety 
Trzeciego Wieku oraz Polskie Towarzystwo Ge-
rontologiczne - dla poprawy jakości życia osób 
w podeszłym wieku? Ogólnopolska Federacja 
Stowarzyszeń UTW chętnie nawiązałaby współpra-
cę z krakowskim oddziałem PTG. Może za naszym 
przykładem podążą inni?

Oddziały Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego za-
wsze były otwarte i wspierały Uniwersytety Trzeciego 
Wieku, tak też jest w przypadku środowiska krakow-
skiego, a jest ono mocno reprezentowane przez geria-
trów i gerontologów. Zapraszamy do wspólnej debaty 
na temat co wzajemnie możemy dla siebie zrobić, aby 
wspólnie działać na rzecz „healthy ageing”.

Dziękuję za rozmowę.

Zawsze należy myśleć 
z troską o tych osobach 
starszych, które są tak na-
prawdę wykluczone z życia 
społecznego. Może działal-
ność na zasadach wolon-
tariatu absolwentów Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku 
byłaby szlachetną kontynu-
acją misji tych placówek? 

W sportowych zmaganiach 4 marca wzięło udział 207. 
zawodników z 14. Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Byli 
reprezentanci Łazów, Oświęcimia, Rabki-Zdroju, Pszczy-
ny, Lublina, Krakowa, Zakopanego, Rzeszowa, Zawiercia, 
Gliwic, Andrychowa, Józefowa, Nowego Targu i Nowego 
Sącza. Rozegrano osiem konkurencji z podziałem na 
grupy wiekowe i płeć. W klasyfikacji drużynowej zwy-
ciężyli gospodarze zdobywając 196 punktów, na drugim 
miejscu byli przedstawiciele Rzeszowa – 187 punktów, 
a na trzecim Gliwic – 185 punktów. Dalsze miejsca zajęli 
kolejno: 4 – Nowy Targ, 5 – Józefów, 6 – Zawiercie, 7 – 
Łazy, 8 – Nowy Sącz, 9 – Andrychów, 10 – Lublin, 11 – 
Zakopane, 12 – Oświęcim, 13 – Kraków, 14 – Pszczyna.

Uczestników połączyły nie tylko zmagania sportowe, 
ale przede wszystkim dobra zabawa i okazja do spotka-
nia przedstawicieli środowisk seniorów z różnych stron 
Polski.

Fotorelacja z wydarzenia w kolorowej wkładce.

Zimowa Senioriada  
za nami
Mimo niezbyt sprzyjającej aury, zgodnie 
z zapowiedziami organizatora - Rab-
czańskiego UTW - odbyła się I Ogólno-
polska Zimowa Senioriada na Podhalu, 
Rabka-Zdrój 2014.
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Opracowanie:  
Mariola Pękala-Piekarska - Wiceprezes Zarządu Sądeckiego UTW

Honory dla Sądeckiego  
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Nadanie Odznaki Honorowej przez Rzecznika Praw Obywatleskich  
„Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka”

29 marca Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena 
Lipowicz, na mocy prawa polskiego i rozporządzenia 
władz najwyższych - Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej, nadała Odznakę „Za Zasługi dla Ochrony Praw 
Człowieka”. Z wnioskiem o jej nadanie wystąpili Sta-
rostowie Nowosądecki Jan Golonka i Limanowski Jan 
Puchała

W laudacji wygłoszonej podczas wręczania Odznaki 
Starosta Jan Golonka podkreślił m.in.: 

„Mam wyjątkową przyjemność i osobistą satysfakcję 
wygłosić laudację przed odznaczeniem Stowarzyszenia 
Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku Odznaką Hono-
rową Rzecznika Praw Obywatelskich „Za Zasługi dla 
Ochrony Praw Człowieka”. Jest to cenne i rzadko przy-
znawane odznaczenie, podkreślające szczególne zasługi 
wyróżnianej organizacji w zakresie upowszechniania 
i ochrony praw człowieka. Na szczególne podkreślenie 
zasługuje jednak fakt, iż organizacja ta nie ogranicza 
prac wyłącznie do swoich członków, ale sukcesyw-
nie inicjuje i rozwija działania mające na celu pomoc 
i wsparcie prawno-obywatelskie ogółowi społeczności 
lokalnej. Mam tutaj w szczególności na myśli opraco-
wanie i wdrożenie systemu bezpłatnego poradnictwa 
prawnego i obywatelskiego dla mieszkańców Sądecczy-
zny (od 2009 r.) oraz Ziemi Limanowskiej (od 2011 r.). 
Dzięki temu osoby potrzebujące porad, konsultacji czy 
informacji o charakterze prawnym lub obywatelskim 
uzyskały dostęp do profesjonalnej, obiektywnej i nie-
odpłatnej pomocy świadczonej przez zespół doświad-
czonych prawników. Nie będę przytaczał dokładnych 
statystyk, o które poprosiłem Stowarzyszenie, ale wy-
starczy powiedzieć, że udzielonych zostało już ponad 
12 tys. porad i konsultacji, co pokazuje, jak bardzo ze 
społecznego punktu widzenia, potrzebne jest prowa-

dzenie tego typu działalności. Warto także wspomnieć 
o ciekawych, bezpłatnych poradnikach prawnych 
wydawanych przez Stowarzyszenie, które w przystępny 
sposób przybliżają czytelnikom wybrane zagadnienia 
prawne.

Odznaka Honorowa Stowarzyszeniu Sądecki UTW została nadana przez 
Rzecznika Praw Obywatelskich. Jej wręczenie odbyło się podczas uroczy-
stości z okazji 10-lecia tej organizacji pozarządowej.

Odznaka Honorowa Rzecznika Praw Obywatelskich „Za Zasługi dla Ochrony 
Praw Człowieka” dla Stowarzyszenia Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

fot. Antoni Łopuch
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Sądecki UTW od 2009 roku jest również głównym orga-
nizatorem międzynarodowej konferencji towarzyszącej 
Forum Ekonomicznemu w Krynicy-Zdroju - Forum III 
Wieku. Jest to wyjątkowe wydarzenie, w którym co rok 
bierze udział około 200. uczestników, w tym liderzy 

UTW z kraju i zza granicy. Jednym z istotnych obszarów 
tematycznych poruszanych w ramach debat, paneli 
dyskusyjnych i warsztatów są zagadnienia związane 
z szeroko pojętymi prawami osób starszych w kraju 
i za granicą.

Niebagatelne znaczenie w działalności Stowarzyszenia 
ma także wsparcie konsultacyjno-doradcze udzielane 
innym organizacjom pozarządowym oraz osobom fizycz-
nym chcącym założyć stowarzyszenie lub fundację. Dzia-
łalność w tej sferze umożliwiła powstanie i rozwój wielu 
cennych, oddolnych inicjatyw społecznych, co stanowi 
istotny wkład w budowę społeczeństwa obywatelskiego. 

Wręczenia Odznaki w imieniu pani Rzecznik dokonała 
Barbara Imiołczyk, Główny Koordynator Zespołów i Ko-
misji w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, repre-
zentującym Stowarzyszenie Sądecki UTW: Wiesławie 
Borczyk prezes Stowarzyszenia oraz prof. Zdzisławie 
Zacłonie przewodniczącej Rady Programowo-Nauko-
wej Sądeckiego UTW.

W imieniu wnioskodawców podziękował Starosta Li-
manowski Jan Puchała.

Sądecki UTW został także uhonorowany przez Starostę 
Nowosądeckiego Złotym Jabłkiem Sądeckim oraz przez 
Przewodniczącego Rady Miasta Nowego Sącza Jerzego 
Wituszyńskiego „Tarczą Herbową - zasłużony dla Mia-
sta Nowego Sącza”.

Niebagatelne zna-
czenie w działalności 
Stowarzyszenia ma 
także wsparcie kon-
sultacyjno-doradcze 
udzielane innym or-
ganizacjom pozarzą-
dowym oraz osobom 
fizycznym chcącym 
założyć stowarzysze-
nie lub fundację.

Nagroda Honorowa Starosty Nowosądeckiego „Zote Jabłko Sądeckie”  
dla Stowarzyszenia Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Odznaka Honorowa Rady Miasta Nowego Sącza Tarcza Herbowa  
„Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” dla Stowarzyszenia Sądecki  
Uniwersytet Trzeciego Wieku

fot. M
aria O

lszow
ska

fot. Antoni Łopuch
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UTW w kraju
Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku
- młodzi uczą seniorów obsługi komputera

Umiejętność obsługi komputera i posługiwania 
się internetem nie musi być domeną ludzi mło-
dych. Osoby starsze, które nie dorastały w erze 
powszechnych komputerów, wszystkiego mogą 
nauczyć się na specjalnych kursach organizowa-
nych przez Uniwersytety Trzeciego Wieku i inne 
organizacje.

Umiejętność obsługi komputera oraz korzystanie 
z internetu to otwarcie okna na świat. Poprzez 
internet można robić zakupy, kontaktować się 
z rodziną, znajomymi na całym świecie i to prak-
tycznie za darmo. Internet to także szerokie źród-
ło wiedzy oraz najnowszych informacji. Jest to 
również skuteczny sposób na uniknięcie poczucia 
samotności i odizolowania od społeczeństwa.

Możliwość zrealizowania kursów komputero-
wych dla osób starszych nie jest zarezerwowana 
tylko dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Mogą 
je organizować także inne grupy i organizacje 

Uczestnicy podkre-
ślali, że nowe umie-
jętności ułatwiają 
codzienne życie, 
umożliwiają komu-
nikację z innymi, 
pozwalają rozwijać 
wiedzę i zdobywać 
ciekawe informacje.  

zrzeszające seniorów. 
Wymaga to nawiąza-
nia współpracy z in-
stytucjami mogącymi 
zapewnić dostęp do 
sal komputerowych 
(np. szkół, uczelni). 
Kolejnym ważnym 
elementem jest za-
pewnienie odpowied-
nich osób mogących 
poprowadzić zajęcia 
komputerowe. Mogą 
to być studenci, 
nauczyciele, a na-
wet uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych. 
Warto też nawiązać 
kontakty z lokalnym 
samorządem, który 

może wspomóc projekt kursów komputerowych 
dla seniorów, a nawet objąć je patronatem. Po-
zwoli to na dotarcie z pomysłem do ludzi star-
szych mieszkających w małych miasteczkach i 
wsiach. Istotną barierą dla powodzenia takich 
przedsięwzięć w mniejszych miejscowościach jest 
zachęcenie potencjalnych uczestników do udziału 

Młodzi uczą seniorów - fot. Antoni Łopuch.

ciąg dalszy na str. 13
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Opracowanie:  
Andrzej Zarych (na podstawie materiałów SUTW)

w kursach. Dlatego niezbędne jest przeprowadze-
nie lokalnej kampanii promocyjnej zachęcającej 
do udziału w warsztatach komputerowych. Warto 
też skorzystać z doświadczeń organizacji, które 
już takie kursy organizowały,

Być może dobrym przykładem będą kursy kom-
puterowe organizowane przez Sądecki Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku. Seniorzy z Nowego Sącza 
i Powiatu Nowosądeckiego nie mieli możliwości 
edukacji w tym zakresie w sposób dla nich przy-
stępny i zorganizowany. Barierą była również 
obawa przed urządzeniami komputerowymi, 
które wydawały się im trudne w obsłudze. Jeżeli 
seniorzy prosili o pomoc młodszych członków 
rodziny, to ci często nie mieli czasu lub cierpliwo-
ści, by odpowiednio wytłumaczyć coś, co dla nich 
było oczywiste. Dlatego niezwykle potrzebne było 
zorganizowanie warsztatów komputerowych, na 
których osoby starsze mogą krok po kroku zdobyć 
umiejętności obsługi komputera oraz korzysta-
nia z internetu, a tym samym przeciwdziałać ich 
wykluczeniu technologicznemu. 

Pomocna okazała się współpraca, jaką Sądecki 
Uniwersytet Trzeciego Wieku nawiązał z Państwo-
wą Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu. 
Podpisano formalne porozumienie w 2005 roku. 
PWSZ podjęło się sprawowania patronatu nauko-
wego nad działalnością edukacyjną realizowaną 
przez Sądecki UTW. Współpraca obejmuje eduka-
cyję opartą na rozwijaniu zainteresowań seniorów, 
wzmacnianiu aktywności społecznej osób star-
szych oraz przygotowaniu do życia w nowoczes-
nym społeczeństwie obywatelskim. W oparciu o to 
porozumienie zorganizowano m.in. warsztaty kom-
puterowe. Dzięki temu seniorzy co rok bezpłatnie 
korzystają z sali komputerowej w Instytucie Tech-
nicznym. Zajęcia prowadzą studenci informatyki 
pod opieką wykładowców. Część godzin jest im 
zaliczana na poczet praktyk studenckich, pozostałe 
to wolontariat. 

Zajęcia dla osób starszych odbywają się od paź-
dziernika do czerwca. Na każdy rok akademicki 
dla seniorów SUTW zawierane jest szczegółowe 
porozumienie w sprawie harmonogramu zajęć 
i korzystania z sali. 

Słuchacze UTW od podstaw poznają obsługę 
komputera oraz możliwości korzystania z interne-

tu. Zajęcia prowadzone są w grupach do 15. osób, 
odbywają się raz w tygodniu i trwają 60 minut, 
w rozkładzie około 30-godzinnego kursu. Są one 
bezpłatne. Istotny jest podział uczestników na 
grupy oraz ustalenie programu nauczania. Niektó-
rzy słuchacze już mają elementarne umiejętności 
w zakresie obsługi komputera, a inni nigdy nie mie-
li z nim do czynienia. Dlatego dzieleni są na grupy 
o różnym stopniu zaawansowania. W początkującej 
program kursu zawiera przede wszystkim elemen-
ty zaznajomienia się ze sprzętem komputerowym, 
podstawową terminologią i zasadami poruszania 
się po pulpicie komputera. Z kolei w zaawanso-
wanej jest nauka obsługi programów Word i Exel, 
podstawy grafiki, wyszukiwania danych, obsługi 
konta bankowego, tworzenia prezentacji i obsługi 
programu GIMP. Prowadzący zajęcia dostosowują 
ich tematykę do zainteresowań uczestników.

W latach 2005-2012 warsztaty komputerowe 
ukończyło łącznie ok. 550 osób. Ich organiza-
cja i powodzenie, jakim się cieszą, pozwoliły na 
wypromowanie w regionie Sądeckiego UTW, jako 
stowarzyszenia przeciwdziałającego technologicz-
nemu wykluczeniu oraz działającego na rzecz se-
niorów Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego. 
Wraz z zakończeniem roku akademickiego w Są-
deckim UTW słuchacze, którzy ukończyli kurs 
komputerowy, otrzymują honorowe dyplomy.

Po zakończonych kursach uczestnicy podkreślali, 
że nowe umiejętności ułatwiają im codzienne ży-
cie, umożliwiają komunikację z innymi, pozwalają 
rozwijać wiedzę i zdobywać ciekawe informacje. 
Seniorzy doceniają wartość międzypokoleniowej 
współpracy i przychylność uczelni oraz jej pra-
cowników dydaktycznych.

Pomocna okazała 
się współpraca, jaką 
Sądecki Uniwersytet 
Trzeciego Wieku na-
wiązał z Państwową 
Wyższą Szkołą Zawo-
dową w Nowym Sączu. 

ciąg dalszy ze str. 12
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UTW za granicą
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Grodnie  
przy ZS „Polska Macierz Szkolna”

Nie jest łatwo aktywnie prowadzić polski UTW 
na Białorusi. W Grodnie się to udaje. Uniwersytet 
jest bardzo aktywny. Pomagają mu także instytu-
cje i prywatne osoby z Polski.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Grodnie, na 
Białorusi został założony 12 grudnia 1997 roku 
przy Zjednoczeniu Społecznym „Polska Macierz 
Szkolna” dzięki pomysłowi Prezesa ZS „PMS” 
doc. dra Stanisława Sienkiewicza. Już wcześniej, 
również z inicjatywy Prezesa działał Uniwersytet 
dla Rodziców, który był popularny wśród starszej 
części polskiej społeczności Grodna. Było więc 
zapotrzebowanie, by stworzyć możliwość uzupeł-
niania wykształcenia, pogłębiania wiedzy o histo-
rii i kulturze Polski. Ci ludzie od 1948 roku byli 
pozbawieni możliwości kształcenia się i studiowa-
nia w języku ojczystym – polskim. 

To powodowało, że UTW w Grodnie wysiłki 
skierował w stronę edukacji i poznawania 
kultury przez ludzi starszych. Jednocześnie nie 
zapomniano o aktywności, miłym i pożytecz-
nym spędzaniu czasu. Te czynniki są ważnymi 
elementami troski o zdrowie i dobre samopoczu-

cie psychiczne seniorów, są też 
sposobem przezwyciężenia ich 
marginalizacji społecznej. Specy-
fiką UTW w Grodnie jest mocne 
położenie akcentu na kwestie 
narodowościowe, patriotyczne 
oraz pielęgnowanie i rozwój 
tożsamości etnicznej mniejszości 
polskiej na Białorusi. Dlatego też 
kształcenie językowe, pozna-
wanie dziedzictwa kulturowe-
go i historii Polski jest tematem 
przewodnim corocznych pro-
gramów zajęć. Innym zagad-
nieniem, które mocno zazna-
czyło swoją obecność w ofercie 
programowej, jest pogłębianie 

wiary i wiedzy religijnej. 

Liczba słuchaczy w latach 1997-2001 cały czas 
wzrastała, od 30. do 120. osób. Obecnie UTW 
liczy 135. słuchaczy w wieku od 45. do 85. lat, 
stanowiących część polskiej społeczności Grodna. 
W zajęciach mogą uczestniczyć emeryci i osoby 
młodsze zainteresowane doskonaleniem swej 
wiedzy i sprawności. Treści i formy organizacyjne 
wynikają z zapotrzebowania i opinii słuchaczy. 
Harmonogram zajęć jest opracowywany wspólnie 
z Radą Słuchaczy i Radą Programową. Głównym 
celem jest stworzenie możliwości udziału osób 
starszych w procesie edukacyjnym z zakresu róż-
nych dziedzin wiedzy (historia Polski, literatura 
i historia literatury polskiej, język polski, malar-
stwo polskie, medycyna, itd.) oraz życiu kultural-
nym i społecznym.

Wykłady odbywają się pięć razy w miesiącu i są 
prowadzone przez specjalistów – wykładowców 
wyższych uczelni Grodna (Katedra Filologii Pol-
skiej Uniwersytetu Grodzieńskiego, Uniwersytet 
Medyczny) oraz uniwersytetów z Polski (Gdańsk, 
Białystok, Kraków) i Instytutu Literackiego PAN.
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Opracowanie:  
doc. dr Barbara Fustoczenko - Rektor UTW w Grodnie

Szczególne miejsce w edukacji studentów gro-
dzieńskiego UTW ma pogłębienie wiary i wiedzy 
religijnej – w tym nieustannie pomagają wykłady 
ks. dra n. teologicznych Józefa Makarczyka – 
proboszcza kościoła franciszkańskiego, prowa-
dzącego pielgrzymki do sanktuariów w Polsce 
i na Białorusi. Słuchacze byli już w Sanktuarium 
w Budsławiu, na Jasnej Górze w Częstochowie, 
w Kalwarii Zebrzydowskiej, Łagiewnikach, Gie-
trzwałdzie i Niepokalanowie. Pielgrzymkami są 
dla nich także odwiedziny w miejscach pamięci 
narodowej Polaków, np. w Katyniu.

Dobrze w ciągu tych 15 lat układała się współ-
praca UTW z młodzieżą uczącą się w Liceum PMS 
i studentami (przyszłymi nauczycielami języka 
polskiego) Uniwersytetu Grodzieńskiego: Razem 
przeprowadzamy konferencje poświęcone twór-
czości Elizy Orzeszkowej, Juliana Tuwima czy 
Adama Mickiewicza, organizujemy uroczyste aka-
demie ku czci wybitnych Polaków. Polskie rocznice 
narodowe są wpisane w program zajęć i obejmują 
Święto Niepodległości, Konstytucji 3. Maja, rocz-
nicę wybuchu powstania styczniowego i listopa-
dowego. Stałym elementem programu są również 
prace porządkowe na cmentarzach katolickich 
w Grodnie oraz składanie wieńców, kwiatów i zni-
czy na grobach poległych w bitwie nad Niemnem 
podczas wojny polsko-bolszewickiej.

Osobną kategorię „zajęć innych” stanowią projekcje 
filmów polskich o generale Andersie, rotmistrzu Pi-
leckim, Kardynale Stefanie Wyszyńskim, marszałku 
Józefie Piłsudskim, papieżu Janie Pawle II oraz 
film Andrzeja Wajdy „Katyń”. Nasi studenci zawsze 
z wielkim zainteresowaniem zwiedzają wszystkie 
wystawy, oglądając spektakle polskich grup teatral-
nych i koncerty, które organizuje Konsulat General-
ny Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie.

Uważamy, że nie możemy przedłużyć życia ludz-
kiego, bo ta kwestia – to plan Boży – lecz ulepszyć 
jakość życia w wieku senioralnym nie tylko może-
my, ale wręcz musimy. Temu służy wprowadzanie 
do działań twórczości artystycznej. Dlatego 28 lu-
tego 2009 roku założyliśmy chór studentów UTW 
„Seniori Cantabili”, którego występy odbywają się 
podczas spotkań okolicznościowych, uroczystych 
akademii z okazji spotkań z gośćmi z Polski. 

Wielką satysfakcję przyniósł udział naszego 
chóru w IX Międzynarodowym Festiwalu Muzyki 
Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barcze-
wie w 2010 roku, a także w X Festiwalu Chórów, 
Kabaretów i Zespołów Seniora (Warszawa, Dom 
Kultury Zacisze 2011 r.). Otrzymanie nagrody za 
„najlepsze wykonanie utworu a’cappella” w I Ogól-
nopolskim Festiwalu Chórów i Zespołów Wokal-
nych UTW (Nowe Warpno, 2012 r.) i zdobycie 
III miejsca w kategorii CHÓRY na XII Festiwalu 
Chórów, Kabaretów i Zespołów Seniora (Warsza-
wa, Dom Kultury Zacisze, 2013 r.) było nie tylko 
wielką radością, ale przyniosło wiarę, że możemy 
się rozwijać i doskonalać.

W tym nurcie „twórczym” od pięciu lat działa 
lektorat języka angielskiego oraz – organizowany 
co jakiś czas – kurs komputerowy.

Działalność i osiągnięcia naszego UTW w wiel-
kim stopniu zawdzięczamy pomocy z Polski 
– moralnej i materialnej – życzliwości, zrozu-
mieniu naszych potrzeb, traktowaniu nas prze-
de wszystkim jako rodaków (choć „zza Buga”). 
To zawsze nam dodawało sił do pracy w naszych 
„nie bardzo zachęcających warunkach”. 

Przedstawiciele UTW w Grodnie uczestniczą tak-
że w Forum III Wieku na Forum Ekonomicznym, 
w czasie którego mają okazję przybliżać uczest-
nikom spotkania swoją działalność w Grodnie na 
Białorusi. W 2013 roku UTW w Grodnie podpisał 
Porozumienie o współpracy z Ogólnopolską Fede-
racją Stowarzyszeń UTW. Uczestniczy też w in-
nych wydarzeniach, jakie odbywają się w Polsce, 
np. w Kongresie UTW w Warszawie w 2012 r. czy 
spotkaniach z polskimi UTW w Olsztynie, orga-
nizowanych przez Czesława Wojniusza, prezesa 
Akademii Trzeciego Wieku. 

„Nie sposób w tym krótkim tekście wyliczyć jak wie-
lu instytucjom polskim, osobom, które poznaliśmy 
podczas tych piętnastu lat, jesteśmy wdzięczni za 
ich dobroć i szczerość, za przyjęcie nas do wspa-
niałej Rodziny – Narodu Polskiego. Dlatego w przy-
szłość patrzymy z optymizmem: miną trudności ma-
terialne i nasza współpraca z UTW w Polsce będzie 
owocna dla obu stron, które łączy rzeka Bug”.
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Oczywistym elementem 
działalności UTV w Pre-
szowie jest współpraca 
ze Zrzeszeniem Uniwer-
sytetów Trzeciego Wie-
ku na Słowacji.

Uniwersytet Trzeciego Wieku  
przy Uniwersytecie Preszowskim na Słowacji
Słowacki model funkcjonowania Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku od polskiego różni się niemal 
wszystkim. Na UTW w Preszowie są sesje, obo-
wiązkowe zajęcia i indeksy – jak na zwyczajnych 
studiach. Taki sam jest jednak cel, a jest nim akty-
wizowanie ludzi starszych i pełne wykorzystanie 
ich potencjału.

W obecnych czasach zmienia się sposób życia każ-
dego członka społeczeństwa. Również inne staje 
się funkcjonowanie społeczne seniorów. Coraz 
większe znaczenie ma realizacja marzeń ludzi 
starszych i odkładanych przez lata zamierzeń. Jed-
nym z nich jest zdobywanie wykształcenia, które 
staje się podstawą do wypracowania przez nich 
własnej nowej postawy życiowej.

Edukacja osób starszych może przebiegać na kilku 
płaszczyznach: makro, której przykładem jest 
Europejski Rok Seniorów, pośredniej – tu mode-
lem są Uniwersytety Trzeciego Wieku oraz mi-
kro – gdy edukatorem jest sam senior w ramach 
samokształcenia.

Powstanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku  
przy Uniwersytecie Preszowskim

Pierwszy słowacki Uniwersytet Trzeciego Wieku 
(UTV) został założony w 1990 roku przy Uni-
wersytecie Komeńskiego w Bratysławie, a w Pre-
szowie w 2006 roku przy Uniwersytecie Pre-
szowskim. Nawiązuje do programu senioralnego 
UNESCO. Jego zasadniczym zadaniem jest w roz-
powszechnianie naukowych faktów z wybranych 
dziedzin. Oczywistym elementem działalności 
UTV jest współpraca ze Zrzeszeniem Uniwersyte-
tów Trzeciego Wieku na Słowacji.

Zadaniem UTV jest realizacja prawa do kształce-
nia ludzi starszych oraz opracowanie wysokiej 
jakości programu życia dla seniorów – dobre spę-
dzanie wolnego czasu, poszerzanie horyzontów, 
podnoszenie świadomości, objaśnianie rzeczywi-
stości oraz dostarczanie najnowszych informacji, 
a także wspieranie w integracji ze społeczeń-
stwem po przejściu na emeryturę. UTV przyczynia 
się również do polepszenia kondycji psychofizycz-
nej seniorów i wpływa na spowolnienie procesu 
starzenia, co poprawia jakość życia. 

Uczenie się jest uzupełniane „społecznościowymi” 
imprezami edukacyjnymi. Równolegle do wykła-
dów i seminariów organizowane są wycieczki, dys-
kusje, wizyty w teatrze, wyjazdy tematyczne oraz 
inne działania inspirowane przez samych studen-
tów. Pod wieloma względami funkcjonowanie UTV 
przypomina normalną działalność uniwersytecką, 
taką dla znacznie młodszych studentów. 

W 2007 roku UTV został przyjęty do Zrzeszenia 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Słowacji oraz 
Europejskiego Zrzeszenia Uniwersytetów Trze-
ciego Wieku AIUTA. Współpracował z różnymi 
instytucjami i organizacjami. UTV w Preszowie 
jest zrzeszony w Centrum Kompetencji i Kształce-
nia Ustawicznego w Uniwersytecie Preszowskim, 
jako samodzielna jednostka ze swoim Statutem 
i Programem Studiów. 

Program nauki określa organizację studiów oraz 
prawa i obowiązki studentów. Studia na UTV 
trwają trzy lata. Zasadniczo w semestrze jest 
łącznie 21 godzin zajęć podzielonych pomiędzy 
siedem lub sześć zjazdów – wykłady, konsultacje, 
ćwiczenia praktyczne oraz wycieczki. Kandydat 
na studia może być przyjęty na podstawie pisem-
nego zgłoszenia z udokumentowanym najwyż-
szym uzyskanym wykształceniem. Warunkiem 
przyjęcia jest pełne wykształcenie średnie ogól-
nokształcące lub zawodowe, wiek powyżej 45. 
lat, wniesienie opłaty wpisowej oraz świadectwo 
lekarskie. Nie ma egzaminów wstępnych. O przy-
jęciu decyduje dyrektor z dyrektorem Centrum 
Kompetencji i Kształcenia Ustawicznego. Program 
na pierwszym roku obejmuje przedmioty ogólne, 
później studenci wybierają specjalizację 

Nauka rozpoczyna się zgodnie z harmonogramem 
roku akademickiego Uniwersytetu Preszowskiego. 
W uroczystej immatrykulacji biorą udział pracow-



O G Ó L N O P O L S K I  B I U L E T Y N  U T W
19

UTV przyczynia się do  
polepszenia kondycji  
psychofizycznej se-
niorów i wpływa na 
spowolnienie procesu 
starzenia, co poprawia 
jakość życia. 

Zasadniczo w semestrze  
jest łącznie 21 godzin  
zajęć podzielonych po-
między siedem lub sześć  
zjazdów – wykłady,  
konsultacje, ćwicze-
nia praktyczne oraz 
wycieczki. Kandydat 
na studia może być 
przyjęty na podstawie 
pisemnego zgłoszenia 
z udokumentowanym 
najwyższym uzyskanym 
wykształceniem.

Opracowanie: Andrzej Zarych (na podstawie tekstu doc. PhDr. Beáta Balogová, PhD. mim. prof., prof. PhDr. Milan Portik, PhD.
tłumaczenie z języka słowackiego: Grzegorz Niesporek) 

nicy naukowi UP oraz pozostałych preszowskich 
szkół wyższych, opiekunowie roczników, wykła-
dowcy, reprezentanci organizacji i stowarzyszeń, 
które wspierają działalność UTV.

Zaliczeń dokonuje uprawniony nauczyciel aka-
demicki na podstawie wykazu obecności na 
minimum 20. godzinach wykładowych w seme-
strze. Jest to warunek dopuszczenia do egzaminu. 
Nieobecności studenci mogą „nadrobić” w gru-
pach równoległych – o ile takie zostały utworzone 
– albo przez konsultacje indywidualne. 

Egzaminy mają formę ustną lub pisemną i odby-
wają się na koniec każdego semestru. Wyniki – 
zaliczony lub niezaliczony – egzaminator wpisuje 
do indeksu. Po spełnieniu przez studenta wszyst-
kich wymagań określonych w planie nauczania, 
Uniwersytet Preszowski uroczyście wręcza mu 
dyplom ukończenia studiów. 

Skreślenie z listy studentów następuje w przypad-
ku, gdy student po ukończeniu 1. roku nie zapisał 
się na wyższy rocznik, nie uzyskał wymaganych 
planem nauki zaliczeń, nie zaliczył pozytywnie 
egzaminów, zrezygnował ze studiów lub został re-
legowany przez specjalną komisję. W takim przy-
padku zwracane są wcześniej wpłacone składki.

UTV prowadzi również pracę socjalną. Jej istot-
nym elementem jest pomoc seniorom w poszu-
kiwaniu nowego sensu życia, wsparcie w odna-
lezieniu „punktu duchowej równowagi seniora”. 
Dlatego Uniwersytet proponuje program ducho-
wej równowagi i optymalnej adaptacji pod nazwą 
5P (według nazewnictwa słowackiego): perspek-
tywa, prężność; przezorność; zrozumienie dla 
innych; radość.

Pierwszym i zasadniczym krokiem jest sensowne 
wykorzystanie wolnego czasu poprzez kształce-

nie, rozwijanie zainteresowań i dbałość o kondy-
cję fizyczną. Przy współpracy z Wydziałem Kultu-
ry Fizycznej opracowano kilka projektów ćwiczeń 
dla seniorów: ćwiczenia 65+, callanetics, kółko 
turystyczne itd. 

Przezorność jest najczęściej łączona właśnie ze 
starszym wiekiem. Wykorzystując ten potencjał 
tkwiący w seniorach, umożliwiliśmy im udział 
w projekcie miasta Preszów – „Młodzi starym 
– starzy młodym”. W tym spotkaniu pokoleń 
powstała przestrzeń do wypracowania między-
genaracyjnego pomostu, również w odniesieniu 
do przezorności i oferowania swoich doświad-
czeń młodym ludziom. Przezorność jest również 
w programach zajęć poszczególnych kółek zainte-
resowań np. studiowanie procesów poznawczych 
i ich zmian, które seniorzy mogą wykorzystać do 
swego rozwoju osobowego. 

Markus Tulis Cicero już przed dwoma tysiącami 
lat stwierdził, że „dla starców nie jest już bie-
siadowanie, hulanki, rokosze seksualne i zawo-
dy zapaśnicze, ale mogą czerpać wiele radości 
z przyrody, sztuki i poznawania świata”. Badania 
to potwierdzają, a sami seniorzy mówią, że studia 
na UTV przynoszą im przyjemność i radość, zaś 
studiowanie porzuciliby jedynie w wypadku cho-
roby własnej lub kogoś bliskiego.
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wyborców do urzędu gminy/miasta. Pamiętajmy - 
wniosek składa się najpóźniej do 12 maja 2014 r.

Sprawna demokracja
Warto wiedzieć przed wyborami do Parlamentu Europejskiego

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich przygotowało 
kompleksową informację o uprawnieniach wyborczych, 
a także materiały, które mogą stanowić podstawę lekcji 
i warsztatów poświęconych wyborom organizowanych 
w ramach zajęć UTW. 

Zachęcamy do udziału i lektury. Odnośnik do materia-
łów znajduje się na stronie  
www.rpo.gov.pl na Tablicy.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 
już 25 maja 2014 roku (niedziela). Polscy wyborcy 
w 13 okręgach wyborczych wybiorą w sumie 51 po-
słów do Parlamentu Europejskiego. Lokale wyborcze 
będą otwarte w godzinach 7-21.

Prawo wyborcze przewiduje szereg ważnych ułatwień 
w głosowaniu. I choć większość z nich adresowana 
jest do wyborców niepełnosprawnych – pamiętajmy, 
że kategoria ta jest bardzo szeroka i obejmuje wszyst-
kich wyborców o ograniczonej sprawności fizycznej, 
psychicznej, umysłowej lub w zakresie zmysłów, która 
utrudnia im w jakikolwiek sposób wzięcie udziału 
w wyborach. 

GDY GŁOSUJEMY  
W LOKALU WYBORCZYM

 − Możliwość wyboru lokalu wyborczego dostoso-
wanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Wyborca niepełnosprawny ma możliwość wyboru 
dostosowanego lokalu wyborczego na obszarze 
gminy, w której stale zamieszkuje. W tym celu powi-
nien złożyć pisemny wniosek o dopisanie do spisu 

Opracowanie:  
Biuro Rzecznika Spraw Obywatelskich

W związku ze zbliżającymi się wyborami powszechnymi Rzecznik Praw 
Obywatelskich zaprasza UTW oraz wszystkie zainteresowane środowiska 
do udziału w akcji rozpowszechniania wiedzy o ułatwieniach w głosowa-
niu dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami.

prof. Irena Lipowicz - Rzecznik Praw Obywatelskich
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 − Zaświadczenie o prawie do głosowania.

Gdy planowany jest wyjazd (do rodziny, sanatorium) 
w czasie wyborów, warto zaopatrzyć się w zaświad-
czenie o prawie do głosowania. Dokument taki 
każdy wyborca uzyska od ręki w swoim urzędzie 
gminy/miasta (odbiera osobiście lub z pomocą 
upoważnionej pisemnie osoby, np. syna, wnuka) 
aż do 23 maja 2014 r. Dzięki zaświadczeniu możemy 
zagłosować w każdym lokalu wyborczym w Polsce 
lub za granicą (pamiętajmy: również o dostosowa-
nym do potrzeb osób niepełnosprawnych!). 

 − Dowóz do lokalu wyborczego.

Większość gmin w dniu wyborów organizuje możli-
wość bezpłatnego dowozu do lokalu wyborczego dla 
osób z niepełnosprawnościami i starszych. W celu 
skorzystania z takiego transportu najlepiej skontak-
tować się w urzędem gminy/miasta na co najmniej 
tydzień przed dniem wyborów. 

 − Nakładka na karty do głosowania.

W nadchodzących wyborach, w każdym z lokali wy-
borczych będą znajdowały się nakładki do głosowania 
sporządzone w alfabecie Braille’a, które ułatwiają gło-
sowanie osobom niewidzącym i z dysfunkcją wzroku. 
Aby je uzyskać wystarczy w dniu wyborów, pobierając 
kartę do głosowania, poprosić członka komisji.

 −  Pomoc w lokalu wyborczym.

Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może 
pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna 
osoba, w tym także niepełnoletnia (np. córka, wnucz-
ka). Pomoc ta może mieć jednak tylko techniczny 
charakter. Pamiętajmy również, że członkowie ko-
misji są zobowiązani, na prośbę wyborcy niepełno-
sprawnego, do odczytania obwieszczeń wyborczych 
w zakresie informacji o komitetach wyborczych.

ALTERNATYWNE  
PROCEDURY GŁOSOWANIA

Kodeks wyborczy umożliwia dużej grupie wyborców 
udział w głosowaniu w inny sposób niż tradycyjne uda-
nie się do lokalu wyborczego. 

 − Głosowanie korespondencyjne. 

Wyborca posiadający orzeczenie o umiarkowa-
nym lub znacznym stopniu niepełnosprawności 
(lub równoważne) ma prawo do głosowania ko-
respondencyjnego. Musi jednak zgłosić taki zamiar 
(ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektro-
nicznej) do 5 maja 2014 r. (poniedziałek) do urzę-
du gminy/miasta. Wówczas otrzyma pocztą, do rąk 
własnych, pakiet wyborczy (m.in. kartę do głosowa-

nia, koperty). Po zagłosowaniu wyborca przekazuje 
materiały w zaklejonej kopercie przedstawicielowi 
Poczty Polskiej. Pamiętajmy: procedura jest bezpłat-
na, nie płacimy za przesyłkę!

 − Głosowanie przez pełnomocnika. 

Wyborca posiadający orzeczenie o umiarkowa-
nym lub znacznym stopniu niepełnosprawno-
ści (lub równoważne), a także wyborca, który 
w dzień głosowania ukończył 75 lat może ustano-
wić pełnomocnika, który zagłosuje w jego imieniu. 
Musi jednak zgłosić taki zamiar (pocztą, lub przez 
dowolną osobę) w urzędzie gminy/miasta do 15 
maja 2014 r. Akt pełnomocnictwa sporządza co do 
zasady urzędnik w miejscu zamieszkania wyborcy 
ustanawiającego pełnomocnika. Pamiętajmy: rów-
nież ta procedura jest w pełni bezpłatna.

GDZIE PO INFORMACJĘ  
O WYBORACH?

Najłatwiej uzyskać informacje o procedurach wybor-
czych kontaktując się telefonicznie ze swoim urzędem 
gminy/miasta (np. Wydziałem Spraw Obywatelskich). 
Ważnym źródłem wiedzy jest Internet – na stronach in-
ternetowych urzędów znajdują się zwykle specjalne za-
kładki z dokumentami/informacjami o wyborach (m.in. 
w Biuletynie Informacji Publicznej). Na życzenie wybor-
cy niepełnosprawnego – urząd gminy/miasta prześle po-
cztą lub w wersji elektronicznej rozbudowane materiały 
informacyjne m.in. o ułatwieniach w głosowaniu. 

Swoją infolinię poświęconą wyborom uruchomiła 
Państwowa Komisja Wyborcza (numer  
801 002 100 dla telefonów stacjonarnych  
oraz 22 211 80 26 dla telefonów komórkowych). 
W Internecie działa też portal informacyjny Komisji: 
http://info.pkw.gov.pl/ 

22 211 80 26
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Wiedza i umiejętności
O projekcie „Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora III”

Opracowanie:  
Daniel Jachimowicz - Pełnomocnik Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku 
we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edu-
kacji ekonomicznej realizuje trzecią edycję projektu pn.: „Nowoczesne 
i bezpieczne finanse seniora III”. 

Jego celem ogólnym jest podniesienie poziomu wiedzy 
i praktycznych umiejętności osób starszych w zakresie 
bezpiecznego korzystania z różnorodnych produktów 
finansowych oferowanych przez banki i inne podmioty 
z uwzględnieniem podnoszenia kompetencji seniorów 
w obszarze korzystania z nowoczesnych technologii 
informatycznych niezbędnych do efektywnego zarzą-
dzania finansami osobistymi. 

W projekcie przewidziano m.in.:

1. Organizację dla UTW w kraju 30. wykładów 
pn.: „BEZPIECZNE finanse seniora” obejmujących 
w szczególności tematykę odwróconej hipoteki, 
instytucji pożyczkowych oraz pułapek w umowach 
finansowych.

2. Organizację dla UTW w kraju 60. warsztatów kom-
puterowych pn.: „NOWOCZESNE finanse seniora” 
obejmujących w szczególności praktyczne aspekty 
bankowości internetowej i zasad bezpiecznego z niej 
korzystania (indywidualne ćwiczenia na komputero-
wym symulatorze banku elektronicznego), zarządza-
nie domowym budżetem z wykorzystaniem kompute-
ra oraz posługiwania się kartami płatniczymi. 

3. Prowadzenie Punktu Informacyjno-Doradczego 
„Bezpieczne finanse seniora”, w ramach którego 
seniorzy mogą korzystać z profesjonalnych, bez-
płatnych porad i konsultacji obejmujących szeroko 
rozumiane zagadnienia zarządzania finansami 
osobistymi. W celu ułatwienia kontaktu z punk-
tem uruchomiona została infolinia: 801 002 170 
(bezpłatna dla połączeń z telefonów stacjonarnych). 
Infolinia czynna od stycznia do października 2014 
roku od poniedziałku do piątku w godzinach  
od 9.00 do 15.00.

4. Opracowanie i dystrybucję kolejnych wydań 
newslettera pn.: „Niezbędnik finansowy seniora”, 
zawierającego materiały edukacyjne i informacyjne 
dotyczące problematyki ekonomicznej i finansowej.

5. Organizację i przeprowadzenie panelu dysku-
syjnego na Forum III Wieku 2014 – konferencji 
towarzyszącej Forum Ekonomicznemu w Krynicy-
-Zdroju we wrześniu 2014 roku poświęconej po-
trzebie, sposobom i formom edukacji ekonomicznej 
osób starszych.

I i II EDYCJA PROJEKTU W LICZBACH
1. Liczba osób biorących udział w wykładach 

„Bezpieczne finanse seniora”: 8551 

2. Liczba osób biorących udział w warsztatach 
„Nowoczesne finanse seniora”: 1750

3. Liczba bezpłatnych informacji i porad  
w ramach punktu informacyjno-doradczego 
„Bezpieczne finanse seniora”: 397 

4. Liczba wydań newslettera  
„Niezbędnik finansowy seniora”: 6  
(dystrybuowane do ok. 450 UTW).

Szczegółowych informacji o projekcie udziela  
sekretariat Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń  
UTW, ul. Jagiellońska 18, 33-300 Nowy Sącz, tel.:  
(18) 443 57 08, e-mail: federacjautw@interia.eu.
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ABC finansów osobistych seniora 
w pytaniach i odpowiedziach

Opracowanie:  
Wojciech Nalepa - Pełnomocnik Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Co to jest kredyt konsumencki?
Przepisy ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie 
konsumenckim (Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715) – 
stanowią, iż przez umowę o kredyt konsumencki należy 
rozumieć umowę o kredyt w wysokości nie większej 
niż 255 550 zł albo równowartość tej kwoty w walu-
cie innej niż waluta polska, który kredytodawca (bank, 
instytucja pożyczkowa) w zakresie swojej działalności 
gospodarczej udziela lub daje przyrzeczenie udziele-
nia konsumentowi. Za umowę o kredyt konsumencki 
uważa się w szczególności: umowę pożyczki, umowę 
kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowe-
go czy też umowę o kredyt odnawialny. 

Czy można odstąpić od umowy  
kredytu konsumenckiego?
Tak. Zgodnie bowiem z przepisem art. 53 ustawy 
z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, 
konsument ma prawo, bez podania przyczyny, do od-
stąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 
14 dni od dnia zawarcia umowy. Reguła ta ma zasto-
sowanie do umów kredytowych oferowanych przez 
banki, SKOK-i i instytucje pożyczkowe niezależnie od 
tego czy dana umowa przewiduje taką możliwość, czy 
też nie. Podkreślić należy, że jeżeli umowa o kredyt 
konsumencki nie zawiera obowiązkowych ele-
mentów umowy określonych przez ustawodawcę, 
konsument może odstąpić od umowy o kredyt kon-
sumencki w terminie 14 dni od dnia dostarczenia 
mu tych elementów (art. 53 ust. 2 w związku z art. 
30 w/w ustawy). Dla skutecznego skorzystania z tego 
uprawnienia konieczne jest: 

• złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od 
umowy kredytu wg wzoru dostarczonego nam przez 
kredytodawcę albo sporządzonego samodzielnie, 
przy czym należy pamiętać, by wynikało z niego 
w sposób niebudzący wątpliwości kto i od jakiej 
umowy odstępuje; 

• dokonanie zwrotu udzielonego kredytu – w sytuacji, 
gdy środki zostały przekazane konsumentowi (np. 
gotówką lub przelewem na rachunek bankowy); 
w takim przypadku konsument zobowiązany jest 
do niezwłocznego zwrotu udzielonego kredytu, nie 
później jednak niż w terminie 30 dni od dnia złoże-
nia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

Ile może wynosić maksymalne  
oprocentowanie kredytu  
konsumenckiego? 
Stosownie do reguły wynikającej z art. 359 ustawy 
Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93) maksymalna 
wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej 
(np. umowy kredytu konsumenckiego) nie może w sto-
sunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości 
stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego (tzw. 
odsetki maksymalne). Od dnia 4 lipca 2013 r. stopa 
lombardowa wynosi 4,00%, w związku z czym odsetki 
maksymalne wynoszą 16%. Pamiętać jednak należy, 
że na całkowity koszt pożyczenia pieniędzy oprócz 
wyżej wymienionych odsetek (oprocentowania 
nominalnego kredytu) mogą się składać również 
inne opłaty, np.: prowizje, opłaty przygotowawcze, 
ubezpieczenia, opłaty za doradztwo itp. 
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Telefon Zaufania  
dla osób starszych 
dłużej czynny
projekt realizowany przez  
Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich”

Od kwietnia godziny pracy wydłuża Telefon Zaufania dla 
osób starszych. Telefon działa od października ubiegłego 
roku. Ma służyć przede wszystkim osobom starszym, 
samotnym, potrzebującym wsparcia psychologicznego

Mottem Telefonu Zaufania dla osób starszych są słowa: 
„Troski i kłopoty dzielone z drugim człowiekiem ma-
leją o połowę”. Ma on przeciwdziałać izolacji społecznej 
seniorów, pełnić funkcję informacyjną i doradczą. 

W ciągu czterech pierwszych miesięcy dyżurni Telefonu 
odebrali ok. 200 rozmów. Początkowo miał on działać 
jedynie lokalnie na Mazowszu, okazało się jednak, że 
dzwonią osoby z całej Polski.

Rozmowy dotyczą przede wszystkim radzenia sobie 
w chorobie, poczuciu osamotnienia i bezradności. Dy-
żurni informują również o inicjatywach dla seniorów.

Od kwietnia Telefon działa w poniedziałki, środy 
i czwartki w godz. 17.00 – 20.00, we wtorki w godz. 
9.00 – 12.00. Dodatkowy dyżur w środy w godz. 
14.00 – 16.00 jest poświęcony chorobie Alzheimera. 
Partnerem merytorycznym Telefonu Zaufania są 
eksperci Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 
Numer telefonu to 22 635 09 54. 

http://www.malibracia.org.pl/telefon-zaufania-dla-osob-starszych/

22 635 09 54

POLITYKA SENIORALNA

4 lutego 2014 r. w Dzienniku Urzędowym 
Monitor Polski opublikowane zostały:
• „Założenia Długofalowej Polityki Se-

nioralnej w Polsce na lata 2014-2020”, 
przyjęte uchwałą nr 238 Rady Ministrów 
z dnia 24 grudnia 2014 r.
Polityka senioralna to ogół celowych działań 
organów administracji publicznej wszystkich 
szczebli oraz innych organizacji i instytucji, 
które realizują zadania i inicjatywy kształ-
tujące warunki godnego i zdrowego starze-
nia się. Celem polityki senioralnej w Polsce 
będzie wspieranie i zapewnienie możliwości 
aktywnego starzenia się w zdrowiu oraz 
możliwości prowadzenia w dalszym ciągu 
samodzielnego, niezależnego i satysfakcjonu-
jącego życia, nawet przy pewnych ogranicze-
niach funkcjonalnych.
Założenia mają charakter ramowy, stanowią 
jednocześnie zestaw koniecznych działań 
w obszarze polityki senioralnej w kraju. Jest 
on kierowany do szerokiego grona odbior-
ców: do społeczeństwa, które ze względu 
na swoje kompetencje i potencjał stanowi 
kluczowy element w procesie budowania 
i rozwoju polityki aktywnego i zdrowego 
starzenia się oraz do władz publicznych 
wszystkich szczebli, sektora prywatnego, 
pozarządowego i partnerów społecznych, 
których działania pozwolą na odpowiednie 
zagospodarowanie aktywów wynikających 
z wydłużania życia. Tak zdefiniowani adre-
saci działań, w obszarze polityki senioralnej 
oraz ich ścisła wzajemna współpraca, będą 
stanowić o skuteczności realizacji głównego 
celu polityki senioralnej – poprawy sytuacji 
osób starszych dla godnego starzenia się 
w dobrym zdrowiu.

• „Rządowy Program na rzecz Aktywności 
Społecznej Osób Starszych na lata 2014-
2020” przyjęty uchwałą nr 237 Rady 
Ministrów z dnia 24 grudnia 2014 r. 
Podobnie jak w pierwszej edycji w latach 
2012-2013, Program oparty jest na wsparciu 
organizacji pozarządowych poprzez dofinan-
sowanie realizowanych przez nie projektów 
dla osób starszych w czterech priorytetowych 
obszarach: edukacji osób starszych, aktywno-
ści społecznej promującej integrację we-
wnątrz- i międzypokoleniową, partycypacji 
społecznej oraz usług społecznych dla osób 
starszych. 
W 2014 roku na finansowanie Programu 
przeznaczonych zostanie 40 mln złotych.
Więcej na stronie: www.senior.gov.pl
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Jest nas coraz więcej
Uniwersytety Trzeciego Wieku stają się coraz bardziej powszechnym spo-
sobem realizacji aktywności edukacyjnej. W Polsce z roku na rok jest ich 
coraz więcej, obecnie to już prawie pół tysiąca.

Pierwszy Uniwersytet Trzeciego Wieku w Polsce roz-
począł swoją działalność w 1975 roku w Warszawie. 
Jego założycielką, a także wielką propagatorką idei 
uniwersytetów trzeciego wieku była profesor Halina 
Szwarc. W latach 80. i 90. XX wieku ruch UTW rozwijał 
się powoli. W Polsce funkcjonowało jedynie kilkadzie-
siąt uniwersytetów. Szybki wzrost ich liczby nastąpił 
dopiero po 2002 roku, a prawdziwą eksplozję datuje się 
na 2007 r., gdy tylko w jednym roku powstało więcej 
uniwersytetów, niż przez pierwsze ćwierćwiecze od 
momentu zapoczątkowania idei UTW. Dynamikę wzro-
stu doskonale obrazują dane statystyczne. W 2007 roku 
w Polsce działało 125 Uniwersytetów Trzeciego Wieku, 
a aktualnie już ponad 470.

Wzrost liczby UTW upatruje się w kilku czynnikach, 
m.in. w rosnącej liczbie emerytów, udzielanym wspar-
ciu systemowym dla UTW czy też pojawieniu się nowe-
go pokolenia emerytów, które większość zawodowego 
życia spędziło w warunkach kapitalistycznych i ma inne 
wymagania, potrzeby, styl życia oraz formy spędzania 
wolnego czasu. Ruch Uniwersytetów ma największą 
dynamikę w miastach. Przede wszystkim w Warszawie 
oraz miastach do 50 tysięcy mieszkańców. Najwięcej 
UTW powstało w województwie mazowieckim, śląskim, 
dolnośląskim oraz wielkopolskim. Na wsi funkcjonu-
je ich jedynie 11 procent. Według danych zawartych 
w raporcie „Zoom na Uniwersytety Trzeciego Wieku” 
najmniejszy dostęp do UTW jest w trzech wojewódz-
twach: świętokrzyskim, podlaskim i podkarpackim.

Uniwersytety Trzeciego Wieku najczęściej przybierają 
cztery główne typy funkcjonowania: 

1. jako samodzielne organizacje pozarządowe, najczęś-
ciej stowarzyszenia, 

2. jako jednostki organizacyjne w ramach uczelni wy-
żej publicznej bądź prywatnej, 

3. jako podmioty wyodrębnione w ramach innej orga-
nizacji pozarządowej, 

4. jako podmioty prowadzące działalność w struktu-
rach jednostek samorządu lokalnego (domy kultury, 
ośrodki pomocy społecznej).

Wpisują się w idee edukacji otwartej. Ich głównym 
celem jest edukacja osób starszych. Jest to formuła, 
która przyczynia się do zaspokajania takich potrzeb 
seniorów, jak: samokształcenie, poznawanie środowi-
ska, poszerzanie wiedzy i umiejętności, wykonywanie 
społecznie użytecznych działań, wypełnienie wolnego 
czasu, utrzymywanie więzi towarzyskich, stymulacja 
psychiczna i fizyczna, a czasem nawet możliwość reali-
zacji młodzieńczych marzeń.

W ramach UTW kształcenie ustawiczne przybiera zróż-
nicowane formy, od organizacji wykładów, warsztatów, 
seminariów, kursów komputerowych, prowadzonych 
lektoratów, zajęć sportowych po wyjazdy edukacyjne, 
rekreacyjne i turystyczne. Uniwersytety Trzeciego 
Wieku przyczyniają się między innymi do rozwoju 
intelektualnego, społecznego, aktywności fizycznej 
osób starszych oraz pogłębiania wiedzy i umiejętności 
seniorów, a także ułatwiania kontaktów z instytucjami, 
takimi jak: służba zdrowia, ośrodki kultury, ośrodki 
rehabilitacyjne, angażowania słuchaczy w aktywność 
sportową i turystyczną oraz w aktywność na rzecz 
otaczającego ich środowiska. Pełnią też istotną rolę na 
rzecz podtrzymywania więzi społecznych i komunikacji 
międzyludzkiej wśród seniorów. Są ważnymi centrami 
edukacyjno-kulturalnymi dla seniorów. Za ich pośred-
nictwem osoby starsze mogą aktywnie uczestniczyć 
w życiu społeczności lokalnych. 

W 2007 roku w Polsce  
działało 125 Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku,  
a aktualnie już ponad 470.

Najwięcej UTW powstało  
w województwie mazowie-
ckim, śląskim, dolnośląskim 
oraz wielkopolskim.

Należy jednak podkreślić, że korzystanie z usług więk-
szości Uniwersytetów Trzeciego Wieku jest uwarun-
kowane koniecznością spełnienia pewnych wymagań 
przez jego przyszłych słuchaczy, na przykład posiada-
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drugie są przestrzenią dla rozwoju osobistego oraz 
zainteresowań. Pełnią także funkcje towarzyskie. Uni-
wersytety prowadzą działania podobne do instytucji 
samorządowej, szkoły, organizacji pozarządowej czy 
też nieformalnej grupy towarzyskiej. Dzięki łączeniu 
różnych form prowadzenia działalności mogą w więk-
szym stopniu dopasować swą ofertę edukacyjną do po-
trzeb i zainteresowań osób starszych. Aktywność UTW 
w Polsce staje się szczególnie ważna w perspektywie 
zjawiska starzenia się polskiego społeczeństwa. 

Aktualna, szczegółowa mapa Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku została zamieszczona na stronie http://senior.
gov.pl/katalog_dobrych_praktyk/pokaz/13

Uniwersytety Trzeciego 
Wieku przyczyniają się  
między innymi do rozwoju 
intelektualnego, społecz-
nego, aktywności fizycznej 
osób starszych oraz pogłę-
biania wiedzy i umiejętności  
seniorów.

Opracowano na podstawie www.senior.gov.pl

nia statusu emeryta/rencisty czy osiągnięcia określo-
nego wieku.

Forma prowadzenia działalności UTW bazuje na wielu 
wzorach aktywności. W pierwszej kolejności są one 
uczelniami, które służą edukacji osób starszych, po 














