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Szanowni Pañstwo!

Przekazujemy Pañstwu pierwszy numer 
Ogólnopolskiego Biuletynu UTW, w którym 
relacjonujemy m.in. przebieg pi¹tej edycji 
Forum III Wieku na XXIII Forum Ekono-
micznym w Krynicy-Zdroju i w Nowym 
S¹czu oraz informujemy o dzia³aniach 
Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeñ 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku, maj¹cych 
na celu konsolidacjê i wspieranie œrodowiska 
UTW w kraju i polskich UTW za granic¹.

Uniwersytety Trzeciego Wieku, jako partner 
spo³eczny rz¹du, parlamentu i samorz¹du 
terytorialnego, anga¿uj¹ siê w tworzenie 
polityki senioralnej, zarówno na szczeblu 
centralnym, jak te¿ w regionach i w œro-
dowisku lokalnym. Uczestnicz¹c w Forum 
III Wieku na Forum Ekonomicznym, 
przedstawiamy problemy starzej¹cego siê 
spo³eczeñstwa i mobilizujemy oœrodki 
w³adzy do poszukiwania rozwi¹zañ, 
równie¿ w skali miêdzynarodowej.

Zachêcamy Pañstwa do wspó³pracy przy 
redagowaniu Biuletynu i nadsy³ania 
materia³ów o inicjatywach UTW animu-
j¹cych aktywnoœæ osób starszych i wyko-
rzystanie ich potencja³u dla dobra 
wspólnego. 

Wydanie ogólnopolskiej publikacji by³o 
mo¿liwe dziêki pozyskaniu dofinansowania 
w ramach Rz¹dowego Programu na Rzecz 
Aktywnoœci Spo³ecznej Osób Starszych 
na lata 2012-2013 - II edycja.

Zapraszamy do lektury !
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Uroczyste rozpoczêcie Forum III Wieku

Ju¿ po raz pi¹ty, liderzy Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku (UTW) i organizacji pozarz¹dowych, 
dzia³aj¹cych na rzecz osób starszych i promowania 
otoczenia przyjaznego starzeniu siê spo³eczeñstwa, 
z kraju i zagranicy, spotkali siê w Nowym S¹czu 
i Krynicy-Zdroju podczas Forum III Wieku, aby 
wspólnie z przedstawicielami œwiata polityki, nauki 
i mediów dyskutowaæ o problemach, przed którymi 
stoi œwiat, a w szczególnoœci Europa, w kontekœcie 
starzej¹cego siê spo³eczeñstwa. Tegoroczna 
edycja Forum III Wieku z udzia³em ok. 200 
liderów UTW i innych organizacji pozarz¹dowych, 
w dniach od 4 do7 wrzeœnia 2013 r., koncentrowa³a 
siê wokó³ trzech kluczowych zagadnieñ:
- praw obywatelskich, polityki senioralnej
   i partycypacji osób starszych w ¿yciu spo³ecznym
   oraz publicznym, w zw. z Europejskim Rokiem
   Obywateli 2013,
- edukacji ekonomicznej i przeciwdzia³aniu
   wykluczeniu finansowemu osób starszych,
- profesjonalizacji sektora UTW w Polsce.

W imieniu organizatorów Forum III Wieku 
Wies³awa Borczyk – Prezes Ogólnopolskiej Federacji 
Stowarzyszeñ UTW oraz S¹deckiego UTW – 
przywita³a  uczestników, w tym liderów krajowych 
UTW i polskich UTW z Bia³orusi, Litwy, Ukrainy, 
Austrii oraz organizacji AWO z Niemiec i organizacji 
„Filozofia Serca” z Winnicy na Ukrainie, a tak¿e 
goœci i przedstawicieli mediów.

Goœciem Specjalnym by³ Jacek Micha³owski - 
Szef Kancelarii Prezydenta RP. 

- Piêæ lat temu Jacek Micha³owski, obecnie szef 
Kancelarii Prezydenta RP, a wówczas dyrektor 
Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci, przyczyni³ 
siê do zorganizowania I edycji Forum III Wieku 
w 2009 roku - miejsca spotkañ ludzi w wieku 
senioralnym, którzy chc¹ byæ nadal aktywni 
i liderów organizacji pozarz¹dowych dzia³aj¹cych 
na rzecz promocji otoczenia przyjaznego seniorom. 
Wtedy to Polsko-Amerykañska Fundacja Wolnoœci 

og³osi³a konkurs na inicjatywy aktywizuj¹ce 
œrodowiska senioralne. Projekt „Forum III Wieku”, 
zg³oszony przez Ogólnopolsk¹ Federacj¹ 
Stowarzyszeñ UTW i S¹decki UTW w Nowym S¹czu 
zosta³ oceniony najwy¿ej; w tym roku spotykamy siê 
ju¿ po raz pi¹ty - przypomnia³a Wies³awa Borczyk 
i poprosi³a  ministra Micha³owskiego 
o uroczyste otwarcie Forum III Wieku.

Jacek Micha³owski  wspomnia³ pocz¹tki ruchu 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku: 

- W przysz³ym roku bêdziemy obchodziæ 
25 rocznicê wyborów 4 czerwca. My jesteœmy 
z tego pokolenia, które doskonale pamiêta tamte 
chwile. Bez wzglêdu na to, jak dzisiaj oceniamy 
tamte wybory, otworzy³y one drogê do rozkwitu 
aktywnoœci oddolnej, równie¿ takiej jak 
Uniwersytety III Wieku, które zagospodarowuj¹ 
swoj¹ czêœæ tej przestrzeni wolnoœci obywatelskiej. 
Uniwersytety III Wieku daj¹ radoœæ tworzenia 
i rozwijania, kreatywnoœci i twórczoœci, poczucie 
wspólnoty w myœleniu o przesz³oœci i o przysz³oœci, 
w³aœnie o przysz³oœci.

Na zakoñczenie wyst¹pienia minister Jacek 
Micha³owski przekaza³ uczestnikom Forum III 
Wieku specjalne pozdrowienia od Pierwszej Damy 
RP, Anny Komorowskiej oraz powiedzia³:

- Uniwersytety Trzeciego Wieku stanowi¹ wa¿ny 
element dzia³añ w zakresie edukacji i podtrzymania 
aktywnoœci seniorów. S¹ animatorami wielu 
inicjatyw w œrodowiskach lokalnych we wspó³pracy 
z m³odym pokoleniem. Uczestnicy Forum otrzymali 
od ministra Micha³owskiego list Prezydenta RP 
Bronis³awa Komorowskiego w sprawie 
przygotowañ do uroczystego, jubileuszowego, 
obywatelskiego Œwiêta Wolnoœci 4 czerwca 2014 r. 

Apel Prezydenta RP „Œwiêto Wolnoœci” 4 czerwca 
2014 roku jest dostêpny na stronie:

http://www.prezydent.pl/swieto-wolnosci/
apel-prezydenta-rp/

Forum III Wieku 2013 w ramach Forum Ekonomicznego 
w Krynicy-Zdroju, Dom Akademicki PWSZ

4 wrzeœnia, Nowy S¹cz

Okolicznoœciowy dyplom z honorowym tytu³em 
„Osobowoœæ Forum III Wieku” wrêczy³a 
ministrowi Jackowi Micha³owskiemu, w imieniu 
organizatorów i uczestników Forum III Wieku, 
Wies³awa Borczyk, dziêkuj¹c za zaanga¿owanie 
i troskê o los osób starszych. 

Obecny na konferencji Starosta Nowos¹decki Jan 
Golonka odznaczy³ Szefa Kancelarii Prezydenta 
Jacka Micha³owskiego „Z³otym Jab³kiem S¹dec-
kim” za wspieranie dzia³alnoœci organizacji poza-
rz¹dowych, a w szczególnoœci Uniwersytetów III 
Wieku, podkreœlaj¹c rolê i znaczenie III sektora 
oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku na 
S¹decczyŸnie.

Goœæmi obecnymi na rozpoczêciu Forum III Wieku 
byli tak¿e: Ma³gorzata Marciñska – Podsekretarz 
Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej, 
Agnieszka Koz³owska-Rajewicz – Pe³nomocnik 
Rz¹du ds. Równego Traktowania, Micha³ Szczerba – 
Pose³ na Sejm RP, Przewodnicz¹cy Parlamen-
tarnego Zespo³u ds. Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku, Marzena Breza – Dyrektor Departamentu 
Polityki Senioralnej w Ministerstwie Pracy i Polityki 
Spo³ecznej, Barbara Imio³czyk – G³ówny Koordy-
nator zespo³ów eksperckich i rad spo³ecznych, 
powo³anych przez Rzecznika Praw Obywatelskich 
oraz prof. nauk medycznych Boles³aw Samoliñski 
z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 
przewodnicz¹cy Rady Polityki Senioralnej.

Wiceminister Ma³gorzata Marciñska przekaza³a 
informacje o podjêtych przez resort dzia³aniach 
w sprawie kontynuacji Rz¹dowego Programu na 
rzecz Aktywnoœci Spo³ecznej Osób Starszych na lata 

2014-2020 i zachêci³a uczestników Forum do przy-
gotowania projektów. W czasie ubieg³orocznej 
edycji Forum III Wieku minister W³adys³aw Kosi-
niak-Kamysz, og³osi³ I edycjê konkursu grantowego 
w ramach programu ASOS na lata 2012-2013, który 
spotka³ siê z wielkim zainteresowaniem UTW oraz 
innych organizacji po¿ytku publicznego.

Prof. Boles³aw Samoliñski, w swoim wyst¹pieniu 
przedstawi³ za³o¿enia d³ugofalowej polityki senio-
ralnej oraz koniecznoœæ poprawienia infrastruktury 
w zakresie ochrony zdrowia, a tak¿e stworzenia 
zintegrowanej opieki osób starszych:

- Polityka senioralna jest szczególnym wyzwaniem 
dla nas wszystkich, poniewa¿ celem tej polityki 
z jednej strony jest oszczêdnoœæ w polityce doty-
cz¹cej opieki nad osobami w wieku podesz³ym, 
a z drugiej strony poprawa ich jakoœci ¿ycia: spo-
³ecznego, zdrowotnego, rodzinnego (…). Potrze-
bujemy tak¿e innowacyjnoœci nie tylko techno-
logicznej, ale te¿ takiej, jaka jest w programach 
prozdrowotnych, w obszarze spo³ecznym, aktywi-
zacji. Oko³o 30 proc. osób starszych ma depresjê, 
która wynika z wykluczenia spo³ecznego, rodzinne-
go. Trzeba temu zapobiegaæ, trzeba tych ludzi 
integrowaæ, ³¹czyæ, dawaæ szansê na komunikacjê 
z innymi, bo to jest najlepsza z psychologicznego 
punktu widzenia terapia.

W godzinach popo³udniowych odby³y siê warsztaty 
na temat standaryzacji dzia³ania UTW oraz procedur 
ich wdra¿ania, które prowadzili: Daniel Jachimowicz, 
koordynator projektu „Profesjonalne Uniwersytety 
III Wieku w Polsce” oraz mec. Wojciech Nalepa.

Jacek Micha³owski, Szef Kancelarii Prezydenta RP oraz Wies³awa Borczyk Jan Golonka, Starosta Nowos¹decki oraz Jacek Micha³owski

opracowanie: Paulina Podwika
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Wtedy to Polsko-Amerykañska Fundacja Wolnoœci 

og³osi³a konkurs na inicjatywy aktywizuj¹ce 
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Stowarzyszeñ UTW i S¹decki UTW w Nowym S¹czu 
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ju¿ po raz pi¹ty - przypomnia³a Wies³awa Borczyk 
i poprosi³a  ministra Micha³owskiego 
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tamte wybory, otworzy³y one drogê do rozkwitu 
aktywnoœci oddolnej, równie¿ takiej jak 
Uniwersytety III Wieku, które zagospodarowuj¹ 
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Uniwersytety III Wieku daj¹ radoœæ tworzenia 
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element dzia³añ w zakresie edukacji i podtrzymania 
aktywnoœci seniorów. S¹ animatorami wielu 
inicjatyw w œrodowiskach lokalnych we wspó³pracy 
z m³odym pokoleniem. Uczestnicy Forum otrzymali 
od ministra Micha³owskiego list Prezydenta RP 
Bronis³awa Komorowskiego w sprawie 
przygotowañ do uroczystego, jubileuszowego, 
obywatelskiego Œwiêta Wolnoœci 4 czerwca 2014 r. 

Apel Prezydenta RP „Œwiêto Wolnoœci” 4 czerwca 
2014 roku jest dostêpny na stronie:

http://www.prezydent.pl/swieto-wolnosci/
apel-prezydenta-rp/

Forum III Wieku 2013 w ramach Forum Ekonomicznego 
w Krynicy-Zdroju, Dom Akademicki PWSZ

4 wrzeœnia, Nowy S¹cz

Okolicznoœciowy dyplom z honorowym tytu³em 
„Osobowoœæ Forum III Wieku” wrêczy³a 
ministrowi Jackowi Micha³owskiemu, w imieniu 
organizatorów i uczestników Forum III Wieku, 
Wies³awa Borczyk, dziêkuj¹c za zaanga¿owanie 
i troskê o los osób starszych. 

Obecny na konferencji Starosta Nowos¹decki Jan 
Golonka odznaczy³ Szefa Kancelarii Prezydenta 
Jacka Micha³owskiego „Z³otym Jab³kiem S¹dec-
kim” za wspieranie dzia³alnoœci organizacji poza-
rz¹dowych, a w szczególnoœci Uniwersytetów III 
Wieku, podkreœlaj¹c rolê i znaczenie III sektora 
oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku na 
S¹decczyŸnie.

Goœæmi obecnymi na rozpoczêciu Forum III Wieku 
byli tak¿e: Ma³gorzata Marciñska – Podsekretarz 
Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej, 
Agnieszka Koz³owska-Rajewicz – Pe³nomocnik 
Rz¹du ds. Równego Traktowania, Micha³ Szczerba – 
Pose³ na Sejm RP, Przewodnicz¹cy Parlamen-
tarnego Zespo³u ds. Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku, Marzena Breza – Dyrektor Departamentu 
Polityki Senioralnej w Ministerstwie Pracy i Polityki 
Spo³ecznej, Barbara Imio³czyk – G³ówny Koordy-
nator zespo³ów eksperckich i rad spo³ecznych, 
powo³anych przez Rzecznika Praw Obywatelskich 
oraz prof. nauk medycznych Boles³aw Samoliñski 
z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 
przewodnicz¹cy Rady Polityki Senioralnej.

Wiceminister Ma³gorzata Marciñska przekaza³a 
informacje o podjêtych przez resort dzia³aniach 
w sprawie kontynuacji Rz¹dowego Programu na 
rzecz Aktywnoœci Spo³ecznej Osób Starszych na lata 

2014-2020 i zachêci³a uczestników Forum do przy-
gotowania projektów. W czasie ubieg³orocznej 
edycji Forum III Wieku minister W³adys³aw Kosi-
niak-Kamysz, og³osi³ I edycjê konkursu grantowego 
w ramach programu ASOS na lata 2012-2013, który 
spotka³ siê z wielkim zainteresowaniem UTW oraz 
innych organizacji po¿ytku publicznego.
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ralnej oraz koniecznoœæ poprawienia infrastruktury 
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zintegrowanej opieki osób starszych:

- Polityka senioralna jest szczególnym wyzwaniem 
dla nas wszystkich, poniewa¿ celem tej polityki 
z jednej strony jest oszczêdnoœæ w polityce doty-
cz¹cej opieki nad osobami w wieku podesz³ym, 
a z drugiej strony poprawa ich jakoœci ¿ycia: spo-
³ecznego, zdrowotnego, rodzinnego (…). Potrze-
bujemy tak¿e innowacyjnoœci nie tylko techno-
logicznej, ale te¿ takiej, jaka jest w programach 
prozdrowotnych, w obszarze spo³ecznym, aktywi-
zacji. Oko³o 30 proc. osób starszych ma depresjê, 
która wynika z wykluczenia spo³ecznego, rodzinne-
go. Trzeba temu zapobiegaæ, trzeba tych ludzi 
integrowaæ, ³¹czyæ, dawaæ szansê na komunikacjê 
z innymi, bo to jest najlepsza z psychologicznego 
punktu widzenia terapia.

W godzinach popo³udniowych odby³y siê warsztaty 
na temat standaryzacji dzia³ania UTW oraz procedur 
ich wdra¿ania, które prowadzili: Daniel Jachimowicz, 
koordynator projektu „Profesjonalne Uniwersytety 
III Wieku w Polsce” oraz mec. Wojciech Nalepa.

Jacek Micha³owski, Szef Kancelarii Prezydenta RP oraz Wies³awa Borczyk Jan Golonka, Starosta Nowos¹decki oraz Jacek Micha³owski

opracowanie: Paulina Podwika
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Rz¹dowy Program ASOS

REDAKCJA: Na podstawie Zarz¹dzenia nr 68 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 
2012 r. utworzono Departament Polityki 
Senioralnej w Ministerstwie Pracy i Polityki 
Spo³ecznej, którego Pani jest Dyrektorem. 
Do zadañ Departamentu Polityki Senioralnej 
wpisano m.in.: tworzenie i rozwój kierunków 
dzia³añ skierowanych do seniorów, tworzenie 
warunków dla poprawy systemu wsparcia 
seniorów, realizacjê zadañ w obszarze 
aktywnego starzenia siê i innych form 
wspó³pracy wewn¹trz- i miêdzypokoleniowej 
z udzia³em seniorów oraz monitorowanie 
wdra¿anych rozwi¹zañ. Jakie dzia³ania uda³o 
siê zrealizowaæ w zakresie tworzenia polityki 
senioralnej w ci¹gu minionego roku ?

DR MARZENA BREZA: Rok 2012 – warto o tym 
pamiêtaæ, by³ rokiem szczególnym – Europejskim 
Rokiem Aktywnoœci Osób Starszych i Solidarnoœci 
Miêdzypokoleniowej. Za najwa¿niejsze osi¹gniêcie 
nale¿y uznaæ przyjêcie przez Radê Ministrów 
Rz¹dowego Programu na rzecz Aktywnoœci 
Spo³ecznej Osób Starszych na lata 2012-2013. 
G³ównym za³o¿eniem Rz¹dowego Programu ASOS 
jest stworzenie bogatej oferty aktywnoœci dla osób 
starszych. Opiera siê on na czterech priorytetach. 
Jednym z nich jest edukacja osób starszych, 
w ramach którego wspiera siê udzia³ seniorów 
w edukacji: formalnej i pozaformalnej. Liczymy, 
¿e w ten sposób osoby starsze w³¹cz¹ siê w ¿ycie 
spo³ecznoœci lokalnej. Ponadto, istotne znaczenie 
ma rozwój integracji wewn¹trz i miêdzypokole-
niowej, wolontariat osób starszych, aktywnoœæ 
fizyczna i turystyczno-rekreacyjna, kulturalna, 
budowanie sieci spo³ecznych. Wa¿ny jest dla nas 
równie¿ wzrost partycypacji spo³ecznej osób 
starszych, który przyczyni siê do rozwoju 
spo³eczeñstwa obywatelskiego. Program 
obejmuje równie¿ dzia³ania, s³u¿¹ce rozwojowi 
ró¿nych form wsparcia poprzez zwiêkszenie 
dostêpnoœci i podniesienie jakoœci us³ug 

spo³ecznych dla osób starszych. Dzia³ania 
w ramach programu s¹ prowadzone przez 
organizacje dzia³aj¹ce w sferze po¿ytku 
publicznego, które otrzymuj¹, w ramach otwartego 
konkursu ofert, wsparcie finansowe na realizacjê 
programów skierowanych do seniorów 
na poziomie lokalnym. Nale¿y pamiêtaæ, 
¿e polityka senioralna wymaga kompleksowych 
dzia³añ, w których realizacjê powinny byæ 
zaanga¿owane ró¿norodne podmioty, tak na 
szczeblu centralnym, jak i lokalnym. Program 
ASOS stwarza szansê na wsparcie organizacji 
w realizacji ich projektów, adresowanych do 
osób starszych. W ramach dwóch edycji 
realizowanych jest ok. 800 projektów 

Departament prowadzi równie¿ wspó³pracê 
z organizacjami i instytucjami, które kieruj¹ 
swoje dzia³ania do seniorów, w tym wspó³pracê 
miêdzynarodow¹ w obszarze aktywnego 
starzenia siê. Jak Pani ocenia zaanga¿owanie 

Rozmowa Redaktor Naczelnej Biuletynu UTW z dr Marzen¹ Brez¹ - Dyrektorem 
Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej

Za³o¿enia d³ugofalowej polityki 
senioralnej w Polsce na lata 
2014-2020
4 wrzeœnia, Nowy S¹cz

Debata na Forum III Wieku,
Aula Biblioteki PWSZ

W godzinach wieczornych, w auli Biblioteki PWSZ, 
odby³a siê debata z udzia³em: Barbary Imio³czyk 
– G³ównego Koordynatora zespo³ów eksperckich 
i rad spo³ecznych, powo³anych przez Rzecznika 
Praw Obywatelskich, Agnieszki Koz³owskiej-
Rajewicz – Pe³nomocnika Rz¹du ds. Równego 
Traktowania oraz Marzeny Brezy – Dyrektora 
Departamentu Polityki Senioralnej w Minister-
stwie Pracy i Polityki Spo³ecznej, Sekretarza 
Rady ds. Polityki Senioralnej. 

Celem d³ugofalowej polityki senioralnej - jak 
podkreœla³y panelistki w swoich wyst¹pieniach- 
bêdzie wspieranie i zapewnienie mo¿liwoœci 
aktywnego starzenia siê w zdrowiu oraz mo¿li-
woœci prowadzenia w dalszym ci¹gu samodziel-
nego, niezale¿nego i satysfakcjonuj¹cego ¿ycia, 
nawet przy pewnych ograniczeniach funkcjo-
nalnych.

Postêpuj¹cy proces starzenia siê populacji spo-
³ecznej wymaga od pañstwa dzia³añ na zasadzie 
synergii w ró¿nych obszarach polityki spo³ecznej, 
które bêd¹ stanowiæ efektywn¹ odpowiedŸ na to 
wyzwanie demograficzne. Prognozowana sytuacja 
demograficzna mo¿e byæ dodatkowym Ÿród³em 
nowych mo¿liwoœci w procesie rozwoju potencja³u 
spo³ecznego, dziêki wykorzystaniu intelektualnych 
zasobów twórczych osób starszych.

Instytucje pañstwowe oraz samorz¹dowe winne 
byæ otwarte na partycypacyjn¹ wspó³pracê z orga-
nizacjami spo³eczeñstwa obywatelskiego na rzecz 
osób starszych, tj.: kszta³towanie warunków dla 
prowadzenia zdrowego i samodzielnego trybu 
¿ycia, zachowania przez seniorów dobrostanu 

psychofizycznego, umo¿liwienia im wykorzystania 
ich intelektualnych zasobów twórczych oraz 
zwiêkszenia potencja³u spo³ecznego poprzez 
partycypacjê w sferach kultury, edukacji i nauki.

Pani Agnieszka Koz³owska-Rajewicz zwróci³a na 
to uwagê, ¿e osoby starsze doznaj¹ ró¿nych form 
przemocy, najczêœciej psychicznej, jak np. obra-
¿anie, poni¿anie, krytykowanie, a tak¿e ekono-
micznej i ograniczaj¹cej wolnoœæ, poprzez np. 
ograniczanie dostêpu do ludzi, zamykanie w ma-
³ych pomieszczeniach, ograniczanie kontaktów 
z innymi cz³onkami rodziny, zakazywanie wycho-
dzenia z domu, przyjmowania swoich goœci, zakaz 
korzystania z telefonu, czy te¿ odbieranie prawa 
do podejmowania w³asnych decyzji. Szczególnie 
w œrodowiskach lokalnych nale¿y przeciwdzia³aæ 
wykluczeniu spo³ecznemu i marginalizacji osób 
starszych oraz stosowaniu wobec nich przemocy. 

O zaanga¿owaniu siê Rzecznika Praw Obywatel-
skich prof. Ireny Lipowicz w dzia³alnoœæ na rzecz 
poszanowania praw osób starszych i o wydanej 
publikacji „Strategie dzia³ania w starzej¹cym siê 
spo³eczeñstwie. Tezy i rekomendacje” mówi³a 
Barbara Imio³czyk, przybli¿aj¹c równie¿ dobre 
praktyki, jakie w tym zakresie realizuj¹ niektóre 
polskie samorz¹dy, np. w Gdyni i Stargardzie 
Szczeciñskim.

Panelistki zgodnie stwierdzi³y, ¿e dziêki UTW 
polityka senioralna z fazy debat akademickich 
przesz³a w fazê realizacji na forum parlamentu, 
rz¹du i urzêdów ró¿nych szczebli.

opracowanie: Zofia Mó³ka

Minister W³adys³aw Kosiniak-Kamysz oraz Marzena Breza, Dyrektor 
Departamentu Polityki Senioralnej w MPiPS
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opracowanie: Zofia Mó³ka

Minister W³adys³aw Kosiniak-Kamysz oraz Marzena Breza, Dyrektor 
Departamentu Polityki Senioralnej w MPiPS



siê organizacji pozarz¹dowych, w tym 
uniwersytetów trzeciego wieku, w dzia³alnoœæ 
na rzecz aktywnego starzenia siê ?

Zaanga¿owanie organizacji pozarz¹dowych 
w dzia³ania na rzecz aktywnego starzenia siê 
w zdrowiu jest nie do przecenienia. Doœwiadczenia 
dwóch edycji Rz¹dowego Programu ASOS 
uwidoczni³y ogromny potencja³ trzeciego sektora 
w Polsce, zw³aszcza organizacji ma³ych i stosun-
kowo nowych, które czêsto z wykorzystaniem 
niewielkich œrodków finansowych realizuj¹ bardzo 
ciekawe, nierzadko nowatorskie projekty. Warto 
zauwa¿yæ, ¿e najwiêcej projektów, bo ponad 35% 
realizowanych jest w obszarze edukacji osób 
starszych. Wœród beneficjentów s¹ tak¿e 
Uniwersytety Trzeciego Wieku. Z ogromn¹ 
radoœci¹ obserwujê ich dynamiczny rozwój, 
szczególnie w ma³ych gminach. Organizacje tworz¹ 
ludzie, których zaanga¿owanie w dzia³ania dla 
osób starszych jest niezwykle cenne. To lokalni 
liderzy, osoby z pasj¹. 

W debacie na Forum III Wieku, która mia³a 
miejsce w Nowym S¹czu 4 wrzeœnia br. Pani 
Dyrektor przedstawi³a informacje o zrealizo-
wanych projektach ASOS za 2012 rok. Czy 
mo¿e Pani przybli¿yæ Czytelnikom naszego 
Biuletynu te informacje ?

Do realizacji przyjêto 426 projektów. 
Zdecydowanie najwiêcej ofert z³o¿y³y organizacje 
z województwa mazowieckiego (228). Powy¿ej 
stu ofert wp³ynê³o z województw: dolnoœl¹skiego, 
ma³opolskiego, œl¹skiego oraz wielkopolskiego. 
Najni¿szy by³ udzia³ ofert z województwa 
podlaskiego, lubuskiego, opolskiego 
i œwiêtokrzyskiego. Najwiêcej projektów 
zrealizowano w obszarze „Aktywnoœæ spo³eczna 
promuj¹ca integracjê wewn¹trz- i miêdzypoko-
leniow¹” – 214 projektów. W obszarze edukacji 
seniorów zrealizowano 160 projektów. Jedynie 
18 projektów zrealizowano w obszarze us³ug 
dla osób starszych. Szczegó³owe sprawozdanie 
z realizacji ASOS bêdzie dostêpne na stronie 
internetowej Ministerstwa w ci¹gu najbli¿szych 
tygodni. 

Najbli¿sze plany Departamentu to prawdziwe 
wyzwania. Powstaj¹ dokumenty o bardzo 
wa¿nym znaczeniu dla polityki senioralnej 
w Polsce, mo¿na powiedzieæ, nowatorskie, 
innowacyjne. Kiedy mo¿emy oczekiwaæ 
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zakoñczenia prac i przedstawienia ich 
na posiedzeniu Rz¹du RP ?

Nawi¹zuje Pani zapewne do projektu za³o¿eñ 
d³ugofalowej polityki senioralnej w Polsce na lata 
2014-2020. To pierwszy ramowy dokument, który 
w sposób kompleksowy ujmuje najwa¿niejsze 
priorytety polityki senioralnej. Dokument tym 
istotniejszy, ¿e w procesie jego tworzenia 
uczestniczy³a Rada ds. Polityki Senioralnej – organ 
pomocniczy Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej, 
w sk³ad którego wchodz¹ nie tylko przedstawiciele 
administracji rz¹dowej, lecz równie¿ samorz¹dów, 
organizacji pozarz¹dowych, akademicy i eksperci. 
Ten ró¿norodny sk³ad Rady jest odzwierciedle-
niem jej partycypacyjnego charakteru. Projekt 
d³ugofalowej polityki senioralnej obejmuje m.in.: 
zagadnienia zwi¹zane ze zdrowiem i samodziel-
noœci¹ osób starszych, aktywnoœci¹ zawodow¹, 
aktywnoœci¹ spo³eczn¹ seniorów oraz relacjami 
miêdzypokoleniowymi. Stanowi przede wszystkim 
katalog rekomendacji i kierunków interwencji, 
odwo³uj¹c siê jednoczeœnie do przyk³adów 
dobrych praktyk z krajów europejskich. 

Czy Rz¹dowy Program ASOS ma szanse na 
kontynuacjê w kolejnych latach 2014-2020 ?

Obecnie trwaj¹ konsultacje spo³eczne za³o¿eñ 
Rz¹dowego Programu ASOS na lata 2014-2020. 
Doœwiadczenia Programu ASOS 2012-2013 
wskazuj¹ na trafne wyodrêbnienie priorytetów 
obejmuj¹cych sferê edukacji osób starszych, 
integracjê wewn¹trz- i miêdzypokoleniow¹, 
partycypacjê obywatelsk¹ osób starszych oraz 
szeroko rozumiane us³ugi spo³eczne, z akcentem 
na aktywnoœæ w formie wolontariatu osób 
starszych. Daj¹ one podstawy do dzia³añ 
o charakterze komplementarnym, prowadz¹cych 
do rozwi¹zañ systemowych. Za³o¿enia Programu 
mog¹ zostaæ zrealizowane poprzez planowanie, 
projektowanie oraz wdro¿enie d³ugofalowych 
dzia³añ, realizuj¹cych dalekosiê¿ne cele. Z tego 
wzglêdu Program przewidziano na siedem 
kolejnych lat, gdy¿ tylko dzia³ania kompleksowe 
i odpowiednio d³ugookresowe maj¹ szansê 
przynieœæ trwa³e efekty dla sytuacji spo³ecznej 
osób starszych, realizowane wobec wyzwañ 
demograficznych Polski. Szczególnie wa¿ne jest, 
aby Program mia³ charakter wieloletni. 

Dziêkujê za rozmowê - Wies³awa Borczyk, 
Redaktor Naczelny Biuletynu UTW.

Na pytanie Prezesa Ogólnopolskiej Federacji 
Stowarzyszeñ UTW Wies³awy Borczyk, 
o kierunki polityki Unii Europejskiej na lata 
2014-2020, w odniesieniu do osób 50 plus 
i tzw. „srebrnej gospodarki” odpowiedzi udzielili:

Laszlo Andor, Komisarz ds. Polityki Socjalnej, 
Zatrudnienia i Wykluczenia Spo³ecznego, 
Komisji Europejskiej

„W ramach Komisji Europejskiej by³em 
odpowiedzialny za kwestie zwi¹zane ze 
starzej¹cym siê spo³eczeñstwem i z solidarnoœci¹. 
Nie da siê podj¹æ jednego kroku, by odpowiedzieæ 
na to wyzwanie, oczywiœcie chodzi o wyd³u¿anie 
karier. Wszystkie kraje wprowadzaj¹ reformy 
dotycz¹ce emerytur, tak¿e Polska i wp³ywa to na 
wiek emerytalny. To pokazuje, ¿e ci, którzy maj¹ 
50 lat i wiêcej, dla nich szanse siê zmieniaj¹, np. 
mog¹ zostaæ przedsiêbiorcami, je¿eli nie byli nimi 
na pocz¹tku swojej kariery. Wiele firm tak¿e 
wewnêtrznie siê reorganizuje, np. proces pracy 
w Niemczech, zmieniane s¹ linie monta¿owe, 
by zapewniæ starszym pracownikom zdrowe 
miejsce pracy. Tak wiêc mo¿emy wspieraæ te 
dzia³ania tak¿e w ramach Europejskiego 
Funduszu Spo³ecznego”.

oraz

Peter Stracar, Dyrektor Regionalny na Europê 
Œrodkowo-Wschodni¹, General Electric (GE), 
Czechy
„Jeœli mogê, chcia³bym powiedzieæ coœ w imieniu 
firmy, która zatrudnia wiele osób. General Electric 

skupia siê na ró¿norodnoœci, a ta ró¿norodnoœæ 
to tak¿e ró¿norodnoœæ wieku i doœwiadczenia. 
Wiek, w którym ludzie s¹ zdrowi i aktywni ca³y 
czas roœnie i oczywiœcie jest to korzystne dla 
gospodarki, je¿eli ci ludzie nadal s¹ aktywni, 
w szczególnoœci mówiê tu o ludziach w wieku 
50 plus. Tak wiêc i m³odzi i starsi pracownicy, 
maj¹ ró¿ne doœwiadczenia, ró¿n¹ wiedzê i firmy 
mog¹ korzystaæ z tej ró¿norodnoœci. Coraz wiêcej 
firm rozumie to, co siê dzieje i np. bez 
doœwiadczenia pracowników firmy nie s¹ 
w stanie funkcjonowaæ. Wiele firm z dziedziny 
np. energetyki nie by³oby w stanie funkcjonowaæ 
bez swoich pracowników, którzy maj¹ wieloletnie 
doœwiadczenie”.

Wiêcej informacji na stronie internetowej 
www.forum-ekonomiczne.pl.

Europa Œrodkowo-Wschodnia 
wobec kryzysu. Motory wzrostu 
gospodarczego w regionie
5 wrzeœnia, Krynica-Zdrój

Sesja Plenarna w ramach XXIII Forum Ekonomicznego 
w Krynicy-Zdroju
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opracowanie: Paulina Podwika



siê organizacji pozarz¹dowych, w tym 
uniwersytetów trzeciego wieku, w dzia³alnoœæ 
na rzecz aktywnego starzenia siê ?

Zaanga¿owanie organizacji pozarz¹dowych 
w dzia³ania na rzecz aktywnego starzenia siê 
w zdrowiu jest nie do przecenienia. Doœwiadczenia 
dwóch edycji Rz¹dowego Programu ASOS 
uwidoczni³y ogromny potencja³ trzeciego sektora 
w Polsce, zw³aszcza organizacji ma³ych i stosun-
kowo nowych, które czêsto z wykorzystaniem 
niewielkich œrodków finansowych realizuj¹ bardzo 
ciekawe, nierzadko nowatorskie projekty. Warto 
zauwa¿yæ, ¿e najwiêcej projektów, bo ponad 35% 
realizowanych jest w obszarze edukacji osób 
starszych. Wœród beneficjentów s¹ tak¿e 
Uniwersytety Trzeciego Wieku. Z ogromn¹ 
radoœci¹ obserwujê ich dynamiczny rozwój, 
szczególnie w ma³ych gminach. Organizacje tworz¹ 
ludzie, których zaanga¿owanie w dzia³ania dla 
osób starszych jest niezwykle cenne. To lokalni 
liderzy, osoby z pasj¹. 

W debacie na Forum III Wieku, która mia³a 
miejsce w Nowym S¹czu 4 wrzeœnia br. Pani 
Dyrektor przedstawi³a informacje o zrealizo-
wanych projektach ASOS za 2012 rok. Czy 
mo¿e Pani przybli¿yæ Czytelnikom naszego 
Biuletynu te informacje ?

Do realizacji przyjêto 426 projektów. 
Zdecydowanie najwiêcej ofert z³o¿y³y organizacje 
z województwa mazowieckiego (228). Powy¿ej 
stu ofert wp³ynê³o z województw: dolnoœl¹skiego, 
ma³opolskiego, œl¹skiego oraz wielkopolskiego. 
Najni¿szy by³ udzia³ ofert z województwa 
podlaskiego, lubuskiego, opolskiego 
i œwiêtokrzyskiego. Najwiêcej projektów 
zrealizowano w obszarze „Aktywnoœæ spo³eczna 
promuj¹ca integracjê wewn¹trz- i miêdzypoko-
leniow¹” – 214 projektów. W obszarze edukacji 
seniorów zrealizowano 160 projektów. Jedynie 
18 projektów zrealizowano w obszarze us³ug 
dla osób starszych. Szczegó³owe sprawozdanie 
z realizacji ASOS bêdzie dostêpne na stronie 
internetowej Ministerstwa w ci¹gu najbli¿szych 
tygodni. 

Najbli¿sze plany Departamentu to prawdziwe 
wyzwania. Powstaj¹ dokumenty o bardzo 
wa¿nym znaczeniu dla polityki senioralnej 
w Polsce, mo¿na powiedzieæ, nowatorskie, 
innowacyjne. Kiedy mo¿emy oczekiwaæ 
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na posiedzeniu Rz¹du RP ?

Nawi¹zuje Pani zapewne do projektu za³o¿eñ 
d³ugofalowej polityki senioralnej w Polsce na lata 
2014-2020. To pierwszy ramowy dokument, który 
w sposób kompleksowy ujmuje najwa¿niejsze 
priorytety polityki senioralnej. Dokument tym 
istotniejszy, ¿e w procesie jego tworzenia 
uczestniczy³a Rada ds. Polityki Senioralnej – organ 
pomocniczy Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej, 
w sk³ad którego wchodz¹ nie tylko przedstawiciele 
administracji rz¹dowej, lecz równie¿ samorz¹dów, 
organizacji pozarz¹dowych, akademicy i eksperci. 
Ten ró¿norodny sk³ad Rady jest odzwierciedle-
niem jej partycypacyjnego charakteru. Projekt 
d³ugofalowej polityki senioralnej obejmuje m.in.: 
zagadnienia zwi¹zane ze zdrowiem i samodziel-
noœci¹ osób starszych, aktywnoœci¹ zawodow¹, 
aktywnoœci¹ spo³eczn¹ seniorów oraz relacjami 
miêdzypokoleniowymi. Stanowi przede wszystkim 
katalog rekomendacji i kierunków interwencji, 
odwo³uj¹c siê jednoczeœnie do przyk³adów 
dobrych praktyk z krajów europejskich. 

Czy Rz¹dowy Program ASOS ma szanse na 
kontynuacjê w kolejnych latach 2014-2020 ?

Obecnie trwaj¹ konsultacje spo³eczne za³o¿eñ 
Rz¹dowego Programu ASOS na lata 2014-2020. 
Doœwiadczenia Programu ASOS 2012-2013 
wskazuj¹ na trafne wyodrêbnienie priorytetów 
obejmuj¹cych sferê edukacji osób starszych, 
integracjê wewn¹trz- i miêdzypokoleniow¹, 
partycypacjê obywatelsk¹ osób starszych oraz 
szeroko rozumiane us³ugi spo³eczne, z akcentem 
na aktywnoœæ w formie wolontariatu osób 
starszych. Daj¹ one podstawy do dzia³añ 
o charakterze komplementarnym, prowadz¹cych 
do rozwi¹zañ systemowych. Za³o¿enia Programu 
mog¹ zostaæ zrealizowane poprzez planowanie, 
projektowanie oraz wdro¿enie d³ugofalowych 
dzia³añ, realizuj¹cych dalekosiê¿ne cele. Z tego 
wzglêdu Program przewidziano na siedem 
kolejnych lat, gdy¿ tylko dzia³ania kompleksowe 
i odpowiednio d³ugookresowe maj¹ szansê 
przynieœæ trwa³e efekty dla sytuacji spo³ecznej 
osób starszych, realizowane wobec wyzwañ 
demograficznych Polski. Szczególnie wa¿ne jest, 
aby Program mia³ charakter wieloletni. 

Dziêkujê za rozmowê - Wies³awa Borczyk, 
Redaktor Naczelny Biuletynu UTW.

Na pytanie Prezesa Ogólnopolskiej Federacji 
Stowarzyszeñ UTW Wies³awy Borczyk, 
o kierunki polityki Unii Europejskiej na lata 
2014-2020, w odniesieniu do osób 50 plus 
i tzw. „srebrnej gospodarki” odpowiedzi udzielili:

Laszlo Andor, Komisarz ds. Polityki Socjalnej, 
Zatrudnienia i Wykluczenia Spo³ecznego, 
Komisji Europejskiej

„W ramach Komisji Europejskiej by³em 
odpowiedzialny za kwestie zwi¹zane ze 
starzej¹cym siê spo³eczeñstwem i z solidarnoœci¹. 
Nie da siê podj¹æ jednego kroku, by odpowiedzieæ 
na to wyzwanie, oczywiœcie chodzi o wyd³u¿anie 
karier. Wszystkie kraje wprowadzaj¹ reformy 
dotycz¹ce emerytur, tak¿e Polska i wp³ywa to na 
wiek emerytalny. To pokazuje, ¿e ci, którzy maj¹ 
50 lat i wiêcej, dla nich szanse siê zmieniaj¹, np. 
mog¹ zostaæ przedsiêbiorcami, je¿eli nie byli nimi 
na pocz¹tku swojej kariery. Wiele firm tak¿e 
wewnêtrznie siê reorganizuje, np. proces pracy 
w Niemczech, zmieniane s¹ linie monta¿owe, 
by zapewniæ starszym pracownikom zdrowe 
miejsce pracy. Tak wiêc mo¿emy wspieraæ te 
dzia³ania tak¿e w ramach Europejskiego 
Funduszu Spo³ecznego”.

oraz

Peter Stracar, Dyrektor Regionalny na Europê 
Œrodkowo-Wschodni¹, General Electric (GE), 
Czechy
„Jeœli mogê, chcia³bym powiedzieæ coœ w imieniu 
firmy, która zatrudnia wiele osób. General Electric 

skupia siê na ró¿norodnoœci, a ta ró¿norodnoœæ 
to tak¿e ró¿norodnoœæ wieku i doœwiadczenia. 
Wiek, w którym ludzie s¹ zdrowi i aktywni ca³y 
czas roœnie i oczywiœcie jest to korzystne dla 
gospodarki, je¿eli ci ludzie nadal s¹ aktywni, 
w szczególnoœci mówiê tu o ludziach w wieku 
50 plus. Tak wiêc i m³odzi i starsi pracownicy, 
maj¹ ró¿ne doœwiadczenia, ró¿n¹ wiedzê i firmy 
mog¹ korzystaæ z tej ró¿norodnoœci. Coraz wiêcej 
firm rozumie to, co siê dzieje i np. bez 
doœwiadczenia pracowników firmy nie s¹ 
w stanie funkcjonowaæ. Wiele firm z dziedziny 
np. energetyki nie by³oby w stanie funkcjonowaæ 
bez swoich pracowników, którzy maj¹ wieloletnie 
doœwiadczenie”.

Wiêcej informacji na stronie internetowej 
www.forum-ekonomiczne.pl.
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Obywatel Senior.
Europejski Rok Obywateli 2013
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5 wrzeœnia, Krynica-Zdrój

Panel dyskusyjny na Forum III Wieku 2013 
moderator: Barbara Imio³czyk

Tematyka drugiego dnia Forum III Wieku 
koncentrowa³a siê m.in. wokó³ zagadnieñ 
zwi¹zanych z Europejskim Rokiem Obywateli 
2013, ustanowionym 23 paŸdziernika 2012 r. 
przez Parlament Europejski na wniosek Komisji 
Europejskiej. 

Jednym z najliczniejszych paneli dyskusyjnych, 
które odby³y siê podczas XXIII Forum 
Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju by³ panel 
organizowany przez S¹decki UTW oraz 

Ogólnopolsk¹ Federacjê Stowarzyszeñ UTW 
pn. „Obywatel Senior. Europejski Rok Obywateli 
2013”. Dyskusjê panelow¹ moderowa³a Barbara 
Imio³czyk - G³ówny Koordynator zespo³ów 
eksperckich i rad spo³ecznych powo³anych 
przez Rzecznika Praw Obywatelskich, natomiast 
w gronie panelistów znaleŸli siê: Ró¿a Gräfin von 
Thun und Hohenstein - Pos³anka do Parlamentu 
Europejskiego, Karl Erik Olsson - Szef Zarz¹du 
Szwedzkiego Zwi¹zku Emerytów, Ma³gorzata 

Marciñska - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Pracy i Polityki Spo³ecznej, Micha³ Szczerba - 
Pose³ na Sejm RP, Hanne Severinsen - Prezydent, 
Manager Projektu, Komitet Helsiñski w Danii, 
Europejska Platforma Medialna oraz dr Magda-
lena Rosochacka-Gmitrzak - socjolog, w Insty-
tucie Stosowanych Nauk Spo³ecznych Uniwer-
sytetu Warszawskiego. 

Na temat planów rz¹du zwi¹zanych z nowym 
okresem programowania na lata 2014-2020 
w kontekœcie aktywnoœci obywatelskiej 
seniorów wypowiada³a siê Ma³gorzata 
Marciñska - Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej: 

W przysz³ym okresie programowania bêdziemy 
stawiaæ na wypracowanie przede wszystkim 
standardów us³ug opiekuñczych oraz standardów 
aktywnego starzenia siê spo³eczeñstwa 
obywatelskiego. Projekty bêd¹ realizowane 
przede wszystkim w regionach. Zmiana ustawy 
o samorz¹dzie terytorialnym – utworzenie 
gminnych rad seniorów – dziêki temu seniorzy 
uzyskaj¹ g³os na poziomie lokalnym. Has³o na 
kolejny rok programowania to udzia³ seniorów 
w ¿yciu lokalnym, regionalnym. 

W Polsce rola seniora sprowadza³a siê do osoby, 
która ma siê opiekowaæ wnukami, siedzieæ 
w domu. Przed nami jest dopiero budowanie 
modelu w³¹czenia seniorów w ¿ycie spo³eczne, 
tak aby g³os seniorów by³ dobrze s³yszalny, st¹d 
programy, które w tym momencie przygotowuje 
ministerstwo dotycz¹ce polityki d³ugofalowej – 
kontynuacje programu ASOS, dziêki któremu UTW 
rosn¹ w si³ê. Ten program bêdzie kontynuowany 
po to w³aœnie, aby pañstwa g³os by³ s³yszany, aby 
has³o „aktywne starzenie” nie by³o pustym 
has³em” – przekonywa³a Ma³gorzata Marciñska.

Ró¿a Thun – Pos³anka do Parlamentu 
Europejskiego w trakcie swojego wyst¹pienia 
podnios³a kwestiê aktywnoœci osób starszych 
w kszta³towaniu gospodarki, polityki i nauki:

Teraz staroœæ trwa trochê d³u¿ej. Aktywnoœæ 
intelektualna ogromnej wiêkszoœci osób powy¿ej 
65 roku ¿ycia i sprawnoœæ fizyczna pozostaje na 
takim poziomie, ¿e nie tylko te osoby nie powinny 
byæ wykluczone, ale powinny siê w³¹czyæ. Jak nie 
bêd¹ wzbogacaæ naszego ¿ycia politycznego, 
intelektualnego, gospodarczego, to my patrz¹c 
z punktu widzenia UE tych obszarów nie 

rozwiniemy. To jest lenistwo ze strony osób 
starszych, ¿e nie chc¹ anga¿owaæ siê w dzia³ania 
polityki czy chocia¿by œrodowiska lokalnego, 
bowiem Europa koniecznie potrzebuje waszej 
wiedzy, waszego doœwiadczenia i waszych 
umiejêtnoœci. Bez g³osu „srebrnego” œwiat bêdzie 
ubo¿szy i biedniejszy, a przede wszystkim g³upszy 
– przekonywa³a Ró¿a Thun. Anga¿owanie siê 
seniorów jest konieczne – podkreœla³a. My musimy 
siê mobilizowaæ, aby walczyæ, aby ten œwiat, który 
pozostawimy swoim dzieciom i wnukom, by³ 
lepszy ni¿ ten, który myœmy odziedziczyli.

Powinniœmy byæ dumni 
ze starszych cz³onków 
naszych rodzin, 
poniewa¿ posiadaj¹ 
bardzo du¿¹ ¿yciow¹ 
wiedzê. Mog¹ siê 
podzieliæ swoim 
cennym 
doœwiadczeniem 
z m³odymi ludŸmi. 

Hanne Severinsen – przedstawicielka Komitetu 
Helsinskiego w Kopenhadze stwierdzi³a, i¿:

Powinniœmy byæ dumni ze starszych cz³onków 
naszych rodzin poniewa¿ posiadaj¹ bardzo du¿¹ 
¿yciow¹ wiedzê. Mog¹ siê podzieliæ swoim cennym 
doœwiadczeniem z m³odymi ludŸmi. Seniorzy nie 
powinni byæ zapomniani przez m³ode pokolenie, 
które w obecnych czasach nie ma dla nich czasu. 
Gdy jest mo¿liwoœæ spotkania siê ze sob¹ dwóch 
pokoleñ i wspólnej pracy, zarówno jedni jak 
i drudzy mog¹ siê bardzo du¿o nauczyæ od siebie. 
A jest ku temu du¿o mo¿liwoœci, gdy¿ starsi ludzie 
bardzo chêtnie w³¹czaj¹ siê w dzia³ania spo³eczne.

Dzia³alnoœæ Szwedzkiego Zwi¹zku Emerytów 
przedstawi³ Karl Erik Olsson – prezes Zarz¹du.

Mówi³ o trzech g³ównych priorytetach, którymi 
kieruje siê Zwi¹zek tj.: zmiana nastawienia, si³a 
oraz ekonomia i gospodarka. Powinny znaleŸæ siê 
miejsca pracy dla seniorów równie¿ w polityce, 
nie powinni oni byæ wykluczeni ze spo³eczeñstwa. 
Seniorzy s¹ normalnymi ludŸmi, którzy nie 

od lewej: Magdalena Rosochacka-Gmitrzak, Micha³ Szczerba, Ma³gorzata Marciñska, Barbara Imio³czyk, Ró¿a Thun, Karl Erik Olsson, Hanne Severinsen
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5 wrzeœnia, Krynica-Zdrój

Panel dyskusyjny na Forum III Wieku 2013 
moderator: Barbara Imio³czyk
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Dzia³alnoœæ Szwedzkiego Zwi¹zku Emerytów 
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Mówi³ o trzech g³ównych priorytetach, którymi 
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od lewej: Magdalena Rosochacka-Gmitrzak, Micha³ Szczerba, Ma³gorzata Marciñska, Barbara Imio³czyk, Ró¿a Thun, Karl Erik Olsson, Hanne Severinsen



powinni byæ wykluczani ze spo³eczeñstwa. 
Dlaczego nie mog¹ oni braæ udzia³u w normalnym 
¿yciu spo³ecznym. Nie mamy przecie¿ specjalnego 
spo³eczeñstwa dla ludzi m³odych, kobiet wiêc 
po³¹czy³bym wszystkich w jedn¹ grupê. (…) 
Okazujê siê, ¿e rodzina i bliskie osoby musz¹ nam 
pomagaæ, a powinny tutaj opiekowaæ siê starszymi 
osobami odpowiednie instytucje. Patrz¹c 
globalnie, spo³eczeñstwo musi skupiæ siê na 
powi¹zaniach, ³¹cznoœci systemu na ró¿ne 
sposoby. Gospodarka, ¿eby móc wzrastaæ, 
potrzebuje równie¿ wk³adu ludzi starszych. 
Uwa¿am, ¿e planowanie i oszczêdnoœci maj¹ du¿e 
mo¿liwoœci w uzdrawianiu gospodarki. Jestem ju¿ 
zmêczony s³uchaniem tego, ¿e ludzie starzy s¹ 
wartoœciowi. Musimy pokazaæ, ¿e starsi, m¹drzy 
i zdrowi ludzie przybieraj¹ na sile, ci¹gle bêdzie 
nas przybywaæ i musimy to wykorzystaæ – mówi³ 
Karl Erik Olsson.

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

10
O G Ó L N O P O L S K I B I U L E T Y N U T W

11

Zdaniem Pos³a Micha³a Szczerby:

Parlament powinien tworzyæ warunki, sprzyjaj¹ce 
jeszcze wiêkszemu w³¹czeniu osób starszych 
w dzia³alnoœæ œrodowisk lokalnych. Polskim 
wk³adem w Europejski Rok Obywateli 2013 bêd¹ 
gminne rady seniorów, które pe³niæ bêd¹ role cia³ 
konsultacyjnych, doradczych oraz inicjuj¹cych. 
Dialog spo³eczny jest podstaw¹ samorz¹dnoœci, 
ale musi odbywaæ siê we w³aœciwej formie i t¹ 
w³aœciw¹ form¹ bêd¹ gminne rady seniorów, które 
bêd¹ realnym partnerem. Podmiotami, które bêd¹ 
mog³y zg³aszaæ swoich przedstawicieli do gminnej 
rady seniorów, bêd¹ tak¿e podmioty prowadz¹ce 
Uniwersytety Trzeciego Wieku (UTW). 

Podkreœli³ tak¿e, ¿e „UTW sta³ siê autentycznym 
ruchem, sta³ siê równie¿ nie tylko inkubatorem 
aktywnoœci osób starszych w œrodowisku 
lokalnym, ale tak¿e partnerem do wspierania 
polityki pañstwa, na ka¿dym szczeblu, tak¿e 
gminnym”.

Magdalena Rosochacka-Gmitrzak, która 
w panelu pe³ni³a rolê komentatora, okreœli³a ludzi 
starszych jako nowe z³oto: Kiedyœ mieliœmy na 
œwiecie gor¹czkê z³ota, dziœ w zachodnim œwiecie 
mówi siê, ¿e „grey is the new gold" - czyli potencja³ 
i w³aœnie zasoby osób o „srebrzystych skroniach”, 
to dzisiejsze nowe z³oto. 

Przedstawi³a równie¿ inicjatywê Instytutu 
Stosowanych Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu 
Warszawskiego we wspó³pracy z Towarzystwem 
Inicjatyw Twórczych „ê” - Podyplomowe Studia 
„Organizowanie pracy z seniorami”, których celem 
jest wspieranie zasobów seniorów w œrodowisku 
rodzinnym, lokalnym i instytucjonalnym.

Za swoiste zakoñczenie dyskusji nad aktywnoœci¹ 
osób starszych mo¿na uznaæ s³owa Ró¿y Thun: 
„Musimy zmieniaæ nastawienie spo³eczeñstwa do 
starszych ludzi, musimy zmieniaæ nastawienie 
swoje starszych ludzi do siebie samych i do œwiata. 
My musimy siebie traktowaæ powa¿nie i znaæ 
nasz¹ w³asn¹ wartoœæ. (…) Pañstwo mog¹ zmieniaæ 
prawo. Jak patrzê na iloœæ osób na tej sali, to sobie 
myœlê, czemu seniorzy nie mog¹ byæ radnymi? Po 
prostu trzeba siê zorganizowaæ pójœæ i wybraæ. (…) 
Traktujmy siê na serio”.

Wiêcej informacji o Forum III Wieku na stronie 
internetowej www.forumtrzeciegowieku.pl.

opracowanie: Paulina Podwika

Ekonomia przyjazna seniorom
5 wrzeœnia, Krynica-Zdrój

Panel dyskusyjny na Forum III Wieku 2013 
moderator: Daniel Jachimowicz

5 wrzeœnia 2013 r. w Krynicy-Zdroju w ramach 
Forum III Wieku bêd¹cego konferencj¹ 
towarzysz¹c¹ XXIII Forum Ekonomicznemu 
Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeñ UTW by³a 
gospodarzem panelu dyskusyjnego pt. „Ekonomia 
przyjazna seniorom”. Debata zosta³a 
zorganizowana w ramach projektu „Nowoczesne 
i bezpieczne finanse seniora”, realizowanego 
we wspó³pracy z Narodowym Bankiem Polskim. 
W charakterze panelistów w debacie wziêli udzia³: 
Ija Maria Ostrowska, Prezes Zarz¹du Zwi¹zku Biur 
Porad Obywatelskich w Warszawie, Dariusz 
Rostkowski, doradca w Departamencie Edukacji 
i Wydawnictw NBP, Krzysztof Pietraszkiewicz, 
Prezes Zarz¹du Zwi¹zku Banków Polskich oraz 
Jurij Aleksandrowicz B³aszczuk, Zastêpca 
Przewodnicz¹cego Rady Narodowego Zwi¹zku 
Banków Ukrainy, Prezes Rady Nadzorczej 
Platinum Bank. Moderatorem dyskusji by³ 
Daniel Jachimowicz, Pe³nomocnik Zarz¹du 
Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeñ UTW, 
a jej s³uchaczami ponad 150 liderów UTW z kraju 
i zagranicy, a tak¿e inni uczestnicy Forum 
zainteresowani przedmiotow¹ problematyk¹. 

Bezpoœrednim Ÿród³em inspiracji do 
zorganizowania panelu sta³ siê realizowany 
od 2011 roku przez Ogólnopolsk¹ Federacjê 
Stowarzyszeñ UTW projekt „Nowoczesne 
i bezpieczne finanse seniora”. Organizacja 
w ramach tego przedsiêwziêcia wielu wyk³adów 
i warsztatów dla s³uchaczy UTW, a tak¿e innych 
dzia³añ edukacyjno-informacyjnych pokaza³a 
istnienie realnej, wielkiej potrzeby prowadzenia 
edukacji ekonomicznej osób starszych, ze 
szczególnym uwzglêdnieniem kwestii zwi¹zanych 
z bezpiecznym korzystaniem z ró¿norodnych 
produktów finansowych (np. po¿yczek, kredytów, 
inwestycji) oraz dostêpem do tych us³ug za 
pomoc¹ internetu (bankowoœæ elektroniczna). 
Pojawi³y siê tu jednoczeœnie pytania o to, jak 

efektywnie promowaæ wœród seniorów potrzebê 
edukacji ekonomicznej, jak j¹ efektywnie 
prowadziæ oraz jak wykorzystaæ w tym zakresie 
potencja³ UTW i innych organizacji seniorskich.

Osoby po 55 roku ¿ycia 
z jednej strony doceniaj¹ 
przydatnoœæ wiedzy 
z zakresu ekonomii, 
finansów i gospodarki 
w ¿yciu codziennym (67%
zdecydowanie i raczej tak), 
lecz z drugiej strony 
uwa¿aj¹ tê wiedzê 
za trudn¹ do przyswojenia.

Debatê rozpoczê³o ilustrowane prezentacj¹ 
multimedialn¹ wyst¹pienie Pana Dariusza 
Rostkowskiego, który podzieli³ siê ze 
s³uchaczami g³ównymi wnioskami p³yn¹cymi 
z przeprowadzonego na zlecenie NBP badania 
pt. „Stan wiedzy i œwiadomoœci ekonomicznej 
Polaków”. Okazuje siê, i¿ osoby po 55 roku ¿ycia 
z jednej strony doceniaj¹ przydatnoœæ wiedzy 
z zakresu ekonomii, finansów i gospodarki w ¿yciu 
codziennym (67% zdecydowanie i raczej tak), lecz 
z drugiej strony uwa¿aj¹ tê wiedzê za trudn¹ do 
przyswojenia. Na pytanie, czy wiedza z zakresu 
ekonomii, finansów i gospodarki jest ³atwa do 
zrozumienia, a¿ 77% ankietowanych powy¿ej 
55 roku ¿ycia odpowiedzia³o zdecydowanie lub 
raczej nie. To kluczowa informacja dla wszystkich, 
którzy chc¹ realizowaæ przedsiêwziêcia w zakresie 
edukacji ekonomicznej seniorów. Aby to robiæ 
skutecznie, konieczne jest prze³amanie tej 
powszechnej obawy niezrozumienia 
przekazywanych informacji i wiedzy dot. 

Wies³awa Borczyk w gronie przedstawicielek polskiego UTW
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„Musimy zmieniaæ nastawienie spo³eczeñstwa do 
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z jednej strony doceniaj¹ 
przydatnoœæ wiedzy 
z zakresu ekonomii, 
finansów i gospodarki 
w ¿yciu codziennym (67%
zdecydowanie i raczej tak), 
lecz z drugiej strony 
uwa¿aj¹ tê wiedzê 
za trudn¹ do przyswojenia.
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Wies³awa Borczyk w gronie przedstawicielek polskiego UTW



ekonomii. Interesuj¹ce s¹ równie¿ odpowiedzi 
osób starszych na pytanie, co chcieliby wiedzieæ 
o finansach i ekonomii. Otó¿ okazuje siê, ¿e czêsto 
jest to chêæ zdobycia wiedzy bardzo podstawowej 
np. co daje nam konto w banku, jak bezpiecznie 
realizowaæ przelewy, wyp³acaæ pieni¹dze 
z bankomatu, pos³ugiwaæ siê kart¹ p³atnicz¹. 
Odrêbnym, bardzo wa¿nym zagadnieniem jest 
instytucja tzw. odwróconej hipoteki, która – ze 
wzglêdu na postêpuj¹cy proces starzenia siê 
spo³eczeñstwa – w kolejnych latach bêdzie 
odgrywaæ coraz wiêksz¹ rolê. Obecnie w zwi¹zku 
z brakiem przepisów powszechnie obowi¹zuj¹cych 
w tym zakresie panuje na rynku du¿a dowolnoœæ, 
co mo¿e nara¿aæ seniorów na ró¿nego rodzaju 
niebezpieczeñstwa (np. utrata w³asnoœci 
mieszkania i brak comiesiêcznych œwiadczeñ 
pieniê¿nych w zwi¹zku z bankructwem podmiotu, 
z którym zawarli tak¹ umowê przenosz¹c na niego 
prawo w³asnoœci nieruchomoœci). Konieczne jest, 
w zwi¹zku z tym, ci¹g³e informowanie 
i edukowanie seniorów w tym zakresie. 
Odwo³uj¹c siê do wyników badañ, panelista 
podkreœli³, i¿ starsze pokolenie wci¹¿ najwiêksz¹ 
wiedzê czerpie z programów telewizyjnych, na 
drugim miejscu zaœ – z artyku³ów i publikacji 
w prasie drukowanej. Jako trzecie najwa¿niejsze 
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Ÿród³o wiedzy o finansach seniorzy wymieniaj¹ 
kontakty z bliskimi i znajomymi. Powierzenie roli 
edukatora odpowiednio przygotowanej osobie, 
która wywodzi siê ze spo³ecznoœci lokalnej, znanej 
osobom starszym mo¿e byæ zatem bardzo dobr¹ 
metod¹ skutecznego prowadzenia edukacji 
ekonomicznej, poniewa¿ do takich osób seniorzy 
maj¹ wiêksze zaufanie, chêtniej s³uchaj¹ ich rad 
i podpowiedzi.

Goœæ z Ukrainy – Pan Jurij B³aszczuk – w swojej 
wypowiedzi podkreœli³, i¿ seniorzy na Ukrainie 
s¹ postrzegani jako jedni z najlepszych klientów 
banków ze wzglêdu na rzetelnoœæ w regulowaniu 
swoich zobowi¹zañ. Zaznaczy³ jednoczeœnie, 
i¿ osoby starsze cechuje bardzo niski poziom 
zaufania do banków. Z przeprowadzonych na 
Ukrainie badañ wynika, ¿e tylko 7% seniorów 
ufa bankom, podczas gdy 38% ufa swojej rodzinie, 
a 21% przyjacio³om oraz policji. Panelista 
rekomendowa³ w zwi¹zku z tym przeszkolenie 
pracowników banków tak, aby potrafili 
w przyjazny i zrozumia³y sposób przedstawiaæ 
seniorom oferty banku skierowane bezpoœrednio 
do nich.

Nastêpnie g³os zabra³ Prezes Zwi¹zku Banków 
Polskich Pan Krzysztof Pietraszkiewicz, który 
w wyst¹pieniu zaakcentowa³ rosn¹cy wp³yw 
pokolenia osób starszych na to, w jaki sposób 
i w jakim kierunku bêdzie rozwija³a siê Polska. 
Wskaza³ na wiele obszarów, w których konieczna 
jest aktywnoœæ œrodowiska seniorskiego 
i wyra¿anie przez nie swoich pogl¹dów czy opinii, 
w tym m.in. problem budowania stabilnego, 
rozwa¿nego systemu emerytalnego czy te¿ 
rozwoju i upowszechniania us³ug dostêpnych 
elektronicznie dla seniorów. Podkreœli³ równie¿ 
koniecznoœæ wprowadzenia jasnej, powszechnie 
obowi¹zuj¹cej regulacji dotycz¹cej instytucji 
tzw. odwróconej hipoteki. Panelista zaapelowa³, 
by œrodowisko UTW popar³o wniosek utworzenia 
centralnego rejestru rachunków bankowych, 
który pozwoli³by identyfikowaæ wszystkie 
rachunki bankowe posiadane przez klienta 
i udzielaæ stosownych informacji w tym zakresie 
uprawnionym podmiotom czy osobom 
(np. w ramach tocz¹cego siê postêpowania 
spadkowego). Zadeklarowa³ tak¿e chêæ dalszych 
spotkañ i wspó³pracy ze œrodowiskiem 
seniorskim w celu rozwi¹zywania wskazanych 
wy¿ej problemów.

Pani Ija Maria Ostrowska, Prezes Zarz¹du 
Zwi¹zku Biur Porad Obywatelskich w Warszawie 
podzieli³a siê z kolei doœwiadczeniami, 
wynikaj¹cymi z prowadzonej dzia³alnoœci 
poradniczej przez Biura Porad Obywatelskich, 
zrzeszone w Zwi¹zku. Od kilku lat obserwuje siê 
rosn¹c¹ liczbê porad udzielanych osobom 
starszym , które popadaj¹ w powa¿ne problemy 
zwi¹zane z zaci¹ganiem licznych po¿yczek/
kredytów oraz ³¹cz¹c¹ siê z tym czêœciow¹ lub 
ca³kowit¹ niewyp³acalnoœci¹. Co wiêcej, seniorzy 
bardzo czêsto zg³aszaj¹ siê po poradê na takim 
etapie zaawansowania problemu, ¿e mo¿liwoœci 
jego rozwi¹zania czy ograniczenia s¹ bardzo ma³e. 
Jest to wynikiem m.in. braku wiedzy 
o mo¿liwoœciach skorzystania z nieodp³atnego 
doradztwa ale tak¿e skrêpowania i poczucia 
wstydu za doprowadzenie do tak trudnej sytuacji. 
Uwzglêdniaj¹c te okolicznoœci, konieczne jest 
prowadzenie przystêpnej w formie i treœci 
edukacji osób starszych w zakresie zagro¿eñ 
wynikaj¹cych z nieograniczonego zad³u¿ania siê, 
a tak¿e po¿¹danego sposobu postêpowania 
w przypadku popadniêcia w problemy finansowe. 
Takie zajêcia prowadz¹ m.in. doradcy Biur Porad 
Obywatelskich, docieraj¹c do miejsc, w których 
gromadz¹ siê seniorzy: do klubów z³otego wieku, 
domów kultury, Uniwersytetów III Wieku itp.

Czas przeznaczony na debatê, która trwa³a ponad 
godzinê, okaza³ siê niewystarczaj¹cy do 

Konieczne jest 
prowadzenie 
przystêpnej w formie 
i treœci edukacji osób 
starszych w zakresie 
zagro¿eñ wynikaj¹cych 
z nieograniczonego 
zad³u¿ania siê, 
a tak¿e po¿¹danego 
sposobu postêpowania 
w przypadku 
popadniêcia 
w problemy finansowe.

przedyskutowania wielu innych aspektów tego 
obszernego zagadnienia jakim jest edukacja 
ekonomiczna seniorów. Konieczne jest organi-
zowanie podobnych dyskusji i seminariów, czemu 
wyraz dali s³uchacze panelu w przeprowadzonej 
po jego zakoñczeniu ankiecie ewaluacyjnej. 

Wiêcej informacji o Forum III Wieku na stronie 
internetowej www.forumtrzeciegowieku.pl, 
gdzie mo¿na znaleŸæ obszerne relacje z tego 
wydarzenia. 

opracowanie: Daniel Jachimowicz

Daniel Jachimowicz i Dariusz Rostkowski

od lewej: Jurij B³aszczuk, Krzysztof Pietraszkiewicz, Daniel Jachimowicz, Dariusz Rostkowski, Ija Maria Ostrowska
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W tegorocznym Forum III Wieku wziêli udzia³ 
równie¿ liderzy polskich UTW z zagranicy 
wschodniej: z Bia³orusi, Litwy, Ukrainy oraz 
z Austrii, gdzie w ub. roku powsta³ polski UTW 
w Wiedniu. Zabieraj¹c g³os w debacie zwrócili 
uwagê na problemy starszego pokolenia Polaków 
za granic¹ i wa¿n¹ rolê jak¹ odgrywaj¹ UTW w pie-
lêgnowaniu polskich tradycji, rocznic patriotycznych, 
jêzyka polskiego, a tak¿e w integrowaniu œrodo-
wiska Polaków i wspó³pracy z dzieæmi i m³odzie¿¹.

W obecnoœci uczestników oraz goœci honorowych 
nast¹pi³o uroczyste podpisanie Porozumieñ 
o wspó³pracy pomiêdzy Ogólnopolsk¹ Federacj¹ 
Stowarzyszeñ UTW a polskimi UTW za granic¹, 
które reprezentowali:

Bia³oruœ: doc. dr Barbara Fustoszenko, rektor 
UTW w Grodnie przy Zjednoczeniu Spo³ecznym 
„Polska Macierz Szkolna”, Kazimierz Rasilewicz, 
przewodnicz¹cy UTW przy Zwi¹zku Polaków 
na Bia³orusi w Grodnie,

Litwa: Irena Duchowska, prezes UTW przy 
Stowarzyszeniu Polaków Kiejdan, Marian 
Grygorowicz, prezes Akademii Trzeciego Wieku 
przy Zwi¹zku Polaków na Litwie w Wilnie,

Ukraina: dr nauk med. Ewelina Hrycaj-Ma³anicz, 
prezes Lwowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,

Austria: S³awomir Iwanowski, organizator i dy-
rektor Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku w Austrii, z siedzib¹ w Wiedniu.

Ide¹ podpisania Porozumieñ jest podejmowanie 
inicjatyw na rzecz realizacji dzia³añ edukacyjnych, 
rozwijaj¹cych aktywnoœæ kulturaln¹, spo³eczn¹ 
i obywatelsk¹ oraz informacyjnych i promocyjnych 
z udzia³em osób starszych, a w szczególnoœci 
w zakresie prowadzenia Uniwersytetów Trzeciego 

Wieku w kraju i za granic¹, kszta³towania standar-
dów ich dzia³ania, wymiany doœwiadczeñ, orga-
nizowania konferencji i seminariów, przygotowania 
i realizowania wspólnych projektów oraz umacnia-
nia poczucia to¿samoœci œrodowiska krajowych 
i polonijnych Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

W o¿ywionej debacie na temat partycypacji osób 
starszych w ¿yciu spo³ecznym i publicznym zabrali 
g³os, prezentuj¹c ciekawe i nowatorskie projekty, 
które realizuj¹ z udzia³em seniorów i na rzecz se-
niorów: Rados³aw Pakos, przedstawiciel organi-
zacji AWO z Niemiec (powiat Unna), dr Romana 
Pawliñska-Chmara, Uniwersytet Opolski, Towa-
rzystwo Spo³eczno Kulturalne Niemców na Œl¹sku 
Opolskim; projekt „Zastosowanie telemedycyny 
i teleopieki dla osób starszych” oraz „Animator osób 
starszych”, Krzysztof Dymura, Komenda Woje-
wódzka Policji w Krakowie, projekt „Bezpieczny 
senior na drodze”, Ija Maria Ostrowska oraz 
Ma³gorzata KaŸmierczak ze Zwi¹zku Biur Porad 
Obywatelskich, Warszawa, Katarzyna Binda, 
Damian Kalita oraz Apolonia Dycik z Towarzy-
stwa Inicjatyw Twórczych „ê”, program „Seniorzy 
w akcji” Warszawa, Krystyna Mêcik, Prezes UTW 
w £azach, organizatorka Ogólnopolskiej Olimpiady 
Sportowej UTW „Trzeci Wiek na start”, Andrzej 
Skrzyñski, £ukasz Salwarowski ze Stowarzyszenia 
MANKO, „G³os Seniora”, Kraków, Leszek Zegzda, 
Prezes Ma³opolskiej Organizacji Turystycznej, radny 
Sejmiku Województwa Ma³opolskiego, Kraków, 
Rados³aw Sa³aciñski, Internetowa Telewizja 
Senioralna www.senioralna.tv.

Wyst¹pienia liderów polskich UTW dzia³aj¹cych 
za granic¹ oraz prezentacje s¹ dostêpne na stronie 
www.forumtrzeciegowieku.pl.

Jednym z istotnych wydarzeñ trzeciego dnia 
Forum III Wieku, podczas Sesji Plenarnej, by³ panel 
dyskusyjny pt. „Profesjonalizacja sektora UTW 
w Polsce”, zorganizowany w ramach projektu 
„Profesjonalne Uniwersytety Trzeciego Wieku 
w Polsce”, realizowanego przez Ogólnopolsk¹ 
Federacjê Stowarzyszeñ UTW, wspó³finansowa-
nego ze œrodków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. W chara-
kterze panelistów udzia³ wziêli: dr hab. prof. 
nadzw. Zdzis³awa Zac³ona, Pañstwowa Wy¿sza 
Szko³a Zawodowa w Nowym S¹czu, 
Przewodnicz¹ca Komisji Certyfikacyjnej 
Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeñ UTW, 
Wojciech Nalepa, radca prawny, sekretarz tej 
Komisji, Alina Respondek, Zastêpca Dyrektora 
Programu „Uczenie siê przez ca³e ¿ycie” ds. 
Programu Grundtvig oraz jako komentator- 
Stanis³aw Drza¿d¿ewski, Radca generalny 
Ministerstwa Edukacji Narodowej, Koordynator 
upowszechnia europejskiej agendy na rzecz 
uczenia siê doros³ych, Departament Strategii 
i Wspó³pracy Miêdzynarodowej MEN. 

Moderatorem dyskusji by³ Daniel Jachimowicz, 
Pe³nomocnik Zarz¹du Ogólnopolskiej Federacji 
Stowarzyszeñ UTW, który we wprowadzeniu do 
debaty przypomnia³, i¿ od ponad roku Federacja 
konsekwentnie wdra¿a projekt, w ramach którego 
opracowano publikacjê „Standardy dzia³ania UTW 
w Polsce”. Pilota¿owo, w grupie 15 stowarzyszeñ 
UTW, rozpoczêto wdra¿anie zaproponowanych 
standardów oraz weryfikowanie ich spe³nienia. 
Szkolenia, doradztwo, liczne spotkania i rozmowy 
z liderami UTW uczestnicz¹cymi w projekcie oraz 
wizyty certyfikacyjne sta³y siê doskona³ym 
przyczynkiem do podzielenia siê z tak licznym 
gronem uczestników i goœci Forum III Wieku 

doœwiadczeniami i wnioskami p³yn¹cymi 
z tego dzia³ania. 

Dyskusjê rozpoczê³a dr hab. prof. nadzw. 
Zdzis³awa Zac³ona, która pe³ni¹c funkcjê 
Przewodnicz¹cej Komisji Certyfikacyjnej 
Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeñ UTW, 
podzieli³a siê ze s³uchaczami wnioskami 
p³yn¹cymi z pracy tego organu. Komisja mia³a 
ju¿ okazjê odbyæ wizyty certyfikacyjne w 6 UTW, 
uczestnicz¹cych w projekcie. Pani Profesor 
z wielkim uznaniem wypowiada³a siê o dzia³al-
noœci tych organizacji, pracy liderów zarz¹dza-
j¹cych UTW podkreœlaj¹c, i¿ zarówno ona jak 
i pozostali cz³onkowie Komisji pozostaj¹ pod 
wra¿eniem skali i ró¿norodnoœci prowadzonych 
przez UTW dzia³añ, a tak¿e ich jakoœci, profesjo-
nalizmu, z czego - jak siê okazywa³o - nawet sami 
liderzy UTW czêsto nie zdawali sobie sprawy. 
Certyfikacja pozwoli³a odkrywaæ przed 
uniwersytetami now¹ jakoœæ ich w³asnego 
funkcjonowania. Czêsto liderzy UTW w rozmo-
wach z cz³onkami Komisji podkreœlali, ¿e dziêki 

Inicjatywy na rzecz rozwoju spo³eczeñstwa obywatelskiego 
i partycypacji seniorów w ¿yciu spo³ecznym i publicznym 
– Europejski Rok Obywateli 2013
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W tegorocznym Forum III Wieku wziêli udzia³ 
równie¿ liderzy polskich UTW z zagranicy 
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z Austrii, gdzie w ub. roku powsta³ polski UTW 
w Wiedniu. Zabieraj¹c g³os w debacie zwrócili 
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za granic¹ i wa¿n¹ rolê jak¹ odgrywaj¹ UTW w pie-
lêgnowaniu polskich tradycji, rocznic patriotycznych, 
jêzyka polskiego, a tak¿e w integrowaniu œrodo-
wiska Polaków i wspó³pracy z dzieæmi i m³odzie¿¹.
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o wspó³pracy pomiêdzy Ogólnopolsk¹ Federacj¹ 
Stowarzyszeñ UTW a polskimi UTW za granic¹, 
które reprezentowali:
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UTW w Grodnie przy Zjednoczeniu Spo³ecznym 
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przewodnicz¹cy UTW przy Zwi¹zku Polaków 
na Bia³orusi w Grodnie,
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prezes Lwowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
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certyfikacji uporz¹dkowali wszystkie dokumenty, 
materia³y, publikacje i dopiero teraz widz¹, jakie 
jest bogactwo dorobku organizacji, któr¹ kieruj¹, 
co jest jej mocn¹ stron¹. Przewodnicz¹ca Komisji 
Certyfikacyjnej wysoko oceni³a spe³nianie 
standardów merytoryczno – organizacyjnych 
w certyfikowanych UTW wskazuj¹c na to, i¿ 
bardzo czêsto przekracza³y one minimum 
wynikaj¹ce z zaproponowanych standardów.

Kolejny z panelistów, Wojciech Nalepa, doradca 
w projekcie „Profesjonalne UTW w Polsce” i jedno-
czeœnie cz³onek Komisji Certyfikacyjnej odniós³ siê 
do praktyki spe³niania standardów formalno - 
prawnych przez UTW uczestnicz¹ce w procedurze 
certyfikacji. Wskaza³, dlaczego dla organizacji 
pozarz¹dowej jak¹ jest UTW, tak istotne jest ich 
spe³nianie podkreœlaj¹c m.in.: ¿e je¿eli organizacja 
nie ma wdro¿onych tych koniecznych standardów 
formalno-prawnych, trudno bêdzie jej siêgaæ 
po œrodki finansowe ze Ÿróde³ zewnêtrznych, 
a w szczególnoœci po dotacje pochodz¹ce od orga-
nów administracji publicznej ró¿nych szczebli, 
w tym z Unii Europejskiej. A je¿eli nawet uda siê 
je pozyskaæ i w trakcie kontroli ujawnione zostan¹ 
braki formalno-prawne, to mo¿e siê to skoñczyæ 
nawet nakazaniem organizacji zwrotu czêœci lub 
ca³oœci pozyskanego dofinansowania. Prelegent 
wysoko oceni³ poziom spe³niania standardów 
przez UTW, które pomyœlnie przesz³y proces 
certyfikacji zaznaczaj¹c jednak, i¿ w ramach 
prowadzonego w projekcie doradztwa wiele 
porad i konsultacji dotyczy³o w³aœnie doskona-
lenia tego obszaru funkcjonowania UTW.

Nastêpnie g³os zabra³a Pani Alina Respondek, 
Zastêpca Dyrektora Programu „Uczenie siê przez 
ca³e ¿ycie” ds. Programu Grundtvig podkreœlaj¹c, 
i¿ certyfikat „Profesjonalny UTW” mo¿e byæ 
pomocny we wspó³pracy nie tylko krajowej, ale 
i zagranicznej np. w ramach unijnego programu 
Grundtvig, dotycz¹cego uczenia siê osób 
doros³ych. Zwróci³a przy tym uwagê, i¿ jeden 
ze standardów na poziomie najwy¿szym obejmuje 
wymóg realizowania projektów dofinansowanych 
ze œrodków zagranicznych i w osi¹gniêciu tego 
standardu projekty programu Grundtvig mog¹ 
byæ bardzo pomocne. Za warte rozwa¿enia w przy-
sz³oœci panelistka uzna³a tak¿e dodanie nowych, 
merytorycznych standardów dzia³ania UTW: 
wolontariat i uczenie siê przez wolontariat, 
a tak¿e aktywnoœæ miêdzypokoleniow¹. S¹ to 

obszary, które w jej opinii, pomog¹ uniwersytetom 
byæ lepiej postrzeganymi przez otoczenie ze-
wnêtrzne, z którym, na ro¿nych p³aszczyznach, 
wspó³pracuj¹.

Stanis³aw Drza¿d¿ewski, Radca generalny 
Ministerstwa Edukacji Narodowej, komentuj¹c 
zagadnienia poruszane w ramach panelu, podzieli³ 
siê z jego uczestnikami informacjami o tym, co 
w Europie robi siê w sprawie standardów jakoœci 
uczenia osób doros³ych, w tym równie¿ seniorów. 
Zaznaczy³ w szczególnoœci, i¿ organizatorzy form 
uczenia siê doros³ych, zw³aszcza finansowanych 
ze œrodków publicznych, powinni na wstêpie 
udowodniæ, ¿e umiejêtnoœci i wiedza, któr¹ chc¹ 
przekazywaæ, s¹ naprawdê potrzebne - wa¿ne jest 
badanie i antycypowanie potrzeb osób doros³ych, 
w tym seniorów w zakresie uczenia siê. Nadto 
uczenie siê doros³ych nie mo¿e byæ jednakowe dla 
wszystkich – konieczne jest rozpoznawanie 
dotychczasowej wiedzy i umiejêtnoœci doros³ych, 
co jest ju¿ standardem w niektórych ofertach 
edukacji osób dojrza³ych np. w kursach 
jêzykowych. Wreszcie niezbêdne jest, aby formy 
organizacyjne edukacji doros³ych odbiega³y od 
tradycyjnych form edukacji dzieci i m³odzie¿y. 
Form tych nie powinno siê redukowaæ tylko do 
biernej transmisji wiedzy od osób bardziej 
kompetentnych (nauczycieli) do mniej 
kompetentnych (osób nauczanych). Taki podzia³ 
w prawdziwym uczeniu siê doros³ych jest bowiem 
doœæ sztuczny – w pewnych zakresach doroœli 
s³uchacze mog¹ byæ przecie¿ nawet bardziej 
kompetentni ni¿ „nauczyciele”. 

Ograniczony czas trwania panelu nie pozwoli³ 
na wyczerpuj¹ce omówienie i skomentowanie 
wszystkich wa¿nych, ciekawych w¹tków, które 
pojawi³y siê podczas dyskusji – zarówno paneliœci 
jak i s³uchacze debaty zgodzili siê, i¿ konieczne 
jest kontynuowanie tego typu spotkañ maj¹cych 
du¿y walor poznawczy i edukacyjny.

Ramy niniejszego artyku³u nie pozwalaj¹ na 
szczegó³owe zrelacjonowanie przebiegu ca³ej 
debaty - osoby zainteresowane zapoznaniem siê 
z tymi oraz innymi tematami poruszanymi 
w trakcie obrad Forum III Wieku zapraszam 
na stronê www.forumtrzeciegowie-ku.pl, 
gdzie mo¿na znaleŸæ obszerne relacje z tego 
wydarzenia. 

opracowanie: Daniel Jachimowicz
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Standaryzacja dzia³alnoœci 
stowarzyszeñ Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku 

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeñ 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku od ponad roku 
realizuje projekt pn.: „Profesjonalne Uniwersytety 
III Wieku w Polsce”, wspó³finansowany ze œrodków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Spo³ecznego. W pierwszym etapie 
realizacji projektu opracowana zosta³a publikacja 
pt. „Standardy dzia³ania UTW w Polsce”, 
w ramach której zdefiniowano propozycjê 
standardów dzia³ania w trzech obszarach: 
- OBSZAR 1: formalno-prawne aspekty dzia³ania
   UTW,
- OBSZAR 2: merytoryczno-organizacyjne 
   aspekty dzia³ania UTW,
- OBSZAR 3: wspó³praca UTW z podmiotami
   zewnêtrznymi.

Obszar 1. traktowany jest ca³oœciowo i nie zawiera 
wewnêtrznego wartoœciowania, natomiast w ra-
mach OBSZARÓW 2. i 3., przewidziano podzia³ na 
trzy poziomy wdro¿enia standardów: Poziom 1, 
Poziom 2 i Poziom 3. Obszar 1. obejmuje wykaz 
koniecznych do spe³nienia warunków, które 
wynikaj¹ z przepisów prawa powszechnie 
obowi¹zuj¹cego (np. koniecznoœæ posiadania 
i stosowania procedur ochrony danych osobowych) 
oraz z praktyki dzia³alnoœci organizacji 
pozarz¹dowych (np. koniecznoœæ posiadania 
regulaminu zarz¹du uszczegó³owiaj¹cego zasady 
procedowania tego organu, jeœli obowi¹zek 
posiadania takiego dokumentu wynika ze statutu 
organizacji). Standardy w tym obszarze stanowi¹ 
zbiór podstawowych wymogów prawnych 
w oparciu, o które powstaje i dzia³a organizacja 

Istota i zasady przyznawania Certyfikatu 
„Profesjonalny UTW” 

pozarz¹dowa. Jednoczeœnie zaznaczyæ nale¿y, i¿ 
wykaz standardów formalno-prawnych nie stanowi 
enumeratywnego wyliczenia. Warto równoczeœnie 
podkreœliæ, i¿ w zale¿noœci od specyfiki danej 
organizacji, jej zapisów statutowych oraz 
przedmiotu dzia³alnoœci obowi¹zki formalno-
prawne mog¹ byæ czêœciowo inne w stosunku 
do ró¿nych uniwersytetów trzeciego wieku 
(np. czêœciowo inne obowi¹zki spoczywaj¹ 
na UTW, które prowadz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ 
w stosunku do tych UTW, który takiej dzia³alnoœci 
nie posiadaj¹).
Obszar 2. - standardy merytoryczno-organizacyjne 
- obejmuje drug¹ istotn¹ p³aszczyznê bran¹ pod 
uwagê w procesie standaryzacji. W ramach 
przedmiotowego obszaru wyodrêbniono 

Uczestnicy Forum III Wieku w czasie Sesji Plenarnej



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

16

certyfikacji uporz¹dkowali wszystkie dokumenty, 
materia³y, publikacje i dopiero teraz widz¹, jakie 
jest bogactwo dorobku organizacji, któr¹ kieruj¹, 
co jest jej mocn¹ stron¹. Przewodnicz¹ca Komisji 
Certyfikacyjnej wysoko oceni³a spe³nianie 
standardów merytoryczno – organizacyjnych 
w certyfikowanych UTW wskazuj¹c na to, i¿ 
bardzo czêsto przekracza³y one minimum 
wynikaj¹ce z zaproponowanych standardów.

Kolejny z panelistów, Wojciech Nalepa, doradca 
w projekcie „Profesjonalne UTW w Polsce” i jedno-
czeœnie cz³onek Komisji Certyfikacyjnej odniós³ siê 
do praktyki spe³niania standardów formalno - 
prawnych przez UTW uczestnicz¹ce w procedurze 
certyfikacji. Wskaza³, dlaczego dla organizacji 
pozarz¹dowej jak¹ jest UTW, tak istotne jest ich 
spe³nianie podkreœlaj¹c m.in.: ¿e je¿eli organizacja 
nie ma wdro¿onych tych koniecznych standardów 
formalno-prawnych, trudno bêdzie jej siêgaæ 
po œrodki finansowe ze Ÿróde³ zewnêtrznych, 
a w szczególnoœci po dotacje pochodz¹ce od orga-
nów administracji publicznej ró¿nych szczebli, 
w tym z Unii Europejskiej. A je¿eli nawet uda siê 
je pozyskaæ i w trakcie kontroli ujawnione zostan¹ 
braki formalno-prawne, to mo¿e siê to skoñczyæ 
nawet nakazaniem organizacji zwrotu czêœci lub 
ca³oœci pozyskanego dofinansowania. Prelegent 
wysoko oceni³ poziom spe³niania standardów 
przez UTW, które pomyœlnie przesz³y proces 
certyfikacji zaznaczaj¹c jednak, i¿ w ramach 
prowadzonego w projekcie doradztwa wiele 
porad i konsultacji dotyczy³o w³aœnie doskona-
lenia tego obszaru funkcjonowania UTW.

Nastêpnie g³os zabra³a Pani Alina Respondek, 
Zastêpca Dyrektora Programu „Uczenie siê przez 
ca³e ¿ycie” ds. Programu Grundtvig podkreœlaj¹c, 
i¿ certyfikat „Profesjonalny UTW” mo¿e byæ 
pomocny we wspó³pracy nie tylko krajowej, ale 
i zagranicznej np. w ramach unijnego programu 
Grundtvig, dotycz¹cego uczenia siê osób 
doros³ych. Zwróci³a przy tym uwagê, i¿ jeden 
ze standardów na poziomie najwy¿szym obejmuje 
wymóg realizowania projektów dofinansowanych 
ze œrodków zagranicznych i w osi¹gniêciu tego 
standardu projekty programu Grundtvig mog¹ 
byæ bardzo pomocne. Za warte rozwa¿enia w przy-
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wolontariat i uczenie siê przez wolontariat, 
a tak¿e aktywnoœæ miêdzypokoleniow¹. S¹ to 

obszary, które w jej opinii, pomog¹ uniwersytetom 
byæ lepiej postrzeganymi przez otoczenie ze-
wnêtrzne, z którym, na ro¿nych p³aszczyznach, 
wspó³pracuj¹.

Stanis³aw Drza¿d¿ewski, Radca generalny 
Ministerstwa Edukacji Narodowej, komentuj¹c 
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uczenia osób doros³ych, w tym równie¿ seniorów. 
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ze œrodków publicznych, powinni na wstêpie 
udowodniæ, ¿e umiejêtnoœci i wiedza, któr¹ chc¹ 
przekazywaæ, s¹ naprawdê potrzebne - wa¿ne jest 
badanie i antycypowanie potrzeb osób doros³ych, 
w tym seniorów w zakresie uczenia siê. Nadto 
uczenie siê doros³ych nie mo¿e byæ jednakowe dla 
wszystkich – konieczne jest rozpoznawanie 
dotychczasowej wiedzy i umiejêtnoœci doros³ych, 
co jest ju¿ standardem w niektórych ofertach 
edukacji osób dojrza³ych np. w kursach 
jêzykowych. Wreszcie niezbêdne jest, aby formy 
organizacyjne edukacji doros³ych odbiega³y od 
tradycyjnych form edukacji dzieci i m³odzie¿y. 
Form tych nie powinno siê redukowaæ tylko do 
biernej transmisji wiedzy od osób bardziej 
kompetentnych (nauczycieli) do mniej 
kompetentnych (osób nauczanych). Taki podzia³ 
w prawdziwym uczeniu siê doros³ych jest bowiem 
doœæ sztuczny – w pewnych zakresach doroœli 
s³uchacze mog¹ byæ przecie¿ nawet bardziej 
kompetentni ni¿ „nauczyciele”. 

Ograniczony czas trwania panelu nie pozwoli³ 
na wyczerpuj¹ce omówienie i skomentowanie 
wszystkich wa¿nych, ciekawych w¹tków, które 
pojawi³y siê podczas dyskusji – zarówno paneliœci 
jak i s³uchacze debaty zgodzili siê, i¿ konieczne 
jest kontynuowanie tego typu spotkañ maj¹cych 
du¿y walor poznawczy i edukacyjny.

Ramy niniejszego artyku³u nie pozwalaj¹ na 
szczegó³owe zrelacjonowanie przebiegu ca³ej 
debaty - osoby zainteresowane zapoznaniem siê 
z tymi oraz innymi tematami poruszanymi 
w trakcie obrad Forum III Wieku zapraszam 
na stronê www.forumtrzeciegowie-ku.pl, 
gdzie mo¿na znaleŸæ obszerne relacje z tego 
wydarzenia. 

opracowanie: Daniel Jachimowicz
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Standaryzacja dzia³alnoœci 
stowarzyszeñ Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku 

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeñ 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku od ponad roku 
realizuje projekt pn.: „Profesjonalne Uniwersytety 
III Wieku w Polsce”, wspó³finansowany ze œrodków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Spo³ecznego. W pierwszym etapie 
realizacji projektu opracowana zosta³a publikacja 
pt. „Standardy dzia³ania UTW w Polsce”, 
w ramach której zdefiniowano propozycjê 
standardów dzia³ania w trzech obszarach: 
- OBSZAR 1: formalno-prawne aspekty dzia³ania
   UTW,
- OBSZAR 2: merytoryczno-organizacyjne 
   aspekty dzia³ania UTW,
- OBSZAR 3: wspó³praca UTW z podmiotami
   zewnêtrznymi.

Obszar 1. traktowany jest ca³oœciowo i nie zawiera 
wewnêtrznego wartoœciowania, natomiast w ra-
mach OBSZARÓW 2. i 3., przewidziano podzia³ na 
trzy poziomy wdro¿enia standardów: Poziom 1, 
Poziom 2 i Poziom 3. Obszar 1. obejmuje wykaz 
koniecznych do spe³nienia warunków, które 
wynikaj¹ z przepisów prawa powszechnie 
obowi¹zuj¹cego (np. koniecznoœæ posiadania 
i stosowania procedur ochrony danych osobowych) 
oraz z praktyki dzia³alnoœci organizacji 
pozarz¹dowych (np. koniecznoœæ posiadania 
regulaminu zarz¹du uszczegó³owiaj¹cego zasady 
procedowania tego organu, jeœli obowi¹zek 
posiadania takiego dokumentu wynika ze statutu 
organizacji). Standardy w tym obszarze stanowi¹ 
zbiór podstawowych wymogów prawnych 
w oparciu, o które powstaje i dzia³a organizacja 

Istota i zasady przyznawania Certyfikatu 
„Profesjonalny UTW” 

pozarz¹dowa. Jednoczeœnie zaznaczyæ nale¿y, i¿ 
wykaz standardów formalno-prawnych nie stanowi 
enumeratywnego wyliczenia. Warto równoczeœnie 
podkreœliæ, i¿ w zale¿noœci od specyfiki danej 
organizacji, jej zapisów statutowych oraz 
przedmiotu dzia³alnoœci obowi¹zki formalno-
prawne mog¹ byæ czêœciowo inne w stosunku 
do ró¿nych uniwersytetów trzeciego wieku 
(np. czêœciowo inne obowi¹zki spoczywaj¹ 
na UTW, które prowadz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ 
w stosunku do tych UTW, który takiej dzia³alnoœci 
nie posiadaj¹).
Obszar 2. - standardy merytoryczno-organizacyjne 
- obejmuje drug¹ istotn¹ p³aszczyznê bran¹ pod 
uwagê w procesie standaryzacji. W ramach 
przedmiotowego obszaru wyodrêbniono 
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w osobnych dzia³ach standardy: merytoryczne 
oraz organizacyjne. Merytoryczna dzia³alnoœæ 
organizacji pozarz¹dowej definiuje, czy dany 
podmiot jest uniwersytetem trzeciego wieku 
czy te¿ nie. Standardy merytoryczne okreœlaj¹ 
wiêc wskazówki maj¹ce na celu podniesienie 
jakoœci oferty edukacyjno-aktywizuj¹cej UTW. 
W szczególnoœci odniesiono siê do: programu 
edukacyjnego, rady naukowo-programowej, bazy 
lokalowej oraz dzia³alnoœci publikacyjnej. 
Druga grupa zagadnieñ dotyczy standardów 
organizacyjnych. Standardy te dotycz¹ zarówno 
spraw logistycznych, jak i elementów wp³ywa-
j¹cych na to, jak UTW s¹ postrzegane przez 
podmioty trzecie. W ramach tego obszaru 
poruszono problematykê takich zagadnieñ jak: 
instrumenty komunikacyjne, organizacja samo-
rz¹du s³uchaczy, baza biurowa, wyposa¿anie, 
wizualizacja zewnêtrzna itp.

Znacz¹cym aspektem funkcjonowania ka¿dego 
UTW jest nawi¹zywanie i rozwijanie wspó³pracy 
z ró¿nego rodzaju podmiotami publicznymi 
(np. jednostkami administracji rz¹dowej i samo-
rz¹dowej, uczelniami wy¿szymi i szko³ami) i pry-
watnymi, mediami oraz innymi organizacjami 
pozarz¹dowymi (Obszar 3.). Wspó³praca ma na 
celu sprawn¹ i skuteczn¹ realizacjê ró¿nego rodzaju 
dzia³añ, a jej istot¹ jest takie u³o¿enie relacji 
pomiêdzy partnerami, które zapewni efektywne 
uzupe³nianie siê stron, a w konsekwencji u³atwi 
osi¹gniêcie za³o¿onych celów statutowych. 

RODZAJE CERTYFIKATÓW:
- Profesjonalny UTW – Certyfikat BR¥ZOWY,
- Profesjonalny UTW – Certyfikat SREBRNY,
- Profesjonalny UTW – Certyfikat Z£OTY. 

Kolejny etap standaryzacji obejmowa³ praktyczne 
wdro¿enie opracowanych standardów dla grupy 
15 UTW, które zdecydowa³y siê uczestniczyæ w tej 
pilota¿owej procedurze, indywidulane doradztwo 
oraz weryfikacjê spe³niania standardów przez 
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Komisjê Certyfikacyjn¹ Ogólnopolskiej Federacji 
Stowarzyszeñ UTW. 

Wdra¿anie i stosowanie standardów umo¿liwia 
podniesienie jakoœci i efektywnoœci w realizacji 
celów statutowych danej organizacji.

Standaryzacja wprowadza jasne i przejrzyste 
zasady funkcjonowania podmiotu w oparciu 
o okreœlone kryteria. Okreœlenie standardów, 
ich implementacja oraz rzetelne stosowanie 
w codziennej praktyce dzia³ania przynosi 
wymierne korzyœci, zarówno dla samej 
organizacji, jak i jej klientów (np.: osób 
starszych bêd¹cych cz³onkami organizacji). 

KORZYŒCI WYNIKAJ¥CE ZE STANDARYZACJI:
- rozwój organizacji i wzrost profesjonalizmu 
   jej dzia³ania;
- podniesienie poziomu jakoœci obs³ugi klienta
   (cz³onka/s³uchacza);
- zwiêkszenie transparentnoœci dzia³ania;
- podwy¿szenie jakoœci i atrakcyjnoœci oferty;
- podniesienie atrakcyjnoœci podmiotu 
   jako partnera do wspó³pracy;
- zwiêkszenie szans na pozyskanie œrodków
   finansowych na dzia³alnoœæ statutow¹.

Podkreœliæ nale¿y, i¿ stosowanie standardów 
opisanych w wy¿ej powo³anej publikacji ma 
charakter dobrowolny, a ich wdro¿enie i prakty-
kowanie zale¿y wy³¹cznie od autonomicznych 
decyzji w³aœciwych statutowo organów zarz¹-
dzaj¹cych danym UTW. Zaproponowanego kata-
logu standardów nie nale¿y równie¿ traktowaæ jako 
zamkniêtego i nie podlegaj¹cego zmianom - wnioski 
wynikaj¹ce z ich praktycznego stosowania bêd¹ 
pozwala³y je doskonaliæ i rozwijaæ. Zachêcamy 
Liderów UTW do zapoznania siê z zapro-
ponowanymi standardami – publikacjê, która je 
opisuje, mo¿na pobraæ w wersji elektronicznej 
ze strony www.federacjautw.pl/putw/.

opracowanie: Wojciech Nalepa

Startuje emisja nowego programu „MAGAZYN AKTYWNI 60+” na antenie ogólnopolskiej Telewizji Regionalnej, 
na ca³¹ Polskê, od 16 paŸdziernika o 17.00. W pierwszym odcinku programu relacja z Forum III Wieku. 
Kolejne odcinki bêd¹ emitowane dwa razy w tygodniu od 16 paŸdziernika 2013 r. - w œrody o 17.00 
i w soboty o 16.30. Program mo¿na te¿ ogl¹daæ w internecie: http://www.tvp.pl/krakow/zobacz-na-zywo
Ponadto bêdzie emisja programu „Magazyn Aktywni 60+” w TVP Kraków tylko dla Ma³opolski 
- we wtorki o 15.40 oraz w pi¹tki o 15.00.

¯yczenia ministra W³adys³awa Kosiniaka-Kamysza 
z okazji Miêdzynarodowego Dnia Osób Starszych
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WYKAZ UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU I ORGANIZACJI 
POZARZ¥DOWYCH, KTÓRYCH PRZEDSTAWICIELE 
UCZESTNICZYLI W FORUM III WIEKU 2013:
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1. UTW D¹browa Tarnowska 

2. UTW Koszyce 

3. UTW Legionowo 

4. UTW £azy

5. UTW Toruñ 

6. UTW Piotrków Trybunalski 

7. UTW Warszawa im. H. Szwarc 

8. UTW Sokó³ka 

9. UTW Przemyœl 

10. UTW Stalowa Wola 

11. UTW Tarnobrzeg 

12. UTW Nowy S¹cz 

13. UTW Gniezno 

14. UTW Ostrzeszów 

15. UTW Warszawa Omega 

16. UTW Z¹bkowice Œl¹skie 

17. UTW Jozefów 

18. UTW Limanowa 

19. UTW Gliwice 

20. UTW Rewal 

21. UTW Zgierz 

22. UTW Jaworzno 

23. UTW Olsztyn 

24. UTW £añcut 

25. UTW Gryfino 

26. UTW Zakopane 

27. UTW Tarnowo Podgórne 

28. UTW Milicz 

29. UTW Rzeszów

30. UTW Warszawa im. F. Chopina 

31. UTW Œwidnik 

32. UTW Rawa Mazowiecka 

33. UTW Milanówek 

34. UTW Bi³goraj 

35. UTW Leszno 

36. UTW Goleniów 

37. UTW Œwiêtoch³owice 

38. UTW Zielona Góra

39. UTW Kalisz

40. UTW Nowy Targ 

41. UTW Bia³ystok

42. UTW Andrychów

43. UTW Rabka Zdrój

44. UTW Rybnik

45. UTW £owicz

46. UTW Ostrów Wielkopolski

47. UTW ¯ory

48. UTW Wyszków

49. UTW Ostrowiec Œwiêtokrzyski

50. UTW Jaros³aw

51. UTW Wodzis³aw Œl¹ski

52. UTW Chrzanów

53. UTW Ko³obrzeg

54. UTW Bielawa

55. UTW Œwiêtokrzyski Kielce

56. UTW Mielec

57. UTW Tomaszów Mazowiecki

58. UTW Zawiercie

59. UTW Kozieg³owy

60. UTW przy SGH, Warszawa

61. UTW Krosno Odrzañskie

62. UTW Kraków, 

       Uniwersytet Jagielloñski

63. UTW Katowice, 

       Uniwersytet Œl¹ski

64. UTW Kazimierzowski, 

       Bydgoszcz

65. Akademia Pe³ni ¯ycia, Kraków

66. UTW Krynica-Zdrój

67. UTW Tarnów

68. Uniwersytet Otwarty AGH,

       Kraków

69. UTW Politechnika Krakowska,

       Kraków 

70. UTW Radomsko „Wiem wiêcej” 

71. UTW Prudnik

72. UTW „Europa i my”, 

       Grodzisk Mazowiecki

73. UTW Bydgoszcz, filia Inowroc³aw

74. UTW Uniwersytet Preszowski,

       Preszów, S³owacja

75. Akademia III Wieku Wilno, Litwa

76. Polski UTW Grodno, Bia³oruœ,

       Polska Macierz Szkolna

77. Polski UTW Grodno, Zwi¹zek

       Polaków na Bia³orusi

78. Polski UTW Lwów, Ukraina

79. Polski UTW Kiejdany, Litwa

80. Polski UTW Wiedeñ, Austria

81. Ogólnopolska Federacja

       Stowarzyszeñ UTW Nowy S¹cz

82. Ogólnopolski Zwi¹zek Biur 

       Porad Obywatelskich, Warszawa

83. Fundacja Europejski Instytut

       Rozwoju Obywatelskiego, 

       Nowy S¹cz

84. Fundacja Rozwoju Systemu

       Edukacji, Warszawa

85. Stowarzyszenie AWO, 

       Powiat Unna, Niemcy

86. Polsko-Amerykañska Fundacja

       Wolnoœci, Warszawa

87. Towarzystwo Inicjatyw

       Twórczych „ê”, Warszawa

88. Stowarzyszenie MANKO,

       „G³os Seniora”, Kraków

89. Fundacja Instytut 

       im. £ukasiewicza, Kraków

90. Towarzystwo Kulturalno-

       Spo³eczne Niemców 

       na Œl¹sku Opolskim, Opole

91. Stowarzyszenie Korzenie 

       i Skrzyd³a, Rdziostów

92. S¹decka Rada Seniorów,

       Nowy S¹cz

93. Ma³opolska Organizacja

       Turystyczna, Kraków

94. Stowarzyszenie „Filozofia

       Serca” Winnica, Ukraina

95. Fundacja Rozwoju Ziem

       Górskich, Stary S¹cz

96. Fundacja Collegium Progressus, 

       Gródek nad Dunajcem

opracowanie: Zofia Mó³ka

Jan Golonka, Jacek Micha³owski, Wies³awa Borczyk, 
i S¹deckiego UTW - uroczyste otwarcie Forum III Wieku

Starosta Nowos¹decki, Szef Kancelarii Prezydenta RP, Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeñ UTW 

Uczestnicy na uroczystoœci otwarcia 
Forum III Wieku

Honorowy dyplom „Osobowoœæ Forum III Wieku” 
dla Jacka Micha³owskiego, Szefa Kancelarii Prezydenta RP 

dr Marzena Breza, Dyrektor Departamentu 
Polityki Senioralnej w MPiPS, 
Jan Golonka, Starosta Nowos¹decki 

Krystyna Lewkowicz, Prezes Ogólnopolskiego Porozumienia 
UTW, Jacek Micha³owski, Szef Kancelarii Prezydenta RP, 
Wies³awa Borczyk, Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzy-
szeñ UTW i S¹deckiego UTW – z koszulkami „Œwiêto Wolnoœci”

prof. dr n. med. Boles³aw Samoliñski, 
Przewodnicz¹cy Rady Polityki 
Senioralnej przy Ministrze Pracy 
i Polityki Spo³ecznej

F O R U M I I I W I E K U - 4 W R Z E Œ N I A 2 0 1 3 R .
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Uczestnicy Forum III Wieku z Janem Krzysztofem Bieleckim, b. Premierem RP

Uczestnicy Forum III Wieku 

Uczestnicy Forum III Wieku w czasie panelu w Krynicy-ZdrojuSesja Plenarna XXIII Forum Ekonomicznego 
w Krynicy-Zdroju

Delegacja UTW Lwów z pos³em Micha³em Szczerb¹, 
przewodnicz¹cym Parlamentarnego Zespo³u ds. UTW, 
na krynickim deptaku

F O R U M I I I W I E K U - 6 W R Z E Œ N I A 2 0 1 3 R .

Przedstawiciele Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ê” 

Promocja oferty kulturalno-turystycznej Ma³opolski

Podpisanie Porozumienia o wspó³pracy;
S³awomir Iwanowski, UTW Wiedeñ 
i Wies³awa Borczyk

Uczestnicy Forum III Wieku w czasie debaty w Miasteczku Galicyjskim

Podpisanie Porozumienia o wspó³pracy; 
Barbara Fustoczenko, UTW Grodno 
i Wies³awa Borczyk

Podziêkowania dla organizatorów Forum III Wieku

Przedstawiciele organizacji AWO, 
powiat Unna, Niemcy

Poczêstunek regionalny w Miasteczku Galicyjskim

Przedstawiciele polonijnych UTW
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Goœcie na Sesji Plenarnej Forum III Wieku: Leszek Zegzda, Prezes Ma³opolskiej Organizacji Turystycznej, radny Sejmiku Województwa Ma³opolskiego, 
Andrzej Martynuska, Dyrektor Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Krakowie, Jan Golonka, Starosta Nowos¹decki 

Irena Duchowska UTW w Kiejdanach, Litwa

Panel „Profesjonalizacja sektora UTW w Polsce” (od lewej: Stanis³aw Drza¿d¿ewski, Radca Generalny MEN, mec. Wojciech Nalepa, 
dr hab. prof. nadz. PWSZ Zdzis³awa Zac³ona, Alina Respondek, zastêpca dyrektora programu „Uczenie siê przez ca³e ¿ycie’” ds. programu Grundtvig, 
Daniel Jachimowicz, koordynator projektu „Profesjonalne UTW w Polsce”)

W czasie debaty na Forum III WiekuLiderki UTW na Forum III Wieku

„Pani prezes Wies³awa Borczyk podziêkowa³a wszystkim, 
równie¿ nam uczestnikom i m³odemu zespo³owi, a ja 
chcia³abym w imieniu swoim, ale myœlê, ¿e te¿ wszystkich 
uczestników, tych którzy ju¿ wyjechali, tych którzy 
pozostali, którzy s¹ jeszcze z nami, podziêkowaæ Pani 
prezes Wies³awie Borczyk za to, ¿e kieruje UTW w S¹czu 
i Ogólnopolsk¹ Federacj¹ UTW, za wszystkie jej inicjatywy. 
Oczywiœcie wiele osób z³o¿y³o siê na to, ¿e jesteœmy tutaj 
i mamy te wspania³e wra¿enia, ale wiemy wszyscy, ¿e 
bez Pani Wies³awy Borczyk tego by nie by³o. Dziêkujê!”

Nam uczestnikom Forum III Wieku, we wspomnieniach 
pozostanie goœcinnoœæ i serdecznoœæ Gospodarzy oraz 
piêkna S¹decczyzna. Dziêki temu wyj¹tkowemu spotkaniu 
nawi¹zaliœmy bardzo wiele ciekawych kontaktów oraz 
zdobyliœmy du¿o cennych informacji. Postaramy siê  
wykorzystaæ je w pracy redakcyjnej oraz dalszej pracy 
na rzecz seniorów. 
Organizatorom Forum III Wieku serdecznie dziêkujemy. 
Robicie wspania³¹ robotê, edukuj¹c i integruj¹c ca³e 
œrodowisko seniorów !

BARBARA IMIO£CZYK, 
G³ówny Koordynator zespo³ów eksperckich 
i rad spo³ecznych w Biurze Rzecznika Praw 
Obywatelskich - Miasteczko Galicyjskie, 
Sesja Plenarna Forum III Wieku, 

ANDRZEJ SKRZYÑSKI
Redakcja „G³osu Seniora”

DR MARIA JEDLIÑSKA 
Koordynator Szko³y @ktywnego Seniora,
Dzia³ Edukacji, Nauki i Badañ 
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 
w Krakowie

G£OSY PO FORUM III WIEKU

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeñ Uniwersytetów Trzeciego Wieku zosta³a utworzona przez 
stowarzyszenia UTW, w grudniu 2007 r. jako zwi¹zek stowarzyszeñ. Federacja UTW konsoliduje i wspiera 
œrodowisko UTW, prowadzi aktywn¹ wspó³pracê z w³adzami i instytucjami publicznymi na szczeblu 
centralnym, regionalnym i lokalnym oraz z uczelniami wy¿szymi i œrodowiskiem akademickim, a tak¿e 
z organizacjami pozarz¹dowymi; realizuje zadania z zakresu wspó³pracy miêdzynarodowej na rzecz 
starzej¹cego siê spo³eczeñstwa.

Wybrane inicjatywy Federacji UTW:
• prowadzenie i aktualizacja bazy adresowej UTW,
• prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Doradczego dla UTW i osób chc¹cych utworzyæ UTW,
• opracowanie i realizacja cyklu szkoleñ pn. „Akademia Lidera UTW”,
• coroczna organizacja Forum III Wieku w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju,
   (wspólna inicjatywa S¹deckiego UTW i Federacji UTW),
•opracowanie, promowanie i wdra¿anie standardów dzia³ania UTW w Polsce,
•opracowanie publikacji/poradników dla UTW i osób chc¹cych utworzyæ UTW.

Sekretariat Federacji UTW
ul. Jagielloñska 18, 33-300 Nowy S¹cz

tel./fax 18 443 57 08
e-mail: federacjautw@interia.eu

www.federacjautw.pl

Szanowna Pani Prezes,
dziêkujê za zaproszenie do udzia³u w kolej-
nej edycji FORUM III Wieku w Nowym S¹czu 
i Krynicy. Poprzez stosowanie szerokiej for-
mu³y, FORUM ma charakter przedsiêwziêcia 
jednocz¹cego nie tylko œrodowisko Uniwer-
sytetów Trzeciego Wieku, ale równie¿ orga-
nizacje i instytucje dzia³aj¹ce na rzecz poko-
lenia osób starszych.
Niezmiennie pozostajê pod wra¿eniem ogro-
mu pracy i atmosfery panuj¹cej podczas 
organizowanych spotkañ i warsztatów. 
Ró¿norodnoœæ tematyki, zaanga¿owanie 
S³uchaczy SUTW, ciekawe wyst¹pienia, sk³a-
daj¹ siê na pe³en sukces tego Wydarzenia.
Z wielk¹ radoœci¹ obserwujê rozwój Uniwer-
sytetów nie tylko w naszym kraju. 
Zaproszenie prezesów polskich UTW 
powsta³ych za nasz¹ wschodni¹ granic¹ 
i w Austrii poszerzy³o nasz¹ wiedzê na 
temat mo¿liwoœci dzia³ania i sytuacji 
Polaków mieszkaj¹cych w tych krajach.
¯yczê Pani Prezes i Wspó³pracownikom 
dalszych sukcesów oraz si³y i wytrwa³oœci 
w rozwijaniu tak szczytnej idei, jak¹ jest 
podnoszenie jakoœci ¿ycia polskich seniorów, 
dla naszego wspólnego dobra.
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nej edycji FORUM III Wieku w Nowym S¹czu 
i Krynicy. Poprzez stosowanie szerokiej for-
mu³y, FORUM ma charakter przedsiêwziêcia 
jednocz¹cego nie tylko œrodowisko Uniwer-
sytetów Trzeciego Wieku, ale równie¿ orga-
nizacje i instytucje dzia³aj¹ce na rzecz poko-
lenia osób starszych.
Niezmiennie pozostajê pod wra¿eniem ogro-
mu pracy i atmosfery panuj¹cej podczas 
organizowanych spotkañ i warsztatów. 
Ró¿norodnoœæ tematyki, zaanga¿owanie 
S³uchaczy SUTW, ciekawe wyst¹pienia, sk³a-
daj¹ siê na pe³en sukces tego Wydarzenia.
Z wielk¹ radoœci¹ obserwujê rozwój Uniwer-
sytetów nie tylko w naszym kraju. 
Zaproszenie prezesów polskich UTW 
powsta³ych za nasz¹ wschodni¹ granic¹ 
i w Austrii poszerzy³o nasz¹ wiedzê na 
temat mo¿liwoœci dzia³ania i sytuacji 
Polaków mieszkaj¹cych w tych krajach.
¯yczê Pani Prezes i Wspó³pracownikom 
dalszych sukcesów oraz si³y i wytrwa³oœci 
w rozwijaniu tak szczytnej idei, jak¹ jest 
podnoszenie jakoœci ¿ycia polskich seniorów, 
dla naszego wspólnego dobra.



P A T R O N A T N A U K O W Y

O R G A N I Z A T O R Z Y

P A T R O N A T H O N O R O W Y

POWIAT

NOWOS¥DECKI
MIASTO

NOWY S¥CZ

P A T R O N A T M E D I A L N Y

P A R T N E R Z Y

FORUM III WIEKU


