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Spis treści

Szanowni Państwo,
w tym roku po raz dziewiąty Forum III Wieku odbywało 
się w dniach od 6-9 września w Nowym Sączu i Krynicy-
-Zdroju, w ramach Forum Ekonomicznego. Zgromadziło 
ponad 200 uczestników oraz wielu gości z całego kraju, 
a także z zagranicy m.in. z Niemieckiej Federacji Organi-
zacji Seniorskich BAGSO. Z roku na rok zwiększa się licz-
ba przedstawicieli Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz 
organizacji pozarządowych działających na rzecz osób 
starszych, a także gminnych i miejskich rad seniorów, 
tworzonych przez samorządy lokalne. 
Organizowane przez Stowarzyszenie Sądecki UTW we 
współpracy z Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń UTW 
i Fundacją Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego 
spotkania aktywnych środowisk seniorskich z przedsta-
wicielami rządu, parlamentu, naukowcami, ludźmi bizne-
su i ekspertami dotyczyły w tym roku m.in. problemów 
służby zdrowia, usług opiekuńczych, systemu emerytalne-
go, wolontariatu, mających ścisły związek ze starzeniem 
się społeczeństwa. W panelach dyskusyjnych prezentowa-
ne były nowe propozycje rozwijającego się systemu usług 
oraz produkcji dóbr na potrzeby starszego klienta. 
Efekty procesów demograficznych i starzenia się społe-
czeństwa odczuwa przede wszystkim gospodarka, stąd 
obecność tematyki senioralnej podczas „polskiego Da-
vos”. Organizatorzy Forum Ekonomicznego w tym roku 
nadali sprawom trzeciego wieku, zwłaszcza gospodarce 
senioralnej, szczególną rangę, dedykując jej osobny ca-
łodniowy cykl debat, w Krynicy-Zdroju, zlokalizowanych 
w największej sali konferencyjnej – Sali Plenarnej Pijalni 
Głównej. Tu w panelach dyskusyjnych mogło uczestni-
czyć nawet kilkaset osób. 
Uczestnicy Forum III Wieku – przedstawiciele najak-
tywniejszej grupy polskich seniorów – zadeklarowali 
chęć włączenia się w przygotowywanie programów roz-
wiązujących problemy różnych grup polskich seniorów, 
kształtujących politykę senioralną w Polsce. W stanowi-
skach przesłanych do ministerstw i instytucji centralnych 
podkreślono, że polityka wobec osób starszych powinna 
być tworzona przy udziale samych zainteresowanych. 
Nic o nas bez nas.
Obszerne relacje z przebiegu Forum III Wieku zamiesz-
czamy w niniejszym numerze, a ich kontynuacja będzie 
także w kolejnym wydaniu Biuletynu. Na stronie interne-
towej: www.forumtrzeciegowieku.pl można oglądać zdję-
cia i filmy z każdego dnia tego wyjątkowego wydarzenia.
Polecamy także w nin. numerze Biuletynu drugą część 
wystąpienia prof. P. Szukalskiego na konferencji w Sejmie 
RP oraz artykuł o zainicjowanej kampanii informacyjno - 
edukacyjnej „Senior Znaczy Szacunek”.
Rozpoczyna się nowy rok akademicki w Uniwersytetach 
Trzeciego Wieku. W imieniu Redakcji Biuletynu życzę 
wszystkim Liderom i Słuchaczom zapału, inspiracji i wy-
trwałości w realizacji idei „uczenia się przez cale życie”.
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Uroczyste otwarcie  
IX Forum III Wieku
Nic o nas bez nas – seniorzy mają głos

Wiesława Borczyk, prezes Ogólnopolskiej Federacji Uniwersytetów  
Trzeciego Wieku i Sądeckiego UTW, fot. Konrad Kaczmarek

Nowy Sącz, Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, 6 września 2017 r.

W piątek, 6 września br. w auli Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawo-
dowej w Nowym Sączu odbyło się uroczyste otwarcie kolejnej, dziewiątej 
edycji Forum III Wieku, zainaugurowanego w Nowym Sączu w 2009 roku. 
Forum III Wieku jest elementem Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju.

Liderzy uniwersytetów trzeciego wieku, organizacji po-
zarządowych, gminnych rad seniorów, a także przedsta-
wiciele środowiska nauki, polityki i biznesu przybyli na 
uroczystą galę, aby dać wyraz swojemu zaangażowaniu 
w szeroko pojętą problematykę senioralną.

IX Forum rozpoczęło przemówienie Wiesławy Bor-
czyk, prezes Ogólnopolskiej Federacji Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku i Sądeckiego UTW. Pojawiły się w nim 
różne wątki, dotykające rozmaitych aspektów bycia se-
niorem nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach 
europejskich. Wiesława Borczyk podkreśliła, że Forum 
III Wieku to pierwsze w Europie Środkowo-Wschodniej 
miejsce debat na temat starzejącego się społeczeństwa, 
zmian demograficznych i srebrnej gospodarki. Przypo-
mniała również, że to właśnie na Sądecczyźnie narodziła 
się idea powołania do życia Forum, którego celem było 
zwrócenie uwagi na wyzwania przed jakimi stoi Europa 
i Polska w związku ze zmianami demograficznymi oraz 
mobilizowanie ośrodków rządowych, samorządowych, 
niezależnych grup badawczo – naukowych, organizacji 
pozarządowych, a także środowisk gospodarczych do 
wypracowania rozwiązań systemowych w zakresie po-
lityki społecznej wobec osób starszych. 
– Polska jest najszybciej starzejącym się państwem euro-
pejskim – przypomniała Wiesława Borczyk, odwołując 
się do danych GUS-u i Eurostatu. – Obecnie w naszym 
kraju na 38.4 mln mieszkańców, ponad 9 mln osób to lu-
dzie w wieku 60 plus. W październiku dodatkowo ponad 
300 tys. osób uzyska uprawnienia emerytalne i jak wska-
zują prognozy sytuacja ta, będzie się w kolejnych latach 
pogłębiać.
Uroczystego otwarcia Forum III Wieku dokonali: Woj-
ciech Kozak, wicemarszałek Małopolski, przewodni-
czący Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej, Woj-
ciech Piech, zastępca prezydenta Nowego Sącza oraz 
Marek Pławiak, starosta nowosądecki. Przemówienia 
przedstawicieli samorządu stanowiły także okazję do 
podziękowań złożonych Wiesławie Borczyk oraz wrę-
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czeniu prezes Ogólnopolskiej Federacji Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku Listu gratulacyjnego i Medalu Polonia 
Minor przyznanego przez władze województwa mało-
polskiego z okazji 10-lecia Ogólnopolskiej Federacji Sto-
warzyszeń UTW. 
O konieczności zwrócenia uwagi na problematykę se-
nioralną informowali licznie zebranych przedstawicie-
le parlamentu, ministerstwa rodziny, pracy i polityki 
społecznej, ministerstwa zdrowia, Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, biura Rzecznika Praw Pa-
cjenta i biura Rzecznika Praw Obywatelskich, a także 
samorządowcy.
Forum III Wieku od lat przyciąga gości reprezentują-
cych rozmaite środowiska, łącząc ludzi bez względu na 
ich sympatie polityczne. O wadze wspólnoty ponad po-
działami przekonywał poseł na Sejm Władysław Kosi-
niak-Kamysz, lider Polskiego Stronnictwa Ludowego. 
Z kolei, prof. dr hab. Tadeusz Aleksander z Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, wskazywał na zalety kształcenia 
ustawicznego, którego częścią są także uniwersytety 
trzeciego wieku. Róża Thun, posłanka do Parlamentu 
Europejskiego, wskazywała na kwestię wspólnych cech 
i różnic pomiędzy ludźmi oraz na bogactwo ludzkiej 
tożsamości. 

Uczestnicy Forum III Wieku 2017, fot. Konrad Kaczmarek
Wojciech Kozak, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego,  
fot. Konrad Kaczmarek
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Po uroczystym, oficjalnym otwarciu Forum III Wieku 
rozpoczęła się merytoryczna debata „Seniorzy w pro-
cesie zmian demograficznych. Diagnoza sytuacji osób 
starszych. Rekomendacje kierunków zmian w polityce 
społeczno-gospodarczej Polski”. Wprowadzenia do de-
baty dokonała dr Elżbieta Bojanowska, podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej. Minister przedstawiła prognozy demograficzne do 
2050 roku, w którym ok. 40% polskiego społeczeństwa 
będzie w wieku powyżej 60 roku życia. Wymusza to – jak 
stwierdziła – prace nad programami dotyczącymi osób 
starszych oraz konkretne działania w odniesieniu do tej 
grupy. Opracowywana jest „Polityka społeczna do 2030 
roku. Bezpieczeństwo. Solidarność. Uczestnictwo”, w któ-
rej określone są przedsięwzięcia adresowane do osób 
starszych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w dokumen-
cie uwzględniono również osoby starsze niesamodzielne. 
Polityka ta obejmuje takie obszary jak: kształtowanie po-
zytywnego postrzegania osób starszych, aktywność spo-
łeczna tych osób i wykorzystanie ich potencjału, ochrona 
zdrowia oraz profilaktyka, solidarność międzypokolenio-
wa, edukacja, tworzenie przestrzeni przyjaznej seniorom. 
Bardzo ważnym zagadnieniem jest konieczność uregulo-
wania wsparcia dla nieformalnych opiekunów osób star-
szych. Minister E. Bojanowska wyliczyła podejmowane 
obecnie przez rząd działania na rzecz poprawy sytuacji 
seniorów, takie jak: podniesienie najniższych świadczeń 
emerytalno-rentowych, prace nad zasadami przyznania 
dodatków 500+ dla osób starszych, realizacja programu 
Senior+ (domy dziennego pobytu i kluby seniora), kon-
tynuacja programu ASOS. Rozwój usług dla osób star-
szych jest priorytetem w działaniach resortu – podkre-
śliła. Kończąc swoje wystąpienie minister zachęciła do 
aktywności na rzecz środowiska seniorów.
Po wystąpieniu minister E. Bojanowskiej informacje 
o działaniach Rady ds. Polityki Senioralnej przy Mini-
strze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiła 
przewodnicząca tej Rady, poseł na Sejm RP, prof. Józefi-
na Hrynkiewicz. Komisja opiniowała założenia „Polity-
ki społecznej do 20230 roku. Bezpieczeństwo. Solidar-
ność. Uczestnictwo”. Pozytywnie oceniła uwzględnienie 
w tym dokumencie spraw dotyczących osób niesamo-
dzielnych, najbardziej potrzebujących pomocy. Podkre-
śliła, że uregulowań prawnych wymaga wolny rynek 
świadczeń usług dla osób starszych. Prof. J. Hrynkiewicz 
poinformowała o pracach Rady, która odbyła 16 konfe-
rencji regionalnych dotyczących polityki ludnościowej. 
W wielu wypadkach Rada stwierdziła brak aktywności 
samorządów gminnych w zakresie działań na rzecz se-
niorów. Dlatego zaapelowała do samorządów gminnych 

o zajęcie się problemami osób starszych. Rada ds. Poli-
tyki Senioralnej w najbliższym czasie przygotuje kon-
ferencję dotyczącą ubezpieczeń społecznych, ponieważ 
uważa, że należy wypracować takie rozwiązania syste-
mowe, które ludziom starszym, po wielu latach pracy, 
zapewnią godne świadczenia. 
Działania Ministerstwa Zdrowia przedstawiła Józefa 
Szczurek-Żelazko, podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Zdrowia, poseł na Sejm RP. W resorcie zdrowia – stwier-
dziła – trwają prace m.in. nad weryfikacją świadczeń dla 
seniorów, zasadami działania przychodni, oddziałów ge-
riatrycznych oraz rolą lekarzy geriatrów w opiece nad 
osobami starszymi. Zakłada się, że jeden podmiot lecz-
niczy ma się zajmować opieką nad seniorem. Narodowy 
Fundusz Zdrowia podnosi wydatki na opiekę i profilakty-
kę dla osób starszych. Resort motywuje lekarzy podstawo-
wej opieki zdrowotnej poprzez przyznawanie wyższych 
stawek za opiekę nad seniorami. Na program „bezpłatne 
leki dla seniorów w wieku 75+” wydatkowano ok. 600 mln 
złotych, obejmując świadczeniem około 2 mln osób. Na 
koniec minister poinformowała o realizowanym projek-
cie „Dzienne domy opieki medycznej”, dofinansowanym 
ze środków unijnych. 
Małgorzata Zwiercan, poseł na Sejm RP i przewodni-
cząca Komisji Polityki Senioralnej, mówiła o potrzebie 
akceptowania i wspierania starości. Poprosiła uczestni-
ków o aktywne włączanie się w kształtowanie polityki 
senioralnej poprzez przekazywanie do komisji sejmo-
wej konkretnych wniosków i propozycji. Taka współpra-
ca pozwoli na podejmowanie działań faktycznie potrzeb-
nych seniorom – podkreśliła pani poseł. 
Dyrektor Centrum Projektów Społecznych, współprze-
wodnicząca Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych 
w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Barbara 
Imiołczyk, nawiązała do poruszanych wcześniej spraw 
osób niesamodzielnych, uznając za konieczne włączenia 
tych osób w życie społeczne, tak by mogły funkcjono-
wać samodzielnie, ale nie samotnie. Zwróciła uwagę, że 
konieczny jest system wsparcia osób starszych w śro-
dowisku zamieszkania. Przykładem pomocy osobom 
niesamodzielnym jest np. „telefon życzliwości” prowa-
dzony w Łodzi przez wolontariuszy, którymi są seniorzy. 
Wspieranie opiekunów nieformalnych osób starszych to 
także ważny obszar działań. Komisja ekspertów jest go-
towa do świadczenia pomocy radom seniorów i innym 
podmiotom w zakresie edukacji ukierunkowanej na roz-
wiązywanie problemów osób starszych. Pracuje też nad 
internetową ankietą, która pokaże przykłady dobrych 
praktyk, aby je upowszechniać.

Debata: „Seniorzy w procesie zmian demograficznych. Diagnoza sytuacji osób starszych. 
Rekomendacje kierunków zmian w polityce społeczno-gospodarczej Polski”
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Debata podczas pierwszego dnia Forum III Wieku. Od prawej: Józefa Szczurek-Żelazko, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, poseł na Sejm 
RP,Małgorzata Zwiercan, poseł na Sejm RP i przewodnicząca Komisji Polityki Senioralnej, prof. Józefina Hrynkiewicz, przewodnicząca Rady ds. Polityki 
Senioralnej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, poseł na Sejm RP, Marzena Rudnicka, prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, 
Marek Niechciał prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Barbara Imiołczyk, dyrektor Centrum Projektów Społecznych, współprzewodnicząca 
Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Marek Cytacki, główny specjalista w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta,  
fot. Konrad Kaczmarek

Marzena Rudnicka, prezes Krajowego Instytutu Go-
spodarki Senioralnej przedstawiła działania Instytutu, 
który przygotowuje rekomendacje dla rozwoju ofer-
ty na rzecz osób starszych. Gospodarka senioralna ma 
być odpowiedzią na potrzeby osób starszych i przyja-
zna wiekowi. Budować i tworzyć trzeba wszystko tak, 
aby podążało za wiekiem. Instytut organizuje kongresy 
gospodarki senioralnej, prowadzi kampanie edukacyj-
ne, działania profilaktyczne. Realizuje obecnie ważny 
program, w ramach którego utworzono trzy placówki 
– domy opieki dziennej dla seniorów. Opracowano rów-
nież wykaz przysługujących zniżek i ulg dla seniorów.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 
Marek Niechciał, przestrzegał przed kupowaniem 
usług i towarów na odległość oraz na spotkaniach łą-
czących sprzedaż z badaniami leczniczo-profilaktyczny-
mi. Podkreślił, że zawsze jest możliwość wycofania się 
z transakcji – odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni.
Za podsumowanie tej debaty można uznać wystąpie-
nie Marka Cytackiego, głównego specjalisty w Biurze 
Rzecznika Praw Pacjenta. Zaprezentował on podstawo-
we potrzeby osoby starszej w zakresie ochrony zdrowia. 
Starsi ludzie bowiem nie mają czasu czekać, wymagają 
leczenia tu i teraz. Podkreślił, że jego marzeniem jest, 
aby nie telefonowały do niego osoby, które nie zostały 
przyjęte przez lekarza, bo zabrakło „numerku” w przy-

chodni, by osoba starsza po doznanej kontuzji nie mu-
siała oczekiwać na dokonanie koniecznej operacji kil-
ka lat, by każda osoba w wieku powyżej 60. roku życia 
mogła mieć sporządzony „bilans zdrowotny”. Przekazał 
cenną wskazówkę możliwości prawnych wpływania pa-
cjenta na termin operacji czy zabiegów, o którym mowa 
w art. 20 ust. 7 ustawy o świadczeniach opieki zdrowot-
nej. Zapisy ustawy o działalności leczniczej dotyczące 
opieki geriatrycznej (art. 22) pozwalają na zdecydowa-
ną poprawę ochrony zdrowia seniora. Zdaniem Marka 
Cytackiego „konsekwentna polityka z deklaracjami rzą-
du” znacząco poprawiłaby sytuację starszego pacjenta. 
Debata z udziałem osób odpowiedzialnych za politykę 
senioralną i zaangażowanych w sprawy osób starszych 
dostarczyła uczestnikom Forum wielu informacji i in-
spiracji do działania w swoich środowiskach. 
Tegoroczne Forum odbywało się w dziesiątą rocznicę 
powołania Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uni-
wersytetów Trzeciego Wieku. Z tej okazji uczestnicy 
i goście zostali poczęstowani smakowitym jubileuszo-
wym tortem. 
Pierwszy dzień obrad zakończył występ Zespołu Regio-
nalnego „Jakubowianie” z Łososiny Dolnej, który od 20 
lat kultywuje taniec, śpiew, regionalne tradycje i obrzę-
dy Ziemi Sądeckiej.
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IX Forum III Wieku  
na Forum Ekonomicznym  
w Krynicy-Zdroju

Krynica-Zdrój, Pijalnia Główna, 7 września 2017 r.

Sesja Plenarna XXVII Forum Ekonomicznego 
„Zdrowie a rozwój gospodarczy”

Ponad 200 uczestników Forum III Wieku wypełniło Pijal-
nię Główną, w czwartek 7 września br. o godz. 9.00, aby 
wziąć udział w Sesji Plenarnej XXVII Forum Ekonomicz-
nego pt. „Zdrowie a rozwój gospodarczy”. W sesji plenar-
nej uczestniczyli: Konstanty Radziwiłł, minister zdrowia 
Polski, Aurelijus Veryga, minister zdrowia Litwy, Ellen 
Trane Norby, minister zdrowia Danii, Roman Iłyk, wice-
minister zdrowia Ukrainy oraz Laszlo Nemeth, dyrektor 
generalny Narodowego Centrum Świadczeń z Węgier.
Występujący w Sesji ministrowie zdrowia starali się od-
powiedzieć na pytanie, czy w działaniach poszczegól-
nych rządów zdrowie obywateli jest priorytetem. 
Minister Konstanty Radziwiłł podkreślał rolę dostępno-
ści opieki zdrowotnej dla każdego z obywateli. 
Ellen Tran Norby mówiła o kolosalnym znaczeniu opieki 
zdrowotnej, która – według sondaży – w Danii znajduje 
się na liście trzech najważniejszych priorytetów w tym 
kraju. System w Danii był tworzony przez wiele lat, cze-
go podstawą jest inwestowanie w ten sektor jako funda-
ment kapitału społecznego.
Przedstawiciel Węgier zwrócił uwagę na to, że prawie 
100 proc. szpitali w tym kraju, to szpitale publiczne. – 
Dlatego szczególne podziękowania kieruję w stronę fun-
duszy unijnych, dzięki którym znacznie udało się podnieść 
standard opieki medycznej – powiedział Laszlo Nemeth. 
– Nadal jest wiele do nadrobienia, dlatego wymiana do-
świadczeń jest istotnym atutem dla wyrównania tych dys-
proporcji.
Wiceminister zdrowia Ukrainy, Roman Iłyk, którego 
kraj stara się o wejście do UE, szczególnie podkreślał 
rolę zewnętrznych audytorów i ekspertów, w tym także 
z Polski. Mówił o wspieraniu ich kraju w drodze do sku-
tecznego i szybkiego wejścia w szeregi Państw człon-
kowskich UE. 

Mówił o trudnościach z jakimi borykają się na Ukrainie, 
że kraj „jest ogarnięty wojną, przez co liczba ludności 
zmniejszyła się o 8 mln”.
Aurelijus Veryga, minister zdrowia Litwy, zwrócił uwagę 
na to, że do tej pory w Unii Europejskiej nie było wspól-
nego programu dotyczącego zdrowia publicznego, po-
zostawiając ten obszar w gestii krajów członkowskich. 
– Na szczęście to się zmienia – zaznaczył. – I można już 
zauważyć coraz ściślejszą współpracę w tym zakresie.
Dyskutanci podkreślali, że w ramach Unii Europejskiej 
przyjęto pewne, wspólne rozwiązania, np. w sprawie 
ograniczenia palenia tytoniu. Każdy z krajów człon-
kowskich idzie jednak własną drogą, starając się szukać 
najlepszych rozwiązań. Różnice, wynikające m.in. ze 
stopnia zamożności poszczególnych krajów, nie pozwa-
lają na unifikację dostępności do procedur medycznych 
w całej Unii Europejskiej. 
Uczestnicy dyskusji zwrócili także uwagę na problemy 
i wyzwania starzejącego się społeczeństwa, wymaga-
jącego coraz lepszej opieki medycznej. Podkreślili zna-
czenie dla problematyki zdrowia także m.in. dużego 
ruchu ludności pomiędzy państwami, problemów zw. 
z kadrami medycznymi – obserwuje się „ucieczkę” wy-
kształconych specjalistów, przede wszystkim lekarzy 
i pielęgniarek do krajów, które nie ponosząc kosztów 
ich kształcenia, a korzystają z ich wiedzy, kompetencji 
i umiejętności w procesie leczenia.
– Zdrowie winno być największym priorytetem nie tylko 
dla obywateli, ale także dla polityków – powiedziała El-
len Tran Norby z Danii. 
Zdrowie ludności i rozwój medycyny to najważniejsze 
priorytety rządu każdego kraju, przyznali zgodnie mi-
nistrowie zdrowia krajów europejskich, uczestniczący 
w Sesji Plenarnej, w Krynicy-Zdroju.
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Panel dyskusyjny: Silver Generation. Srebrne pokolenie potencjałem srebrnej gospodarki. 
Bezpieczny Senior – konsumentem na rynku usług i produktów.

7 września 2017 r. w ramach Forum Ekonomicznego, 
w polskim Davos, jak nazywa się często Krynicę-Zdrój, 
reprezentanci polskich seniorów spotkali się na ko-
lejnym, zorganizowanych przez Sądecki Uniwersytet 
Trzeciego Wieku, Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń 
UTW i Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego pa-
nelach dyskusyjnych Forum III Wieku. 
Forum Ekonomiczne poświęcone jest głównie ekono-
mii i gospodarce, tak więc o ekonomii i gospodarce dla 
seniorów i z seniorami dyskutowano w Pijalni Głównej, 
w obecności kilkuset uczestników tego wydarzenia. 
Moderatorem, tej niezwykle ciekawej i pouczającej dys-
kusji, była prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzy-
szeń UTW i Sądeckiego UTW, Wiesława Borczyk. Wśród 
panelistów byli eksperci oraz przedstawiciele instytucji 
i organizacji międzynarodowych. Jako gość specjalny 
wystąpiła dr Renate Heinisch, członek zarządu niemie-
ckiej Federacji Organizacji Seniorów. Zaproszenie do 
udziału w panelu przyjęli również: dr Elżbieta Bojanow-
ska, wiceminister w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Społecznej, Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochro-
ny Konkurencji i Konsumentów, dr Elżbieta Ostrowska, 
prezes Zarządu Głównego Związku Emerytów i Renci-
stów, Grzegorz Lot, wiceprezes firmy Tauron Sprzedaż 
oraz dr Grażyna Marciniak, wiceprezes Głównego Urzę-
du Statystycznego 

Panel dyskusyjny: Silver Generation. Srebrne pokolenie potencjałem srebrnej gospodarki. Bezpieczny Senior – konsumentem na rynku usług i produktów. 
Od lewej: Wiesława Borczyk, prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW i Sądeckiego UTW, dr Renate Heinisch, członek zarządu niemieckiej 
Federacji Organizacji Seniorów BAGSO, Elżbieta Bojanowska, wiceminister w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Grzegorz Lot, wiceprezes 
firmy Tauron Sprzedaż, Grażyna Marciniak, wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego, Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów, Elżbieta Ostrowska, prezes Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów, fot. Piotr Droździk

Gość specjalny, dr Renate Heinisch z Niemieckiej Fe-
deracji Organizacji Seniorów (Vorstand), przedstawi-
ła zakres prac i funkcjonowania organizacji seniorów 
w Niemczech, wskazując na priorytety i zagrożenia. 
Mówiła m.in. że nie jest tajemnicą, iż żyjemy coraz dłu-
żej i procentowo ilość seniorów we wszystkich krajach 
UE niedługo zbliży się do 30%. Jest to ogromne wy-
zwanie dla rządów i dla gospodarek wszystkich krajów. 
Tak więc, demografia zadecyduje o naszej przyszłości. 
Z zazdrością Europa patrzy się na polski program 500+. 
Niemcy, które od lat mają ujemny przyrost naturalny, 
mimo swojego bogactwa i pomyślności gospodarczej, 
muszą się ratować uchodźcami. 
O działaniach w sferze polityki senioralnej w Polsce 
i pracach rządu mówiła minister dr Elżbieta Bojanow-
ska. Zaznaczyła w swojej wypowiedzi m.in. że oczy-
wiście, na realne efekty trzeba trochę poczekać, nad 
perspektywą pomocy dla seniorów pracują eksperci 
w Radzie Polityki Senioralnej, ale to jest tylko wyci-
nek problemów, bo godne życie seniora to gospodarka, 
lecznictwo, pomoc społeczna, edukacja... no, właściwie 
wszystko. Aktualnie seniorzy są coraz bardziej aktywni 
i oczekujący nowych rozwiązań w sferze ochrony zdro-
wia przede wszystkim. Trwają prace nad wdrożeniem 
teleopieki, nowatorskimi usługami opiekuńczymi, no-
wymi zasadami pracy wolontariatu, itd. 



O G Ó L N O P O L S K I  B I U L E T Y N  U T W
8

Praktyczne rozwiązania pomocy dla seniorów w go-
spodarce przedstawił Grzegorz Lot, bo firma Tauron 
już od lat propaguje akcję „Nie znasz, nie otwieraj” jako 
odpowiedź na oszustwa „na wnuczka” i inne nieuczciwe 
praktyki wobec seniorów. Kompania na rzecz bezpie-
czeństwa seniorów stanowi jedno z głównych zadań fir-
my Tauron. W trakcie panelu dowiedzieliśmy się ile nas 
jest i ile nas będzie za lat parę. Seniorów w wieku 60+ 
jest dzisiaj 9 mln, za 10 lat będzie 14 mln, w kraju któ-
ry wtedy będzie najprawdopodobniej liczył ok. 35 mln 
mieszkańców.
O świadomości prawnej konsumentów – seniorów, jak 
też o jej brakach, mówił prezes Urzędu Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów Marek Niechciał. Wspomniał, iż 
wspólnie z Elżbietą Rafalską, Ministrem Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej niedawno podpisali porozumie-
nie o przeprowadzeniu kampanii „Bezpieczny i Aktyw-
ny Senior”. Nie pomoże jednak kampania, gdy sami nie 
będziemy chcieli wiedzieć i nie będziemy wykazywać 
zainteresowania edukacją i informację, jak być prze-
widującym i ostrożnym konsumentem. Nie łudźmy się, 
że oszuści i naciągacze znikną. Seniorzy są niestety 
grupą największego ryzyka, bo są ufni, przyzwyczajeni 
do uczciwego traktowania. Często bez okularów nie są 
w stanie przeczytać zapisanych maczkiem umów, o któ-
rych uczciwe wyjaśnienie proszą. Niestety, nie zawsze 
otrzymują prawdziwą, rzetelną informację.

Emeryt to przyszłość rynku, trudno lekceważyć potencjał 
polskich seniorów – twierdziła dr Elżbieta Ostrowska, 
prezes Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Pod-
kreśliła, że choć panuje powszechne przekonanie, iż se-
nior jest ubogi, to nie do końca prawda. Chociaż emerytury 
nie są wysokie, to dochody są stabilne. Senior nie straci pra-
cy, dochody zazwyczaj nie są obciążone kredytami. Zatem 
jest to ogromny potencjał siły nabywczej – przekonywała. 
W grupie seniorów są zarówno osoby w pełni aktywne, 
jak i te zainteresowane przede wszystkim opieką i pomo-
cą. Oceniła, że stereotyp osoby starszej, jako osoby niczym 
nie zainteresowanej działa silniej niż ten o biednym eme-
rycie. Seniorzy są bardzo różni. Rośnie grupa osób starszych, 
które są w pełni sprawne. Chcą srebrne lata wykorzystać na 
różne zajęcia, na poznawanie kraju, świata, uczestniczyć 
w zajęciach, wydarzeniach, być pełnoprawnymi uczestnika-
mi życia społecznego i kulturalnego – mówiła prezes ZERiI.
O podejmowanych działaniach wobec seniorów, a szcze-
gólnie o nowych, przydatnych urządzeniach, ułatwiają-
cych codzienne życie, mówił w panelu także przedsta-
wiciel Rosji, Igor Kulin, ekspert, koordynator programu 
z Fundacji Studiów Społeczno-Gospodarczych i Politycz-
nych „Regionalna Strategia”. Uczymy się ciągle mądrych 
zachowań, nowych technologii. Komputery i smartfony to 
dzisiaj już żadna nowinka. Tej „nowej cywilizacji” nie mo-
żemy odmawiać istnienia, ona będzie z nami, czy chcemy, 
czy nie – podsumował panelista. 

Panel dyskusyjny: Silver Generation. Srebrne pokolenie potencjałem srebrnej gospodarki.  
Bezpieczny Senior – konsumentem na rynku usług i produktów, fot. Piotr Droździk
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Panel dyskusyjny: Senior – Obywatel. Aktywność seniorów w życiu publicznym, 
w procesie zmian demograficznych.

Drugi z krynickich paneli nosił tytuł: „Senior – obywatel. 
Aktywność seniorów w życiu publicznym, w procesie 
zmian demograficznych”.
Zaproszenie do udziału w panelu przyjęła Anna Okoń-
ska-Walkowicz, doradca Prezydenta Miasta Krakowa 
ds. polityki senioralnej – jako moderator oraz w cha-
rakterze panelistów: Barbara Imiołczyk, dyrektor Cen-
trum Projektów Społecznych, współprzewodnicząca 
Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych z Biura Rzeczni-
ka Praw Obywatelskich, Wojciech Kaczmarek, dyrektor 
Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego z Biura 
Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskie-
go w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Małgorzata 
Zwiercan Poseł na Sejm i Przewodnicząca Komisji Poli-
tyki Senioralnej, Wojciech Kozak, wicemarszałek Woje-
wództwa Małopolskiego, przewodniczący Małopolskiej 
Rady ds. Polityki Senioralnej, Janusz Marszałek, prezes 
Polskiej Unii Seniorów, wiceprezes Europejskiej Unii Se-
niorów i członek zarządu Ogólnopolskiego Porozumie-
nia Wspierania Rad Seniorów oraz Irina Filajewa z Rosji, 
prezes Kaliningradzkiej Regionalnej Publicznej Organi-
zacji „Centrum Odbudowy Osobowości i Społeczeństwa”.
Za społeczeństwo obywatelskie, a chce do niego być 
włączona znaczna część seniorów, uważa się takie, któ-
rego członkowie biorą aktywny udział w życiu społecz-
nym, są zdolni do samoorganizacji, potrafią wyartykuło-

wać swoje cele i dążyć do ich realizacji. Aktywność taka 
przejawiać się może w działaniach organizacji pozarzą-
dowych, wspólnot lokalnych czy w wolontariacie.
Będąca moderatorem tego panelu Anna Okońska-
-Walkowicz, doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. 
polityki senioralnej, rozpoczęła dyskusję pytaniem skie-
rowanym do panelistów: jak pobudzić do działalności 
społecznej coraz liczniejsze środowisko seniorów, osią-
gając tym samym wzrost kapitału społecznego.
Barbara Imiołczyk, dyrektor Centrum Projektów Spo-
łecznych, współprzewodnicząca Komisji Ekspertów ds. 
Osób Starszych z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich 
stwierdziła, że teraźniejszość i przyszłość seniorów 
w znacznej mierze zależy od nich samych. Postulowa-
ła, by starali się wpływać na politykę lokalną, tworząc 
między innymi Rady Seniorów, a także wnioskowali 
o wzrost kompetencji tego organu. Seniorzy powinni 
sami przygotowywać koncepcje dla samorządu, powin-
ni opiniować projekty uchwał, a potem oceniać ich wy-
konanie. Bardzo ważna jest kwestia wolontariatu (był to 
też temat osobnego panelu w czasie Forum III Wieku). 
Zdaniem p. Imiołczyk znacząco należy zwiększyć wolon-
tariat seniorów, który obecnie kształtuje się na bardzo 
niskim poziomie, a mógłby być w dużym stopniu skiero-
wany do osób starszych, niesamodzielnych, zapobiega-
jąc ich wykluczeniu z życia społecznego.

Panel dyskusyjny: Senior – Obywatel. Aktywność seniorów w życiu publicznym, w procesie zmian demograficznych. Od lewej: Anna Okońska-Walkowicz, 
doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. polityki senioralnej, Barbara Imiołczyk, dyrektor Centrum Projektów Społecznych, współprzewodnicząca Komisji 
Ekspertów ds. Osób Starszych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Wojciech Kaczmarek, dyrektor Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego 
z Biura Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Wojciech Kozak, wicemarszałek Województwa 
Małopolskiego, przewodniczący Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej, Janusz Marszałek, prezes Polskiej Unii Seniorów, wiceprezes Europejskiej Unii 
Seniorów i członek zarządu Ogólnopolskiego Porozumienia Wspierania Rad Seniorów, Małgorzata Zwiercan Poseł na Sejm i Przewodnicząca Komisji  
Polityki Senioralnej, Irina Filajewa z Rosji, prezes Kaliningradzkiej Regionalnej Publicznej Organizacji „Centrum Odbudowy Osobowości i Społeczeństwa”, 
fot. Piotr Droździk
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Wojciech Kaczmarek, dyrektor Departamentu Społe-
czeństwa Obywatelskiego z Biura Pełnomocnika Rządu 
ds. Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Preze-
sa Rady Ministrów, zwracał uwagę na podobne kwestie: 
potrzebę większej aktywności seniorów w wolontaria-
cie, znaczne zwiększenie liczby Rad Seniorów i wzrost 
ich kompetencji. Zapowiedział wspieranie organizacji 
obywatelskich, popieranie długoterminowego (co naj-
mniej rok, kilka dni w tygodniu) wolontariatu. Przeka-
zał informację o pracach nad utworzenie Korpusu Soli-
darności, którego wolontariat będzie ukierunkowany na 
określone cele.
Poseł na Sejm i Przewodnicząca Komisji Polityki Se-
nioralnej, Małgorzata Zwiercan, wymieniła projekty 
opracowane przez komisję i skierowane do właściwych 
ministerstw: Zdrowia; Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej. Zwróciła się z apelem, by zaktywizować środowisko 
seniorów do tworzenia Rad Seniorów, gdyż obecnie na 
2497 gmin w naszym kraju powstało i działa tylko 350 
gminnych rad seniora.
Wojciech Kozak, wicemarszałek Województwa Mało-
polskiego, przewodniczący Małopolskiej Rady ds. Po-
lityki Senioralnej przedstawił, w jaki sposób samorząd 
wojewódzki wspiera i realizuje działania na rzecz wzra-
stającej grupy starszych osób. Podkreślił, że Małopolska 
corocznie przeznacza znaczną pulę pieniędzy na potrze-
by tej grupy społecznej, na różnorodne inicjatywy pro 
senioralne. Organizowany jest corocznie Małopolski 
Plebiscyt „Poza Stereotypem – Senior Roku”. Ideą Plebis-
cytu jest promowanie i nagradzanie aktywnych senio-

rów, którzy nie zwracając uwagi na upływający czas rea-
lizują własne pasje, dają siebie innym, kreują otaczającą 
rzeczywistość. Plebiscyt jest pierwszym w skali Polski 
konkursem, pozwalającym wyłonić wyjątkowych senio-
rów, którzy aktywnie działają w organizacjach pozarzą-
dowych, uniwersytetach trzeciego wieku czy są liderami 
lokalnych społeczności.
Janusz Marszałek, prezes Polskiej Unii Seniorów, wice-
prezes Europejskiej Unii Seniorów i członek Ogólnopol-
skiego Porozumienia Wspierania Rad Seniorów, przy-
bliżył działania, jakie podejmuje Polska Unia Seniorów 
współpracując między innymi z BAGSO (niemiecką or-
ganizacją seniorów) i polskimi parlamentarzystami. Mó-
wił o programie mieszkaniowym dla seniorów, którego 
realizację rozpoczęto w Oświęcimiu.
Głos w dyskusji zabrała też Irina Filajewa z Rosji, pre-
zes Kaliningradzkiej Regionalnej Publicznej Organiza-
cji „Centrum Odbudowy Osobowości i Społeczeństwa”. 
Przedstawiła w zarysie działania, jakie podejmują se-
niorzy na rzecz swojego środowiska w Rosji. Mówiła 
także o współpracy seniorów z młodszymi pokoleniami.
Paneliści byli zgodni, co do tego, że istnieje konieczność 
tworzenia jak największej liczby gminnych rad senio-
rów oraz, że społeczeństwo obywatelskie buduje się 
oddolnie. Podkreślano także znaczący udział Uniwer-
sytetów Trzeciego Wieku w budowaniu społeczeństwa 
obywatelskiego w naszym kraju.
Uczestnicy Forum III Wieku brali również udział w in-
nych panelach dyskusyjnych, które w tym dniu organizo-
wane były na Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju.

Wojciech Kaczmarczyk,dyrektor Departamentu Społeczeństwa  
Obywatelskiego z Biura Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa  
Obywatelskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, fot. Piotr Droździk

Barbara Imiołczyk, dyrektor Centrum Projektów Społecznych,  
współprzewodnicząca Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych  
z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, fot. Piotr Droździk
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Forum III Wieku  
w Miasteczku Galicyjskim 
w Nowym Sączu

Nowy Sącz, Miasteczko Galicyjskie, 8 września 2017 r.

Sesja Plenarna Forum III Wieku

W trzecim dniu IX Forum III Wieku gościliśmy w są-
deckim Miasteczku Galicyjskim. Program Sesji Plenar-
nej wypełniało kilka ważnych wydarzeń, w których 
uczestniczyli przedstawiciele uczelni wyższych, Zespo-
łu Ekspertów ds. Osób Starszych przy RPO, samorządu 
regionalnego i lokalnego, gminnych rad seniorów, Uni-
wersytetów Trzeciego Wieku oraz organizacji senioral-
nych i współpracujących z seniorami.
Ogólnopolską konferencję „Wolontariat seniorów 
i dla seniorów – potrzeby, bariery, praktyka” moderował 
Wojciech Molendowicz, dziennikarz, redaktor naczelny 
„Dobrego Tygodnika Sądeckiego”. Paneliści w wystąpie-
niach przedstawiali poglądy, opinie i własne doświad-
czenia na temat wolontariatu w grupie wiekowej osób 
starszych. Poniżej prezentujemy skróty wypowiedzi.
Prof. Zdzisława Zacłona z Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Nowym Sączu, przewodnicząca Rady Pro-
gramowo-Naukowej Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku zaprezentowała myśli, idee i sens filozoficzny, hu-
manistyczny, personifikacyjny wolontariatu. Podkreśliła, 
że wolontariat to nie tylko filantropia, to wartości wynika-
jące z dzielenia siebie z drugim człowiekiem, które może 
być terapią dla każdego z nich. Źródła wolontariatu wy-
nikają z chrześcijańskiej miłości do drugiego człowieka. 
Przedstawiła dane oraz wskazała na różnice w rozumie-
niu wolontariatu w Stanach Zjednoczonych Ameryki Płn. 
i w Polsce. W Ameryce wolontariat jest związany z presti-
żem w społeczeństwie i sukcesem zawodowym. Zajmuje 
się nim ok. 62 mln osób, tj. 1/5 społeczeństwa. Wolonta-
riat ma też wymiar ekonomiczny. Na gruncie amerykań-
skim jest to działanie na rzecz każdego człowieka, także 
w rodzinie. W Polsce wolontariat nabiera dopiero rozpę-
du. Jest to dobrowolne, odpowiedzialne działanie w czasie 
wolnym. Nie dotyczy działań na rzecz rodziny, znajomych.
Dr Joanna Jachimowicz, z Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Nowym Sączu, wiceprzewodnicząca Rady 

Fundacji Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego 
w Nowym Sączu stwierdziła m.in., że wolontariat osób 
starszych to przede wszystkim możliwość integracji, ak-
tywności, usprawnienia umysłowego i fizycznego. Czło-
wiek jest tym, co może dać. Musi dostrzegać też plusy dzia-
łania – tzw. motywacja egocentryczna. Z badań wynika, że 
80% pomaga innym, bo może się rozwijać oraz liczy na 
pomoc, gdy będzie jej potrzebować. Podkreśliła rolę wo-
lontariusza seniora – cierpliwego, spokojnego, doświad-
czonego, rozumiejącego drugiego, starszego człowieka.
Antoni Furtak, prezes Federacji Uniwersytetów Trze-
ciego Wieku Warmii i Mazur w Olsztynie zaprezento-

Wojciech Molendowicz, moderator Konferencji „Wolontariat seniorów  
i dla seniorów – potrzeby, bariery, praktyka”, dziennikarz,  
redaktor naczelny „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”, fot. Piotr Droździk
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wał długą listę organizacji oraz działań na rzecz drugie-
go człowieka w kraju i za granicą. Należą do nich m.in. 
Stowarzyszenia w Elblągu i Olsztynie, Centra i Kluby 
Wolontariatu, WOŚP, Caritas, Związek Harcerstwa Pol-
skiego, Uniwersytety Trzeciego Wieku. Podkreślił rolę 
38 UTW w województwie, które zrzeszają 8 tyś. osób 
w różnych sekcjach np. wzajemnej pomocy, przyjazny 
sąsiad itp. Wykłady i zajęcia w UTW ukierunkowane 
są na integrację osób, zdobywanie nowych wiadomo-
ści, wymiany i nabywania nowych umiejętności, udział 
w licznych imprezach kulturalnych, sportowych, organi-
zowanie i udział w Senioriadzie, zawodach sportowych, 
wycieczkach i turnusach rehabilitacyjnych. Wymienił 
także współpracę z polonijnymi UTW z Łotwy, Litwy, 
Mołdawii, Ukrainy. 
Krystyna Męcik, członek Zarządu Ogólnopolskiej Fe-
deracji Stowarzyszeń UTW, prezes Stowarzyszenia 
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach, organizatorka 
Ogólnopolskiej Olimpiady Sportowej UTW omówiła rolę 
wolontariatu w organizowanej co roku Olimpiadzie Spor-
towej UTW i Organizacji Seniorskich oraz wpływ sportu 

Sesja plenarna na Forum III Wieku. Od lewej: Marcin Kałużny, prezes Stowarzyszenia Sursum Corda w Nowym Sączu, dr Zdzisław Szkutnik,  
przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu,Krystyna Męcik, prezes Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach, członek Zarządu 
OFS UTW, Antoni Furtak, prezes Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur w Olsztynie, dr Joanna Jachimowicz z Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, prof. Zdzisława Zacłona z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, fot. Piotr Droździk

i aktywności ruchowej na profilaktykę zdrowia i umysłu. 
Całe środowisko UTW pracuje na rzecz Olimpiady. Włą-
cza się też młodzież, a studenci m.in. piszą na ten temat 
prace magisterskie. Seniorzy nie liczą czasu, czego nie 
można powiedzieć o innych. Na przestrzeni 10 lat widać 
duże, pozytywne zmiany i jest duże pole do działań.
Dr Zdzisław Szkutnik, przewodniczący Miejskiej Rady 
Seniorów w Poznaniu przedstawił dane o Radach Senio-
rów (w województwie wielkopolskim – 15, a w Polsce 
– 350). Zaprezentował także „plusy” z posiadania Karty 
Seniora. Zdaniem p. Szkutnika w Polsce w wolontariat 
angażuje się ok. 8,5% ludności, co przelicza się sza-
cunkowo na ok. 3,5 miliarda złotych. Zwrócił uwagę na 
zapowiedziany projekt ustawy dot. wolontariatu i po-
trzebę włączenia się przedstawicieli Forum III Wieku 
z uwagami i wnioskami do projektu.
Marcin Kałużny, prezes Stowarzyszenia Sursum Cor-
da w Nowym Sączu doceniając współpracę z Sądeckim 
Uniwersytetem Trzeciego Wieku, zwrócił uwagę na wy-
zwania i rolę wolontariatu w starzejącym się społeczeń-
stwie. Zauważył, że zmiana modelu rodziny wywołuje 
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dalsze potrzeby. Przedstawił pokrótce realizowany pro-
jekt, w którym bierze udział 60 wolontariuszy, opieku-
ją się seniorami. Warto pomagać. Dobro, które się daje, 
wraca – dodał na zakończenie wystąpienia. Na pytania 
zadane przez moderatora, czy wolontariat jako zaspo-
kojenie własnych potrzeb – egoizm, czy pomoc płynąca 
z serca, prestiż, terapia? w czasie dyskusji padały liczne 
przykłady, wyjaśnienia, sugestie. W dyskusji brali udział 
także uczestnicy Forum. Padały głosy z sali: „wolonta-
riusz nie oczekuje na wypłatę. ale nie może dokładać do 
działań wolontariatu z własnej, skromnej emerytury”, 
„polski senior jest umęczony opieką na rzecz rodziny, 
a statystki tego nie uwzględniają”. W wielu wypowie-
dziach przewijały się kwestie potrzeby zmian syste-
mowych rozwiązań oraz potrzeby konsultacji projektu 
ustawy ze środowiskami seniorów.
W części Sesji Plenarnej pn. „Małopolskie Forum UTW,” 
jako pierwsza wystąpiła z prezentacją: „Język w komu-
nikacji z osobami starszymi” Danuta Parlak, psycholog, 
członek Zespołu Ekspertów ds. Osób Starszych przy 
Rzeczniku Praw Obywatelskich. Mówiła m.in. o bada-
niach, które wykazały, że do ludzi starszych, szczególnie 
w instytucjach publicznych, a zwłaszcza w placówkach 
opiekuńczych, szpitalach, a także w rodzinie, używa się 

języka, jakim zwraca się zwykle do małych dzieci (baby 
talk). W związku z tym ludzie starsi czują się traktowa-
ni protekcjonalnie, źle postrzegają siebie, tracą kontrolę 
nad swoim życiem i wycofują się z relacji społecznych. 
Każdy z nas może być nadawcą lub odbiorcą takiej 
mowy. Edukacja i kampanie społeczne powinny uwrażli-
wić na ten problem zarówno osoby starsze, ludzi pracu-
jących z seniorami jak i młodzież, która z założenia stara 
się unikać kontaktów z seniorami, uważając, że w tym 
przypadku nawiązanie relacji umożliwiającej porozu-
mienie jest niemożliwe, a nawet obopólnie niesatysfak-
cjonujące. Wystąpienie p. D. Parlak spotkało się z dużym 
zainteresowaniem uczestników Forum. 
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 
w tej części Sesji reprezentowała Aneta Widak z Depar-
tamentu Polityki Regionalnej oraz Wioletta Wilimska, 
dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Wi-
ceprzewodnicząca Małopolskiej Rady ds. Polityki Senio-
ralnej. W swoich wystąpieniach ww. Panie przedstawiły 
informacje na temat tworzenia polityki społecznej, poli-
tyki samorządowej i szukania rozwiązań najlepszych dla 
egzystencji coraz większej liczby seniorów. Zaprezen-
towały przykłady tego typu aktywności w Małopolsce, 
mającej w tej dziedzinie wiele osiągnięć. 

Uczestnicy sesji plenarnej Forum III Wieku w Miasteczku Galicyjskim, fot. Piotr Droździk
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X-lecie Ogólnopolskiej Federacji  
Stowarzyszeń UTW

W związku z przypadającym w 2017 roku jubileuszem 
dziesięciolecia Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku dokonano krótkiego 
podsumowania działań tej organizacji, która swoją sie-
dzibę ma w Nowym Sączu. Federacja UTW konsoliduje 
i wspiera środowisko UTW w kraju, które liczy 615 pla-
cówek UTW, a także polonijnych UTW za granicą.
W imieniu Zarządu Federacji UTW multimedialną pre-
zentację przedstawili pełnomocnicy i współpracownicy 
Federacji UTW Wojciech Nalepa i Daniel Jachimowicz.
List gratulacyjny, jaki wystosował do Zarządu Federacji 
UTW z okazji jubileuszu X-lecia Jerzy Koźmiński Pre-
zes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności odczyta-
ła i przekazała na ręce prezes Zarządu Federacji UTW 
Wiesławy Borczyk pani Katarzyna Świątkiewicz, 
kierownik programowy PAFW. Przypomniała również 
początki powstawania Federacji UTW oraz rolę PAFW 
w tym wydarzeniu.

Od lewej: Elżbieta Achinger, prezes Stowarzyszenia Wielicki UTW,  
przewodniczącą komisji rewizyjnej OFS UTW, członek Małopolskiej  
Rady ds. Polityki Senioralnej, Wioletta Wilimska, dyrektor ROPS  
w Krakowie, wiceprzewodnicząca Małopolskiej rady ds. Polityki  
Senioralnej, fot. Piotr Droździk

O podjęciu współpracy z BAGSO

Gość specjalny Forum III Wieku dr Renate Hainisch 
z BAGSO – Niemieckiej Organizacji Seniorów w swoim 
wystąpieniu przedstawiła rolę, jaką odgrywa BAGSO, 
będąc pośrednikiem pomiędzy organizacjami seniorski-
mi a rządem RFN. Ważne są też coroczne sprawozdania 
rządu opisujące działania podejmowane na rzecz osób 
starszych oraz monitorowanie realizacji obietnic złożo-
nych przez rząd. 
Przyjęto stanowisko Forum III Wieku w sprawie nawią-
zania współpracy z BAGSO. Przedstawicielką z ramienia 
Federacji UTW do kontaktów z BAGSO w tej sprawie zo-
stała dr Anna Kapuśniarek, germanistka, prezes Sto-
warzyszenia UTW „Wiem więcej” w Radomsku.
Janusz Marszałek, prezes Polskiej Unii Seniorów oraz 
Wiceprezes Europejskiej Unii Seniorów zadeklarował 
współpracę i pomoc w przygotowaniu programu współ-
pracy pomiędzy seniorskimi organizacjami w Polsce 
a przedstawicielami BAGSO.

Panel dyskusyjny: „Z seniorami  
i dla seniorów – kultura w Małopolsce”

Panel dyskusyjny: „Z seniorami i dla seniorów – kultura 
w Małopolsce”. Prezentacja oferty kulturalnej Małopol-
ski, której moderatorem był redaktor Wojciech Molen-
dowicz, rozpoczęła Ewa Piłat, pełnomocnik rektora UJ 
ds. Jagiellońskiego Uniwersytetu III Wieku, dziennikar-
ka. Wśród czynników mających wpływ na udział senio-
rów w kulturze wymieniała m.in. uświadomione potrze-
by człowieka, środki pieniężne i czas wolny. Za ważne 
uznała to, że niezaspokojone potrzeby wyższe rujnują 
zdrowie człowieka i skracają jego życie. 
Elżbieta Achinger, prezes Stowarzyszenia Wielicki 
UTW, podała przykłady współpracy z instytucjami kul-
tury, co skutkuje obniżeniem cen biletów i zwiększenie 
dostępu dla seniorów do wydarzeń kulturalnych. 
Agnieszka Ziemiańska zapraszała na pierwsze Targi 
Seniora, które odbędą się Krakowie, na początku paź-
dziernika i omówiła ich program.
Łukasz Salwarowski, Prezes Stowarzyszenia „Manko” 
i redaktor naczelny „Głosu Seniora” wskazywał na ko-
rzyści, jakie daje Ogólnopolska Karta Seniora.
Po regionalnym cateringu, które przygotowały gospody-
nie z Koła Gospodyń Wiejskich z Zagorzyna, po gorąco 
oklaskiwanym występie dziecięcego regionalnego ze-
społu „Mali Zagórzanie” oraz entuzjastycznie przyjętego 
występu męskiego chóru „Copernicus” z Torunia, który 
w tym dniu zwiedzał Miasteczko Galicyjskie, odbyły się 
w godzinach popołudniowych warsztaty edukacyjne.
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POLITYKA SENIORALNA

Rola samorządów w kształtowaniu 
polityki senioralnej  
Wystąpienie dr. hab. Piotra Szukalskiego, prof. Uniwersytetu Łódzkiego 
podczas konferencji w Sejmie RP, 24 kwietnia 2017 r. – część II

Starzenie się populacji  
– wyzwanie a może szansa? 
Spróbuję teraz wyjaśnić, z czym wspo-
mniane szanse są powiązane. Po 
pierwsze, chodzi o wprowadzane do 
obiegu pojęcie tzw. produktywności 
społecznej seniorów. Okazuje się, że 
życie osób starszych wcale nie musi 
być bezproduktywne i bez korzy-
ści dla nich i dla otoczenia. Seniorzy 
mogą bowiem podejmować przeróżne 
działania. Na przykład, w ramach ro-
dziny, opieka nad wnukami sprawowana 
przez seniorów umożliwia innym członkom 
rodziny kontynuowanie aktywności zawodowej po 
urodzeniu dziecka. Seniorzy mogą także angażować się 
w działalność społeczną i polityczną, mogą zajmować 
się wolontariatem itd. To wszystko jest jak najbardziej 
społecznie produktywne oraz podnosi ich jakość życia 
i zwiększa poziom zadowolenia. 
Po drugie, stwierdzono, że seniorzy, których dziś obser-
wujemy, a w jeszcze większym stopniu seniorzy przy-
szłości, są jacyś inni niż ci wcześniejsi. Tak naprawdę 
chodzi o to, że odkrywa się na nowo tzw. efekt kohorty, 
czyli tego, że osoby urodzone w kolejnych rocznikach 
różnią się pomiędzy sobą zarówno poziomem wykształ-
cenia, stanem zdrowia, zasobami, które posiadają, aspi-
racjami, które zgłaszają itd. Mamy zatem do czynienia 
z innymi seniorami, którzy – co chyba ważniejsze – tak-
że inaczej będą postrzegać własną starość. 
Kolejny aspekt zjawiska polega na tym, że chyba wresz-
cie zdaliśmy sobie sprawę, iż poprawa stanu zdrowia 
jest związana z większymi możliwościami bycia pro-
duktywnym. Chodzi o wydłużenie biologicznego cza-
su tradycyjnie rozumianej produktywności danej oso-
by. Inaczej mówiąc, kariery zawodowe osób starszych 
trwają coraz dłużej. Ekonomiści podkreślają, że wzrost 
liczby seniorów w dzisiejszych, niepewnych czasach 

oznacza w gruncie rzeczy stabilizację po-
ziomu konsumpcji niektórych dóbr 

i usług. Musimy pamiętać, że starsi 
konsumenci są o wiele bardziej tra-
dycyjni w swoim zachowaniu, jeżeli 
chodzi o nabywanie określonych 
dóbr i usług. Pozwala to wręcz na 
fizyczne trwanie pewnych sekto-
rów przemysłowych i branż. Gdyby-

śmy ograniczyli się tylko do krótko-
trwałych mód i preferencji młodszych 

konsumentów, niektóre firmy zniknę-
łyby z rynku. Zdaliśmy sobie sprawę, że 

na naszych oczach, mniej więcej w okresie 
ostatnich 25 lat na tzw. Zachodzie, a w Polsce zaczyna 

się to dopiero teraz wyłaniać, ukształtowało się coś, co 
nazwano srebrną gospodarką. Inaczej mówiąc, chodzi 
o to, że w fazie wymyślania produktów w dojrzałej fazie 
tej gospodarki zostają uwzględnione bardzo specyficz-
ne potrzeby osób starszych. Już w fazie projektowania 
nowego produktu przedsiębiorcy starają się znaleźć 
jego specyficzne użyteczności, które umożliwią oso-
bom starszym skorzystanie z oferty producenta. Srebr-
na gospodarka to wszystkie działania, które nie tylko 
koncentrują się na zapewnianiu zaspokojenia indywi-
dualnych potrzeb seniorów, ale także obejmują doradz-
two dla firm, które chcą u siebie wdrożyć zarządzanie 
wiekiem. Oprócz tego w grę wchodzi doradztwo dla 
podmiotów indywidualnych i zbiorowych w zakresie 
zawodowym, finansowym i zdrowotnym, które ułatwia 
wybór właściwego momentu przejścia na emeryturę 
przez poszczególnych pracowników. Jest to olbrzymi 
zakres kompetencji, który obejmuje także zarządzanie 
warunkami pracy w celu dłuższego wykonywania obo-
wiązków przez pracowników.
Ktoś może powiedzieć, że to drobiazgi, ale trzeba pa-
miętać, że np. w przypadku pracowników biurowych, 
aby starszy pracownik był równie wydajny jak młodszy, 
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potrzebuje mniej więcej o 1,5% wyższej temperatury 
w pomieszczeniu, w którym pracuje. Czasami koszty 
wprowadzanych zmian są naprawdę niewielkie, a efekty 
spektakularne.
Pamiętajmy, że szanse dla seniorów wynikają w znacz-
nej mierze ze sposobu społecznej percepcji osób star-
szych. Nareszcie społeczeństwo zaczyna postrzegać 
seniorów nieco inaczej. Nie skazuje ich na siedzenie 
w domach i nie zmusza ich samoistnie do powielania 
pewnych schematów postępowania, które obowiązywa-
ły w przeszłości. 
Kończąc wątek szans osób starszych, chciałbym jeszcze 
wspomnieć o dwóch nieco rzadziej wymienianych kwe-
stiach, które są z nim związane. Pierwsza z nich zauważa, 
że w czasach automatyzacji pracy pojawił się nieoczeki-
wanie popyt na pracę osób nisko wykwalifikowanych, 
które dotychczas nie mogły znaleźć zatrudnienia. Mam 
na myśli usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne. Ze względu 
na ich specyfikę, zadowolenie z jakości tych usług wyni-
ka przede wszystkim z faktu kontaktu z drugim człowie-
kiem. Powiedzmy sobie szczerze, że akurat ta sfera usług 
nigdy nie zostanie w pełni zautomatyzowana. Człowiek 
nigdy nie zostanie w ich wykonywaniu zastąpiony przez 
maszynę, a to oznacza, że w tych usługach pojawi się 
znacząca oferta pracy dla zasobów pracy uwolnionych 
m.in. w związku z postępującą automatyzacją. Jak pań-
stwo się być może domyślacie, istnieje tylko jeden prob-
lem, a mianowicie, jak to wszystko sfinansować? 
Wbrew pozorom wydaje mi się, że szansą jest jeszcze 
jedna rzecz. Doskonale wszyscy wiemy, że dokonują się 
zmiany gospodarcze, które prowadzą do tego, iż w miej-
sce tradycyjnego sposobu gospodarowania bazującego 
na pracy na swoim, dominuje dziś praca najemna. Ty-
powa sytuacja sprzed stu lat wyglądała tak, że więk-
szość ludzi pracujących na wsi, w małych warsztatach 
rzemieślniczych lub sklepikach, żyła z pracy we własnej 
firmie, którą dziedziczyło się z pokolenia na pokole-
nie. Dziś staliśmy się przede wszystkim pracownikami 
najemnymi, a to całkowicie zmienia sposób myślenia 
o majątku gromadzonym w ciągu życia. Zaczynamy od-
krywać, że seniorzy dysponują majątkiem, który może 
być wykorzystany do sfinansowania czasu ich własnej 
starości. Proszę choćby zwrócić uwagę na tzw. odwró-
coną hipotekę. Wszyscy wiemy, że istnieje, chociaż cały 
czas relatywnie niewiele osób z niej korzysta. Wynika to 
głównie z faktu, że cały czas mamy do czynienia z zako-
rzenionymi oczekiwaniami społecznymi, zwłaszcza ro-
dzinnymi, odnośnie do tego, w jaki sposób powinny się 
zachować osoby starsze, przede wszystkim jeśli chodzi 
o przekazanie posiadanych zasobów majątkowych zgro-
madzonych w czasie całego życia. Jest to przykład myśle-
nia, które tkwi korzeniami w dawnych czasach, gdy moż-
liwość utrzymania się młodego człowieka ściśle wiązała 
się z dziedziczeniem zasobów, warsztatu pracy itd. 

Kończąc moje wystąpienie, chciałbym, abyśmy się jesz-
cze zastanowili, jakie warunki muszą zostać spełnione, 
aby percepcja związana z postrzeganiem procesu sta-
rzenia się ludności w coraz większym stopniu wiąza-
ła się z myśleniem w kategoriach szans, a nie wyzwań 
lub – broń Boże – zagrożeń. Uważam, że musimy sobie 
zdać sprawę z tego, iż wymagane jest wystąpienie okre-
ślonych warunków. Używając niemodnego dziś języ-
ka, można powiedzieć, że wspomniane warunki muszą 
odnosić się zarówno do bazy, jak i do nadbudowy, czyli 
tego co jest niematerialne, a co przede wszystkim od-
nosi się do imaginarium społecznego. Chodzi o typowy 
sposób myślenia dla naszego codziennego dnia, kiedy 
zastanawiamy się nad określonymi problemami. To, jak 
myślimy o otaczającym nas świecie, wynika z przyjętych 
norm, z teorii, w których prawdziwość wierzymy oraz 
z pewnego stereotypowego widzenia otaczającego nas 
świata. Ten stereotyp nie wiąże się ani z normami, ani 
z teoriami. Druga rzecz, która moim zdaniem może nam 
umożliwić zmianę percepcji społecznej, wiąże się z ma-
terialnymi, bardziej namacalnymi kwestiami. Mam na 
myśli infrastrukturę, zarówno materialną, jak i szeroko 
pojętą infrastrukturę społeczną oraz działania miesz-
czące się w zakresie polityk publicznych. 
Na zakończenie chciałbym zwrócić szczególną uwagę na 
następujące kwestie. Po pierwsze, działania, o których 
mówię, a których przykłady – jak sądzę – przeanalizuje-
my w drugiej części konferencji, są bardzo zróżnicowane 
i inne być nie mogą. Wynika to z faktu, że osoby starsze 
są zróżnicowane, ich sytuacja życiowa jest bardzo zróż-
nicowana, ale również zróżnicowane są lokalne możli-
wości działania. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że 
szansa na zmianę sposobu postrzegania starości pojawi 
się tylko wtedy, kiedy z definicji, gdzieś w tyle głowy za-
wsze będziemy mieć zapisaną konieczność zróżnicowa-
nego podejścia do potrzeb i oczekiwań osób starszych. 
Pozwolę sobie jeszcze na trochę smutne wezwanie. 
Proszę państwa, nie twórzmy nadmiernych oczekiwań 
w związku ze zmianą percepcji postrzegania seniorów. 
Im większe bowiem oczekiwania, tym większe rozczaro-
wania. Poza tym, nadmiernie rozbudzone oczekiwania 
w związku ze społeczną produktywnością mogą przy-
nieść ze sobą nową dyskryminację ze względu na wiek. 
Skoro od każdego siedemdziesięciolatka czy osiemdzie-
sięciolatka będziemy oczekiwać bycia aktywnym i zdol-
nym do wspierania innych, to możemy wylać dziecko 
z kąpielą. Okaże się bowiem, że osoby niepasujące do 
przyjętego modelu są jeszcze gorzej oceniane niż mo-
glibyśmy je ocenić dzisiaj, kiedy kierujemy się starym 
podejściem do problemu osób starszych, bazującym na 
wyzwaniu, a nawet na zagrożeniu. 
Dziękuję za uwagę. 
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ABC FINANSÓW SENIORA  
– w pytaniach i odpowiedziach

Opracowanie: Wojciech Nalepa

W jakich sytuacjach bank może wypowie-
dzieć umowę odwróconego kredytu hipo-
tecznego? 
Przepisy ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym 
(art. 17) przewidują wyłącznie cztery sytuacje, w któ-
rych bank ma możliwość wypowiedzenia umowy od-
wróconego kredytu hipotecznego. Może to nastąpić, 
w przypadku gdy: 

 − została wszczęta egzekucja z nieruchomości (prawa 
do lokalu) stanowiącej zabezpieczenie odwrócone-
go kredytu hipotecznego, przez innego niż ten bank 
wierzyciela, przy czym o istnieniu tej wierzytelności 
bank nie wiedział w dniu zawarcia umowy odwróco-
nego kredytu hipotecznego, lub 

 − kredytobiorca (senior) przeniósł na osoby trzecie 
własność nieruchomości (prawo do lokalu) stano-
wiącej zabezpieczenie odwróconego kredytu hi-
potecznego, bez zgody banku, w przypadku gdy 
w umowie odwróconego kredytu hipotecznego stro-
ny zastrzegły obowiązek niezbywania własności tej 
nieruchomości lub tego prawa bez zgody banku, lub

 − wartość nieruchomości (lokalu) stanowiącej za-

bezpieczenie odwróconego kredytu hipotecznego 
z przyczyn zawinionych przez kredytobiorcę (senio-
ra) uległa istotnemu zmniejszeniu, lub

 − kredytobiorca (senior) odmówił udzielenia bankowi 
upoważnienia do dokonania przez bank niezbędnych 
czynności, do których zobowiązany jest ten kredy-
tobiorca (np. do zawarcia ubezpieczenia od zdarzeń 
losowych). 

Okres wypowiedzenia przez bank umowy odwróconego 
kredytu hipotecznego wynosi 30 dni.

Czy kredytobiorca (senior) ma możliwość 
wypowiedzenia umowy odwróconego kre-
dytu hipotecznego?
TAK. Kredytobiorca może wypowiedzieć umowę od-
wróconego kredytu hipotecznego w każdym czasie, 
z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia. 
W tym przypadku ustawodawca, odmiennie niż w przy-
padku wypowiedzenia umowy odwróconego kredytu 
hipotecznego przez bank, nie zdecydował się na wpro-
wadzenie żadnych ograniczeń w tym przedmiocie.

PUNKT INFORMACYJNO-DORADCZY „BEZPIECZNE FINANSE SENIORA”
Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku

801 002 170

indywidualne, BEZPŁATNE konsultacje dla seniorów z zakresu  
racjonalnego i bezpiecznego zarządzania sferą finansów osobistych 

(bezpłatna dla połączeń z telefonów stacjonarnych)
czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:00
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Ruszyła Ogólnopolska Kampania  
Informacyjno-Edukacyjna  
„Senior znaczy szacunek”

W dniu 18 września 2017 r. Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej w partnerstwie z Ogól-
nopolską Federacją Stowarzyszeń UTW oficjalnie zainicjował kampanię informacyjno-
-edukacyjną „Senior Znaczy Szacunek”, w ramach której zaplanowano pakiet różnorodnych 
działań mających na celu dotarcie do jak największej grupy osób starszych z informacjami 
m.in. o tym, jak nie dać się oszukać przy dokonywaniu różnego rodzaju zakupów i zawiera-
niu umów oraz jak świadomie korzystać z przysługujących praw konsumenckich. 

Istotnym elementem kampanii będą wykłady skierowa-
ne do seniorów, prowadzone w ramach uniwersytetów 
trzeciego wieku. Wykłady skupiać się będą na proble-
matyce ekonomicznego bezpieczeństwa seniorów w ich 
codziennym funkcjonowaniu, gdyż – jak pokazuje prak-
tyka – jest to grupa społeczna szczególnie narażona na 
działania nieuczciwych podmiotów wykorzystujących 
często dużą ufność seniorów oraz brak dostatecznej 
wiedzy o konsekwencjach podejmowanych decyzji 
związanych z zakupem towaru czy usługi. W szczegól-
ności poruszone tu zostaną kwestie związane z zawie-
raniem umów poza lokalem przedsiębiorstwa (np. na 
pokazach, prezentacjach, w ramach akwizycji) oraz na 
odległość (np. przez telefon) jak również najczęściej 
stosowanych obecnie metod wyłudzania pieniędzy od 
seniorów. W pierwszym etapie realizacji kampanii łącz-
nie planowanych jest ponad 20 wykładów na terenie 
województw: małopolskiego, śląskiego, dolnośląskie-

go i opolskiego. W ramach kampanii odbywać się będą 
także lokalne fora seniorów na szczeblu gminnym lub 
powiatowym, na które zapraszane będą m.in. lokalne 
władze, rady seniorów, organizacje pozarządowe itp. 
Istotnym elementem kampanii będą Paszporty OK SE-
NIOR zawierające najważniejsze informacje dla senio-
rów na temat zasad bezpieczeństwa, przywilejów przy-
sługujących im z racji wieku, wykaz najważniejszych 
instytucji, gdzie senior może uzyskać pomoc oraz listę 
podręcznych telefonów i adresów. W ramach kampanii 
wśród seniorów będą dystrybuowane specjalne naklejki 
do umieszczenia na wewnętrznej stronie drzwi miesz-
kania czy domu – ich rolą będzie przypominanie o pod-
stawowych zasadach bezpieczeństwa i krokach postę-
powania w sytuacji, w której do drzwi puka nieznajomy 
a jego intencje nie są seniorowi znane.
Więcej informacji o kampanii na stronie www.seniorz-
naczyszacunek.pl

Opracowanie: Daniel Jachimowicz, Wojciech Nalepa

Ogólnopolskie Centrum Wsparcia Gminnych Rad Seniorów
prowadzone przez  
Fundację Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego 
ul. Jagiellońska 18, 33-300 Nowy Sącz, tel. (18) 443-57-08 
fundac ja@eiro.pl, federacjautw@interia.eu 

www.eiro.pl
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Znak Jakości OK SENIOR to 
program certyfika-
cji personelu, dóbr 
i usług skierowanych 
do osób starszych. 
Ma on pozwolić 
seniorom i ich ro-
dzinom na szybką 
identyfikację tych 
ofert, które speł-
niają cztery kryteria 
– są bezpieczne, zro-
zumiałe (czytelne w od-
biorze tak, by osoby starsze 
były świadome tego, co kupują), 
potrzebne (czyli odpowiadające rzeczywi-
stym potrzebom, chroniące przed naduży-
ciami) oraz przystępne (dostępne na rynku 
bez ograniczeń, a przy tym z jasnym prze-
kazem ofertowym oraz przystępnym serwi-
sem posprzedażowym).
O certyfikat mogą ubiegać się wszystkie 
firmy obecne na polskim rynku, które chcą 
oferować produkty i usługi dla seniorów – 
zarówno największe spółki, jak i najmniej-
si przedsiębiorcy reprezentujący sektor 
małych i średnich firm. Warunkiem jest 
przejście całego procesu merytorycznej 
weryfikacji, którego pierwszym elementem 
jest audyt. W trakcie audytu przeprowa-

dzane są wywiady 
oraz ankiety m.in. 
z zakresu jakości 

obsługi klientów 
60+ oraz oceniana 

jest strona internetowa, 
serwisy w mediach spo-
łecznościowych firmy 
pod kątem dostosowa-

nia treści i widoczności 
tekstu. Weryfikowane są 

również dane podmiotu 
oraz komentarze na temat jego 

produktów czy usług w interne-
cie, np. na różnego rodzaju szeroko 

dostępnych forach. Kolejnym elementem 
procesu przyznania certyfikatu jest ana-
liza materiałów, np. regulaminów i umów 
konsumenckich. Całość uzupełniają także 
symulowane wizyty przeprowadzane przez 
„tajemniczych klientów seniorów”. Zbada-
ne produkty czy usługi danego podmiotu 
podlegają nadzorowi oraz widnieją w ogól-
nopolskim wykazie certyfikowanych dóbr 
i usług ze znakiem jakości OK SENIOR do-
stępnym na stronie www.oksenior.pl. 
Pierwszy certyfikat OK SENIOR został wy-
dany w marcu 2017 roku – w chwili obecnej 
36 podmiotów ma prawo posługiwania się 
tym znakiem. 

O znaku jakości „OK SENIOR” 

OFERUJEMY:
1) bezpłatne poradnictwo dla istniejących gminnych rad seniorów (GRS);
2) bezpłatne poradnictwo dla osób zamierzających zainicjować powstanie GRS;
3) bezpłatne warsztaty „Akademia Obywatela Seniora” (dla osób zamierzających zainicjować powstanie GRS);
4) bezpłatne warsztaty „Akademia radnego gminnej rady seniorów” (dla członków funkcjonujących GRS);
5) bezpłatne wizyty studyjno-szkoleniowe.

Zainteresowanych uzyskaniem wsparcia doradczego prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:  
tel. (18) 443-57-08, fundacja@eiro.pl, federacjautw@interia.eu. Zapraszamy! 
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Niedosłuch a zaburzenia  
nastroju, wykluczenie i depresja

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

Nie udała się Panu Bogu starość, więc spróbujmy to naprawić

Opracowanie: Teresa Machała-Goćwińska, Specjalista otolaryngolog

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

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

nych, które wyrażane są 
modulacją głosu. Głośne po-

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

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

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

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

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

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