
UNIWERSYTETY
trzeciego wieku NR 3/2016

(13)

temat numeru: FORUM III WIEKU 2016 C.D., KONFERENCJA UTW W KRAKOWIE

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW
MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI 
SPOŁECZNEJ W RAMACH RZĄDOWEGO 
PROGRAMU NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ 
OSÓB STARSZYCH NA LATA 2014-2020



Z okazji świąt  
Bożego Narodzenia,

przepełnionych  
nadzieją i magią

wigilijnej nocy,  
kierujemy do Państwa

płynące z serca  
życzenia radosnych,

spokojnych świąt  
oraz pomyślności

w nadchodzącym  
Nowym Roku

Zarząd i Współpracownicy
Ogólnopolskiej Federacji

Stowarzyszeń UTW



Realizacja: 
Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń 

Uniwersytetów Trzeciego Wieku
33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 18, 

tel./fax: 18 443 57 08, tel. kom: 696 95 20 16, 
e-mail: federacjautw@interia.eu, www.federacjautw.pl

Redaktor Naczelny: Wiesława Borczyk
Redakcja: Daniel Jachimowicz, Wojciech Nalepa, Paulina Podwika

Współpraca: dr hab. Jolanta Perek Białas, Katarzyna Borczyk,  
Karina Jachimowicz, Zofia Mółka, Ewa Piłat, Katarzyna Zygmunt 

Korekta: Zofia Mółka, Skład: Ewa Mrózek
Zdjęcia: Piotr Droździk, Tomasz Gąska, Kazimierz Wiech,  

Karina Jachimowicz, archiwum Federacji UTW
Druk: Drukarnia Nowodruk, Nowy Sącz

Wiesława Borczyk 
Redaktor Naczelny

Spis treści
Forum III Wieku 2016 
– panele dyskusyjne ����������������������2

Profesora Vellasa kilka  
godzin w Krakowie ���������������������13

Refleksje po Forum III Wieku 
2016 �������������������������������������������16

Informacja o uczestnikach  
Forum III Wieku 2016����������������17

Ogólnopolska Konferencja  
UTW ������������������������������������������18

Projekt „Nowoczesne i bezpieczne 
finanse seniora – Edycja VI” ������20

ABC FINANSÓW SENIORA  
– w pytaniach i odpowiedziach ���21

Profesjonalizacja UTW ��������������22

Opinie UTW o procesie  
standaryzacji �����������������������������23

Szanowni Państwo!
Dobiega końca rok 2016, i dziewiąty rok działalności 
Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku, która została utworzona w grudniu 
2007 r. w Krakowie, przez 10 stowarzyszeń UTW. Rok 
2017 będzie jubileuszowym rokiem X-lecia naszej Federa-
cji UTW.
W tym numerze Biuletynu UTW piszemy m.in. o dysku-
sjach panelowych Forum III Wieku, w krynickiej Pijalni 
Głównej, w czasie których szczególnie mocno akcentowa-
no konieczność podjęcia przez władze państwowe i regio-
nalne decyzji o znaczeniu strategicznym, w związku z pro-
cesami demograficznymi i starzeniem się społeczeństwa. 
Wskazywano na priorytety polityki senioralnej w sferze 
rozwoju społecznego i „srebrnej gospodarki”. Wyraźnie 
wybrzmiały w dyskusjach sprawy zbyt małej aktywności 
obywatelskiej seniorów i kierunki zmian niezbędne dla 
szerszego włączenia osób starszych do dialogu społeczne-
go i debaty publicznej. Piszemy również o przebiegu wi-
zyty w Krakowie prof. F. Vellasa, Prezydenta AIUTA, który 
był Gościem Specjalnym Forum III Wieku.
W mijającym roku, samodzielnie i we współpracy z inny-
mi podmiotami, Federacja UTW realizowała szereg ini-
cjatyw mających na celu podnoszenie jakości działania 
uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce, wspieranie śro-
dowiska UTW w kraju i polskich UTW za granicą oraz 
rozwój obywatelski polskich seniorów.
Informujemy także o ważniejszych wydarzeniach w ostat-
nim kwartale upływającego roku:
• podczas Ogólnopolskiej Konferencji UTW „Edukacja 

i aktywizacja osób starszych – nowe wyzwania”, która 
odbyła się 25 listopada 2016 r. w Centrum Kongreso-
wym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie miało miej-
sce uroczyste wręczenie certyfikatów „Profesjonalny 
UTW”. Wśród wyróżnionych UTW kolejnych 9 organi-
zacji wdrożyło standardy działania w tym roku i dołą-
czyło do grona ponad 30 UTW w kraju, które mogą się 
poszczycić honorowym tytułem „Profesjonalny UTW”. 
Proces standaryzacji obejmował m.in. udział przedsta-
wicieli UTW w trzydniowym szkoleniu, indywidualną, 
kilkumiesięczną pracę z ekspertami Federacji UTW 
oraz wizytę Komisji Certyfikującej w siedzibie UTW 
i spotkanie z jego władzami,

• od grudnia 2016 r. Federacja UTW rozpoczęła realiza-
cję 6. edycji ogólnopolskiego programu edukacji eko-
nomicznej. Projekt „Nowoczesne i bezpieczne finanse 
seniora” realizowany będzie w Uniwersytetach Trze-
ciego Wieku na terenie całego kraju, do października 
2017 r. i jest współfinasowany ze środków Narodowego 
Banku Polskiego. Szczegółowych informacji o zasadach 
uczestnictwa w tym przedsięwzięciu udziela Sekreta-
riat Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersy-
tetów Trzeciego Wieku w Nowym Sączu. 

W imieniu Redakcji Czytelnikom Biuletynu UTW składa-
my serdecznie życzenia świąteczno-noworoczne.
Zapraszamy do lektury!
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Forum III Wieku 2016 
– panele dyskusyjne
8 września 2016 r. w Pijalni Głównej w Krynicy-Zdroju odbyły się dwa panele dyskusyjne 
Forum III Wieku w ramach XXVI Forum Ekonomicznego.

PANEL I: 
CZY „SREBRNA GOSPODARKA” MOŻE STA-
NOWIĆ SZANSĘ ROZWOJU SPOŁECZNEGO 
I EKONOMICZNEGO REGIONÓW? PRIO-
RYTETY W STRATEGII STARZEJĄCEGO SIĘ 
SPOŁECZEŃSTWA 
moderowała mec. Wiesława Borczyk, Prezes Ogólno-
polskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trze-
ciego Wieku i Prezes Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. Gościem Specjalnym był prof. François Vellas, 
profesor ekonomii, Prezydent AIUTA – Association In-
ternationale des Universités du Troisième Âge (Mię-
dzynarodowa Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wie-
ku), Uniwersytet w Tuluzie, ekspert wielu agend ONZ, 
Światowej Organizacji Turystyki i Komisji Europejskiej, 
z Francji. W gronie panelistów zasiedli: Joanna Augu-
stynowska, Poseł na Sejm RP, Wojciech Kozak, Wice-
marszałek Województwa Małopolskiego, Przewodniczą-
cy Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej, Grzegorz 
Lot, Wiceprezes Zarządu TAURON Sprzedaż sp. z o.o., 
Janusz Marszałek, Prezes Unii Polskiej Seniorów, Wice-
prezes Europejskiej Unii Seniorów, b. Prezydent Miasta 
Oświęcimia, członek Zarządu Ogólnopolskiego Porozu-
mienia Wspierania Rad Seniorów, Dariusz Rostkowski, 
Narodowy Bank Polski, Doradca w Departamencie Edu-
kacji i Wydawnictw, Marzena Rudnicka, Prezes Krajo-
wego Instytutu Gospodarki Senioralnej.

Wiesława Borczyk przedstawiła następujące tezy pane-
lu, wokół których toczyła się dyskusja: Jak istotny wpływ 
mają zmiany demograficzne na rozwój procesów społecz-
nych, gospodarczych i na rynek pracy? Jakie priorytety 
powinny się znaleźć w strategii starzejącego się społe-
czeństwa? Czy regionalne programy „srebrnej gospodar-
ki” pomogą w rozwoju małego i średniego biznesu?

Wypowiedzi panelistów:

  prof. François Vellas:
stwierdził m.in. że „srebrna gospodarka jest bardzo dużą 
szansą dla wszystkich. Wskazuję na trzy jej aspekty: edu-
kację, agroprzemysł oraz usługi turystyki międzynarodo-
wej. Odnośnie edukacji, obecnie na całym świecie rozwija 
się ruch uniwersytetów trzeciego wieku, a Polska jest jed-
nym z wiodących krajów pod tym względem. Uniwersyte-
ty trzeciego wieku działają na 5 kontynentach, w Euro-
pie, Ameryce Północnej, Ameryce Południowej, w Afryce, 
a także w Azji, głównie w Chinach. Obecnie np. w Chinach 
działa ok. 30 tys. UTW, które zrzeszają ponad 20 mln stu-
dentów-seniorów. Jest to więc bardzo duży rynek w obsza-
rze kształcenia, wydawnictwa książek, tworzenia nowych 
narzędzi edukacyjnych. Dla rynku istotne znaczenie ma 
pragnienie przez osoby starsze zdobywania i poszerzania 
wiedzy we wszystkich dziedzinach życia. 
Drugim aspektem jest przemysł, który korzysta teraz 
z bardzo wielu innowacyjnych rozwiązań. Podał dwa 
przykłady, które dotyczyły produkcji automatycznych 
samochodów dla seniorów oraz produkcji rolno-spo-
żywczej (agroprzemysłu), jaka szczególnie w Polsce po-
łudniowo-wschodniej może być kluczowym segmentem 
rynku srebrnej gospodarki.
Trzeci aspekt dotyczył turystyki międzynarodowej. 
Na świecie jest ponad 1 miliard turystów. Z tego około 
100 mln to osoby w wieku 65+. W latach 2020-2025 
liczba turystów-seniorów wzrośnie do ponad 200 mln. 
To stwarza ogromny rynek zbytu usług turystycznych. 
Branżą turystyczną zajmują się w zdecydowanej więk-
szości małe i średnie przedsiębiorstwa. Należy stworzyć 
nowe propozycje, nowe produkty turystyczne, które moż-
na będzie zaoferować seniorom. To jest wyzwanie przed 
którym stają także uniwersytety trzeciego wieku. Taki 
kierunek należy obrać wiedząc, że seniorzy podróżują 
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Paneliści – od lewej: mec. Wiesława Borczyk, Joanna Augustynowska, Wojciech Kozak, prof. François Vellas, Grzegorz Lot, Dariusz Rostkowski,  
Janusz Marszałek, Marzena Rudnicka, fot. Piotr Droździk

głównie poza sezonem albo w okresach zaraz przed lub 
zaraz po głównym sezonie. Jest to grupa stanowiąca po-
nad 58% turystów. W związku z tym konieczne jest zaad-
aptowanie, dostosowanie oferty turystycznej dla seniorów 
przy uwzględnieniu okresów pozasezonowych. Sprostanie 
temu wyzwaniu wpłynie na rozwój srebrnej gospodarki – 
stwierdził, kończąc swoją wypowiedź prof. Vellas.

  Joanna Augustynowska:
(…) Polska jest jednym z krajów, który nie ma opracowa-
nej strategii działań dla seniorów. To powinno być priory-
tetem państwa. Srebrna gospodarka to jest pomoc pań-
stwa, dzięki której powstają bodźce do rozwoju w różnych 
dziedzinach. Jest potrzeba uświadamiania społeczeństwu 
roli seniora. (…) Każdy z nas wcześniej czy później będzie 
seniorem. Niedostosowanie gospodarki i ekonomii do sy-
tuacji demograficznej jest bardzo krótkowzroczne i może 
odbić się na przyszłości starszych pokoleń. (…) nie może 
być sytuacji takiej, którą niestety dziś mamy w Polsce, że 
często emeryci, renciści, seniorzy, martwią się o to jak 
przeżyć ten okres. Koniecznie należy wypracować długo-
terminową strategię senioralną, w jaki sposób działać, jak 
pobudzać gospodarkę, żeby nastąpił rozwój usług wspie-
rających seniorów i ich społeczności. Srebrna gospodarka, 
czy tego chcemy czy nie, wkracza w nasze życie, bo coraz 
więcej jest osób starszych – mówiła pani Posłanka. 
Powinna istnieć możliwość powrotu seniorów na rynek 
pracy i sprawy te po części regulowane winny być przez 
państwo. Przedsiębiorcy powinni częściej zwracać uwa-
gę, że konsumentami są nie tylko osoby w średnim wie-

ku i młodsi, ale również osoby starsze. Grupy produktów, 
które wybierają seniorzy są jednak często inne. Niestety 
te tematy są dzisiaj w Polsce marginalizowane. (…) Moim 
marzeniem jest – mówiła p. J. Augustyniak – aby opraco-
wana została strategia na minimum 20 lat i uwzględniała 
takie kierunkach jak np. profilaktykę zdrowia. 

  Wojciech Kozak: 
na wstępie podkreślił m.in. że z przyjemnością przyjął 
zaproszenie do udziału w Forum. (…) Dzięki m.in. ta-
kim osobom jak pani Wiesława Borczyk Małopolska jest 
regionem przyjaznym seniorom. Ma jeden z najwyższych 
wskaźników długości życia – mężczyźni żyją ponad 75 lat 
a kobiety ponad 82 lata. Małopolanie żyją nie tylko długo 
ale i aktywnie, co dobrze obrazuje hasło przyjęte przez 
województwo tj. „Młodość to stan ducha”. Małopolska 
może stanowić wzór do naśladowania dla innych woje-
wództw ze względu na liczne inicjatywy realizowane na 
jej obszarze.(…) Samorząd Województwa Małopolskiego 
udziela pomocy i wsparcia wielu inicjatywom społecz-
nym, m.in. w tworzeniu Uniwersytetów Trzeciego Wieku, 
odgrywających istotną rolę w aktywizacji i edukacji se-
niorów.(…) i w ostatnich latach obserwuje się dynamiczny 
rozwój UTW w regionie – obecnie jest ich 57, a Małopol-
ska jest województwem drugim w kraju, pod względem 
liczby uniwersytetów. Stwierdził, iż aktywność mężczyzn 
w ww. obszarze nie dorównuje ogromnej aktywności ko-
biet. Wymaga to podejmowania działań zmierzających 
do skutecznego zachęcenia panów do aktywnego spędza-
nia czasu na emeryturze.(…) i trzeba znaleźć sposób aby 
zmienić tą tendencję. 
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Zaznaczył, że wpływającym na jakość życia seniorów 
jest uczestnictwo w kulturze, sporcie, turystyce, rekrea-
cji. Nawiązując do wypowiedzi prof. F. Vellasa, zauważył, 
że plan działania w zakresie turystyki senioralnej roz-
ważany również przez województwo małopolskie, jed-
nak to w budżecie państwa powinny się znaleźć środ-
ki na pomoc w organizowaniu wyjazdów dla seniorów 
poza sezonem. Porównując budżety polskich seniorów 
z budżetem seniora Francji czy Anglii to jest duża różnica. 
Bez pomocy państwa nie będzie możliwa realizacja takie-
go projektu – mówił W. Kozak. 
Istotne znaczenie ma partycypacyjna polityka senioralna, 
na rzecz seniorów i przy udziale seniorów. Dlatego działa-
ją takie gremia jak Małopolska Rada ds. Polityki Senioral-
nej, organ konsultacyjno-doradczy w sprawach dotyczą-
cych osób starszych. Wymienił m.in. małopolski plebiscyt 
„Poza Stereotypem – Senior Roku”, promujący osoby star-
sze, z różnych środowisk, aktywne pomimo wieku. 
(…) działania podejmowane na szczeblu wojewódzkim 
powodują, że polski parlament może sięgnąć, jak wielo-
krotnie to robił, do doświadczeń województwa małopol-

skiego. Prace nad tworzeniem strategii starzejącego się 
społeczeństwa, w tym nad srebrną gospodarką, podjęliśmy 
w Małopolsce w 2009 roku i mamy już spore doświadcze-
nia, którymi chętnie dzielimy się z szerszym otoczeniem. 
Małopolska aktywnie bierze udział w rządowym progra-
mie Senior Wigor i w 2015 r. powstało 8 takich domów. 
To miejsca, gdzie osoba starsza może nie tylko w ciągu 
dnia spędzić czas i ma zapewnioną opiekę medyczną, 
świadczenia rehabilitacyjne, ale może się też realizować. 
Ostatnio miałem przyjemność być w Neapolu – mówił 
Wicemarszałek Wojciech Kozak. Z informacji uzyskanych 
na miejscu od władz lokalnych wynikało, że pewna grupa 
seniorów zdecydowała się zmienić miejsce zamieszkania 
i wyprowadzić poza granice Włoch. Jest to zresztą zjawi-
sko spotykane także w innych krajach zachodniej Europy 
gdzie obywatele Niemiec, Wielkiej Brytanii czy Francji 
migrują na emeryturze do państw o niższych kosztach ży-
cia. Po stronie korzyści dla Neapolu wynikających z tej sy-
tuacji władze lokalne odnotowały krótsze kolejki w przy-
chodniach ale jednocześnie wiele firm produkcyjnych czy 
usługowych straciło swych klientów co negatywnie odbiło 

Paneliści – od lewej: Joanna Augustynowska, Wojciech Kozak, prof. François Vellas, Grzegorz Lot, Janusz Marszałek, fot. Piotr Droździk
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się na ich rentowności. To dopiero uświadomiło władzom, 
jak ważną grupą konsumentów są seniorzy. Dziś władze 
Neapolu podejmują różnorodne działania, tworzą spe-
cjalne programy, aby zatrzymać swoich seniorów w kraju.
(…) Na szczęście emerytura jest przywilejem i to w tej 
chwili chroni wiele dziedzin naszej gospodarki. Aktywność 
zawodowa jest możliwa w każdej grupie wiekowej, oczy-
wiście przy założeniu dostępności do szkoleń umożliwiają-
cych nabycie nowych umiejętności czy kwalifikacji zawo-
dowych, niezbędnych przy zmieniających się warunkach 
pracy, którym towarzyszy rozwój nowych technologii. 

  Grzegorz Lot:
(…) Przestańmy mówić o srebrnej gospodarce, ale mów-
my bardziej o złotej. Pieniądze, które są dzisiaj generowa-
ne przez przemysły na grupie klientów-seniorów są prze-
potężne i według mnie, to złoty biznes, od medycyny po 
turystykę itd. (…) wszyscy na świecie wiedzą, że seniorzy 
to ogromny potencjał, to grupa klientów do której trze-
ba dotrzeć, trzeba ją bardzo szanować i można zarabiać 
ogromne pieniądze. (…) gdy rodzi się dziecko to mówimy, 
że to jest potencjał i to jest nasza przyszłość. Potem pra-
cujemy, płacimy swoje „czesne za życie” w podatkach i in-
nych opłatach, a na końcu jak przechodzimy na emerytu-
rę to myślimy „teraz się zamortyzowałeś” – mówił G. Lot. 
(…) Na emeryturze też dalej możemy pracować. Skoro in-
westujemy ogromne pieniądze w medycynę i wydłużanie 
życia, to równocześnie musimy patrzeć na to jak człowiek 
może dłużej pracować. Chodzi o to, by jak najdłużej wyko-
rzystywać potencjał człowieka, by napędzał gospodarkę, 
miał wpływ na kreowanie PKB czy innych wartości.(…) to 
najważniejsze w chwili obecnej zadanie w skali makro, jak 
wykorzystać grupę ludzi, seniorów, ten potencjał i prze-
łożyć go na konkretną wartość ekonomiczną, by tworzyli 
oni wartość, a nie balast? To jest jedna perspektywa.
Poinformował, że z perspektywy firmy Tauron Sprzedaż 
sp. z o.o. i struktury klientów energetyki, to średni klient 
„w systemie” ma 56 lat. Przekrój – 50% kobiety, 50% 
mężczyźni. W kategoriach: nowy klient, Internet, tech-
nologie, to jest przyszłość dla każdego z nas, również dla 
emerytów. 
Zaznaczył, że w firmie przez miniony rok realizowano 
z myślą o seniorach m.in. akcję „Nie znasz nie otwie-
raj”, nie zgadzasz się, to bądź asertywny. Prowadzone 
były wykłady w różnych miejscach, m.in. w sanatoriach, 
przeprowadzono kampanię w telewizji i w radio. Reali-
zowany jest program społeczny (…).
Czy da się do końca wyplenić niekorzystne zjawiska dla 
klienta? Prawdopodobnie nie. Codziennie słyszymy i czy-
tamy chociażby o „metodach na wnuczka” i innych. Mamy 
świadomość potrzeb edukacyjnego działania. Natomiast 
część ludzi, tak czy inaczej, na te metody się nabiera. 
W czwartym kwartale tego roku planujemy kolejną edy-

cję naszej kampanii „Nie znasz – Nie otwieraj”. W przy-
gotowywanym programie edukacyjnym pt. „Ambasador” 
chcemy zachęcić seniorów do współpracy i do tworzenia 
biznesu. Wiedza, w którą będziemy chcieli Państwa wy-
posażyć i nowe umiejętności pozwolą na aktywizację np. 
w formie wolontariatu. Seniorzy będą się mogli między 
sobą dzielić wiedzą o racjonalnym wykorzystaniu energii, 
o jej oszczędzaniu, o bezpieczeństwie i tworzyć oddolne 
inicjatywy. W przyszłym roku chcielibyśmy zaproponować 
Państwu współpracę. Planujemy zaangażować seniorów 
i organizacje seniorskie, po to, żeby dosłownie robić bi-
znes, tworząc wspólnie rozwiązania za pomocą kanałów 
sprzedażowych i kampanii marketingowych konkretnych 
produktów. W szczegółach będę się kontaktował z Panią 
Prezes Federacji UTW – zakończył G. Lot.

  Janusz Marszałek: 
mówił m.in. że jako przedstawiciel Europejskiej Unii Se-
niorów miał szansę współdziałać z seniorami z 24 kra-
jów europejskich i te doświadczenia, od wielu lat poma-
gają w porównaniu, tego co dzieje się w krajach wyżej 
rozwiniętych w Europie Zachodniej, z sytuacją w Polsce.
(…) nie najlepiej wyglądamy jeśli chodzi o takie porówna-
nie. Musimy się jeszcze bardzo wiele nauczyć od osób, któ-
re angażują się w działania na rzecz seniorów w krajach 
zachodnich – stwierdził J. Marszałek.
Zachęcał do skorzystania z doświadczeń niemieckich, 
szwedzkich, holenderskich, austriackich w otwarciu 
drogi dla srebrnej gospodarki. Szczególnie odniósł się 
do ustawy pielęgnacyjnej. W Niemczech uchwalono taką 
ustawę po 23 latach przygotowań. Była to pierwsza na 
świecie ustawa pielęgnacyjna. Można się uczyć w tej kwe-
stii od Niemców. W jaki sposób pomóc seniorom, wśród 
których teraz mamy wiek przeżycia około 80 lat na pozio-
mie europejskim, zwłaszcza wśród kobiet? Mamy szanse 
wszyscy na dłuższe życie. Są prognozy i dane statystyczne. 
Np. w samych Niemczech jest 18 tysięcy 100-latków – mó-
wił J. Marszałek.
Podkreślił, jak ważne jest utworzenie Ogólnopolskiego 
Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów, które miało 
miejsce w zeszłym roku, a przyjęte uchwały skierowa-
no m.in. do Pani Premier, do Rządu i do Sejmu, w tym 
wniosek o podjęcie tematu ustawy pielęgnacyjnej. Mam 
nadzieję, że ten głos zostanie wysłuchany, że politycy 
faktycznie otworzą drogę srebrnej gospodarce, również 
w tym obszarze – stwierdził J. Marszałek.
Zgłosił pomysł utworzenia narodowego programu, 
w wyniku którego powstałoby 1000 Domów Aktyw-
nego Seniora (…), nawiązując do wypowiedzi pani W. 
Borczyk w uroczystości otwarcia Forum III Wieku, 
która wspomniała o akcji z 1966 roku „1000 szkół na 
1000-lecie”(Chrztu Polski) i dotyczyła naszego pokole-
nia, obecnych seniorów.
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  Dariusz Rostkowski:
(…) To jest ogromna przyjemność być tu i podzielić się 
swoim doświadczeniem, związanym z działaniami na 
rzecz seniorów, a mówiąc ściślej z edukacją.(…) Nawią-
zując do tytułu panelu: co jest priorytetem dla starzeją-
cego się społeczeństwa? odpowiem: Priorytetem jesteście 
Państwo Wy! To Uniwersytety Trzeciego Wieku i to co 
Państwo robicie dla seniorów jest priorytetem. To ucze-
nie, edukacja. To jest jedna z najważniejszych rzeczy: móc 
zaktywizować osoby starsze przez (…) przyjaźnie prze-
kazywaną edukację finansową czy trochę szerzej, ekono-
miczną. Taką edukacją Narodowy Bank Polski się zajmu-
je, stara się w tym zakresie też dbać o seniorów. 
(…) aktualnie, w 28 krajach UE osoby powyżej 65 roku ży-
cia stanowią niecałe 18%. Według prognoz, do roku 2080 
czyli za około 60 i kilka lat, blisko 1/3 społeczeństwa to 
będą osoby w wieku 65+ , z czego, co 8 osoba (średnio) , 
będzie miała powyżej 80 lat. Obecnie, osoby w wieku po-
wyżej 80 lat stanowią mniej więcej 1/20 społeczeństwa 
– mówił D. Rostkowski.
Podkreślił, że realizowany z Ogólnopolską Federacją Sto-
warzyszeń UTW projekt ma przeciwdziałać wykluczeniu 
finansowym osób starszych. Problem polega na tym, że 
ludzie nie z własnej winy, nie mają dostępu do pewnego 
rodzaju usług i produktów finansowych. Takim podsta-
wowym miernikiem może być chociażby posiadanie konta 
bankowego. W Polsce wciąż 57% osób w wieku powyżej 
65 roku życia konta bankowego nie ma. To bardzo dużo. 
Jeśli ktoś nie ma konta, jest wykluczony z różnego rodzaju 
usług, łatwiej pada, czy może paść łupem nieuczciwych 
praktyk czy firm, które oferują np. chwilówki lub jakieś 
ryzykowne pseudo-lokaty czy usługi finansowe za znacz-
nie droższe pieniądze, niż to by mogło być w banku. 
Chciałem podziękować tym Uniwersytetom Trzeciego 
Wieku, w których Państwo mi pomogli, wypełniając an-
kiety. Wyniki tych badań miały pokazać jakiego rodzaju 
edukacji finansowej, ekonomicznej seniorzy potrzebują. 
O ile nie ma wątpliwości, że seniorzy chcieliby wiedzieć 
więcej o finansach – zdecydowana większość tak zade-
klarowała, o tyle, na pytanie dotyczące oceny własnej 
wiedzy dotyczącej spraw finansowych, w bardzo niewielu 
przypadkach seniorzy przyznawali, że u nich ta wiedza 
jest dobra lub bardzo dobra, a w większości przypadków 
twierdzili, że jest po prostu zła. Praktyczne przykłady: jeśli 
pytałem o to, czy Pan/Pani umie zarządzać finansami, to 
grubo ponad połowa odpowiedziała, że „tak”. Natomiast 
jeśli chodzi o zagadnienia wymagającej większej wiedzy 
np. inwestowanie, robienie przelewów przez Internet, to 
zdecydowana większość seniorów nie czuła się pewnie.
Skąd osoby starsze czerpią wiedzę? Trochę mnie to zdzi-
wiło, ale dość dużo osób czerpie ją z Internetu. Jestem 
bardzo pozytywnie tym zaskoczony, choć podstawowym 
kanałem przekazywania informacji jest jednak wciąż te-
lewizja. Na pytanie skąd Państwo chcieliby czerpać wie-

dzę, na pierwszym miejscu pojawiła się rodzina i znajomi. 
To jest bardzo ciekawe, dlatego, że tutaj sprawdziłby się 
system szkolenia, kształcenia, który nazywa się systemem 
kaskadowym. To jest przekazywanie informacji pew-
nym osobom z grona seniorów np. przez wyedukowane 
wnuki czy dzieci. Inaczej mówiąc: to sytuacja, w której 
młodsze pokolenia w umiejętny sposób potrafiłyby swo-
im rodzicom, babciom, dziadkom przekazywać informa-
cje. W przypadku nauki o finansach, ważne jest zaufanie 
i trudno się temu dziwić – stąd tak istotna rola zaufanych 
osób z kręgu najbliższych. Jesteśmy otoczeni reklamami, 
i nie tylko dotyczy to seniorów. Wiele osób nie bardzo od-
różnia reklamy od edukacji. Żyjemy w takich czasach, że 
pod hasłem edukacji, niektóre firmy próbują sprzedawać 
swoje produkty, niestety tak się dzieje.
Podkreślił, iż na pytanie w badaniach, jakie zagadnie-
nia dla seniorów były najbardziej interesujące, jako 
najważniejsze pojawiły się prawa konsumenta i proble-
matyka, jak dochodzić swoich praw. Seniorzy nie znają 
albo za słabo je znają i dlatego edukowania nigdy dość. 
W hierarchii ważnych tematów dla seniorów była spra-
wa dziedziczenia, darowizn, przekazywania majątku 
wewnątrz rodziny; zagadnienia z pogranicza ekonomii 
i prawa. W tym zakresie jest największe pole do eduka-
cji. Również pułapki związane z zawieraniem umów po-
życzkowych, korzystania z kart bankowych, to były tez 
tematy bardzo ważne dla osób starszych. 
(…) Pierwszy znany z imienia poeta – Homer powiedział: 
„Ludzie w nieszczęściu szybciej się starzeją”. Jeśli seniorzy 
będą się uczyć, ich poziom życia i zadowolenie z życia, 
wzrośnie. Będą szczęśliwsi – zakończył swoją wypowiedź.
 

  Marzena Rudnicka: 
Na wstępie podziękowała za zaproszenie i za współpra-
cę z Instytutem.(…) Biznes już zauważył, że tworzenie 
srebrnej gospodarki nie może odbywać się bez jego od-
biorcy czyli seniora. Natomiast gospodarka senioralna 
już nie jest traktowana obecnie jako pewien system dóbr 
i usług skierowanych tylko do osób starszych, ale i do 
młodszych pokoleń, aby mogły przygotować się do staro-
ści. W związku z tym, patrzymy też na pewne holistyczne 
rozwiązania usług, które będą podążały za klientem, ale 
też i tworzenie systemów zdrowotnych, opieki społecznej 
jak również sposobów zamieszkiwania i infrastruktury. 
To już jest myślenie bardzo widoczne w strukturach UE. 
Myśląc o gospodarce senioralnej nie myślimy tylko o jed-
nej grupie docelowej. 
Niebagatelne, w każdych rozwiązaniach, jest najpierw za-
sięgnięcie wiedzy o potrzebach osób starszych (…) wiedza 
później przekazywana jest z powrotem do nich np. o tym 
jakie są rozwiązania, czy i jak edukować, jak być bezpiecz-
nym konsumentem. Zostały już zauważone problemy, że 
seniorzy nie korzystają z pewnych dobrodziejstw jak np. 
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konta bankowe, czy Internet, czy inne, ale też z drugiej 
strony są narażeni na wiele niebezpieczeństw i systemy 
jakości edukacji są niezbędne.
(…) od zeszłego roku ludność w naszym kraju jest naj-
szybciej starzejącym się społeczeństwem UE. Radykalnie 
wzrasta odsetek osób starszych w stosunku do młodszych, 
zatem zagrożone są systemy emerytalne, ubezpieczeń spo-
łecznych, również finanse publiczne w związku z opieką 
zdrowotną i systemami wsparcia społecznego. Brakuje 
personelu medycznego i opiekuńczego. Jest takie mądre 
powiedzenie, że „wczorajszymi narzędziami nie rozwiąże-
my jutrzejszych problemów”. (…) musimy szukać absolut-
nie nowych rozwiązań, które powinny się skupiać w takich 
podstawowych obszarach jak: odciążenie opieki zdrowot-
nej poprzez edukację na temat zdrowego stylu życia, zdro-
we odżywianie, aktywność ruchowa. Potrzebne są rozwią-
zania, które pozwolą na jak najdłuższe życie we własnym 
środowisku; jak wesprzeć seniora w miejscu zamieszkania, 
aby mógł pozostać u siebie jak najdłużej, bo dzięki temu 
będzie się najsprawniej starzał. Konieczne są zmiany w sy-
stemie zamieszkiwania i współpraca z deweloperami, aby 
budowali w taki sposób, by były to miejsca do życia rów-
nież w późniejszych latach.
Występuje polaryzacja problemów miasto-wieś. Mówi się 
na wsi o paradoksie „jednej mili” czyli braku transportu, 
braku dostępu do opieki medycznej, a w mieście mówi się 
o paradoksie „więźnia czwartego piętra”, barier architek-
tonicznych, które uniemożliwiają często wyjście z domu. 
Rozwiązaniem w pierwszym jak i drugim przypadku jest 
telemedycyna, teleopieka. 
Europejski indeks aktywnego starzenia się pokazuje, iż 

jesteśmy jako kraj na przedostatnim miejscu. A więc sy-
stemowo powinno się wiele zmienić. 
(…) aktywność i udział seniorów w życiu społecznym 
musi być bardziej intensywny. Jeżeli nie zostaną podjęte 
kompleksowe, systemowe działania włączające seniorów 
do korzystania z nowych technologii i nabywania w tym 
zakresie umiejętności, to seniorzy będą społecznie i kon-
sumencko wyłączeni coraz częściej.
Odnosząc się do rekomendacji dla regionów w zakre-
sie gospodarki senioralnej, zauważyła, że musimy myśleć 
o niej w kontekście gospodarki innowacyjnej i społecznej. 
Tylko budując spójne, holistyczne ekosystemy rozwiązań, 
będziemy w stanie poradzić sobie z problemem starzejącego 
się społeczeństwa. Modelowe rozwiązania powinny właśnie 
realizować się głównie w regionach, bazując na oddolnych 
potrzebach i specyfice każdego regionu. Nie da się stworzyć 
jednego modelu na całą Europę czy na cały kraj, dlatego, że 
poszczególne regiony, nawet i gminy, różnią się np. w rozwo-
ju, ale i też np. skalą migracji związanej z zarobkowaniem, 
czy skalą występujących na ich terenie mniejszości narodo-
wych, którym dedykują inne rozwiązania. Warto się skupiać 
na rozwiązaniach regionalnych dot. m.in. takich proble-
mów jak zapobieganie kurczeniu się miast, wyludnianiu się 
wsi z ludzi młodych, pozostawianie osób starszych bez opie-
ki. A z drugiej strony, już patrząc z perspektywy globalnej, 
warto pomyśleć o potencjale imigracyjnym Polaków. Będą 
chcieli wrócić do kraju jeśli powstaną odpowiednie warunki 
do zamieszkania oraz miejsca pracy. 

Wiesława Borczyk podziękowała panelistom, gościom 
i uczestnikom za udział w dyskusji.

Uczestnicy Forum III Wieku w czasie paneli dyskusyjnych. Krynica-Zdrój, Pijalnia Główna, fot. Piotr Droździk
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PANEL II: 
SENIOR – OBYWATEL. JAK WYKORZYSTAĆ 
POTENCJAŁ I AKTYWNOŚĆ SENIORÓW 
DLA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBY-
WATELSKIEGO 
moderowała Małgorzata Stanowska, Dyrektor Lubel-
skiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Wiceprezydent 
AIUTY – Association Internationale des Universités du 
Troisième Âge (Światowa Federacja Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku). Gościem Specjalnym była Róża Thun, 
Europosłanka do Parlamentu Europejskiego. W gronie 
panelistów znaleźli się: Leif Hallberg, Honorowy Pre-
zydent Europejskiej Unii Seniorów ze Szwecji, doc. dr 
Barbara Fustoczenko, Prezes Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku, Towarzystwo Macierzy Polskiej w Grodnie, 
na Białorusi, Wojciech Kaczmarczyk, Pełnomocnik 
Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego 
Traktowania; posłowie na Sejm: Małgorzata Zwiercan, 
Przewodnicząca Komisji Polityki Senioralnej; Michał 
Szczerba, Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Senio-
ralnej oraz Józef Lassota, Alina Respondek z Fundacji 
Rozwoju Systemu Edukacji, Zastępca Dyrektora Progra-
mu Erasmus+ Edukacja dorosłych, członek zespołu te-
matycznego ds. edukacji obywatelskiej, powołanego do 
wspierania prac nad Narodowym Programem Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego. 

Małgorzata Stanowska zaprosiła gości do dyskusji nad 
tezami: Czy i jak można przygotować się do starości? Eu-

ropejskie doświadczenia w rozwijaniu aktywności senio-
rów i ich zaangażowania się w działania obywatelskie. 
Jak przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i margina-
lizacji osób starszych? W jaki sposób rozwijać partycypa-
cję seniorów w życiu publicznym?

Wypowiedzi panelistów:

  Róża Thun:
(…) Mam nadzieję, że większość z Państwa też, czujemy 
się wspólnotą europejską też. My, ludzie dojrzali, wiemy 
jakie to jest niezwykle cenne, że już tyle lat ten kontynent 
żyje bez wojny. Potrzeba żebyśmy się potrafili tym dzie-
lić, zdając sobie sprawę z naszej roli w społeczeństwie 
i uczyć tego innych. Jestem ciągle jeszcze pod wielkim 
wrażeniem ostatniej wizyty Papieża Franciszka w Polsce. 
On do młodych ludzi powiedział tak: „Największym wro-
giem młodzieży jest kanapa. Wstawajcie z tych kanap”. 
My też nie możemy „siedzieć na kanapie”. Ale powiedział 
też: „Rozmawiajcie z waszymi dziadkami”. I to jest apel do 
nas: rozmawiajmy z naszymi wnukami, to jest ogromne 
wyzwanie dla seniorów. Ludzi starych jest coraz więcej. 
Odpowiedzialność w ogromnym stopniu spoczywa na nas. 
Jeśli my nie przekażemy naszej wiedzy, naszego doświad-
czenia, naszej życzliwości do świata, naszego poczucia 
wspólnoty, odpowiedzialności za siebie nawzajem i to nie 
tylko w swoich regionach, Małopolsce czy w Polsce, ale 
też na terytorium UE, to z tego całego wielkiego projek-
tu demokracji, wolności, pokoju nic nie będzie. Bo to my 
jesteśmy świadkami historii w tej chwili i nie bójmy się 

Paneliści – od lewej: Małgorzata Stanowska, Leif Hallberg, Barbara Fustoczenko, Wojciech Kaczmarczyk, Róża Thun, Józef Lassota, Alina Respondek, 
Michał Szczerba, Małgorzata Zwiercan, fot. Piotr Droździk
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wielkich słów. (…) Słyszę często na spotkaniach, dlaczego 
tu jest tak dużo starych osób, a gdzie jest ta zaangażo-
wana młodzież? W wyborach parlamentarnych była dużo 
wyższa frekwencja wśród osób starszych niż młodszych. 
Tak jest we wszystkich krajach UE. Często młodzi mają 
pretensje, że prawo jest niekoniecznie takie jak oni by 
chcieli. Zamiast narzekać, młodzi powinni się bardziej an-
gażować, posłuchać Papieża, więcej rozmawiać. Z drugiej 
strony „srebrna siła” którą jesteśmy w dzisiejszych cza-
sach, to jest coś dobrego. Na ogół starsi ludzie nie zrobią 
gwałtownego skoku, błędu, nie podejmują ryzykownych 
poczynań, nieprzemyślanych decyzji. Czy to w Polsce, czy 
w UE to jest grupa społeczna, na którą ja w ogromnym 
stopniu liczę. Jesteście grupą społeczną najliczniejszą dzi-
siaj na naszym kontynencie i tak bardzo od was zależy, 
co będzie się działo w następnych pokoleniach. Potrzeba 
żeby seniorzy angażowali się na wszystkich możliwych 
płaszczyznach w życiu publicznym, czy to w działaniach 
społecznych, czy politycznych, czy w Internecie.(…) Niech 
Państwo biorą w tym udział. Trzeba przekazywać młod-
szym pokoleniom, co jest naprawdę najważniejsze, czyli 
wzajemna życzliwość, budowanie pokoju, otwartość na 
drugiego człowieka i zwracanie uwagi na jego potrzeby. 
W tym duchu pozwolę sobie ten panel otworzyć. 
 

  Leif Hallberg:
Chcę się zwrócić z apelem do Państwa o większą ak-
tywność w sferze życia publicznego, o mówienie głośno 
i otwarcie o problemach potrzebach. Trzeba wykazać się 
wytrwałością w działaniach. Często mylnie uważa się, że 
„srebrna gospodarka” to koncepcja odwołująca się jedy-
nie do kwestii ekonomicznych, marketingu, siły pienią-
dza, transakcji kupna i sprzedaży. Natomiast potrzeba 
„srebrnej gospodarki” – co pragnę podkreślić – wyrasta 
z idei społeczeństwa optującego za godnością jednostki 
i równością obywateli. Co więcej, beneficjentami „srebr-
nej gospodarki” mają być nie tylko osoby starsze, ale ogół 
społeczeństwa. Dlatego należy szukać jak najlepszych 
rozwiązań, dróg rozwoju dla tej gałęzi gospodarki. Należy 
porównywać doświadczenia z różnych krajów i wypraco-
wać model, który się sprawdzi i przyniesie jak najwięcej 
korzyści.
Nie tylko warunki ekonomiczne ale również przyjazne 
środowisko, przyjazne społeczeństwo mogą mieć wpływ 
na jakość naszego życia. Nie powinniśmy się opierać 
o działania odgórne, a stawiać silne podstawy do działań 
środowiskowych.
Jako niezbędne kierunki działań państwa na rzecz senio-
rów, w oparciu o doświadczenia europejskie, wskazał 
sześć istotnych kwestii, które mają kluczowe znaczenie. 
Jest to idea „Uczenia się przez cale życie” (ang. Lifelong 
learning) jako fundament dla wypracowania należnego 
miejsca seniorom w społeczeństwie obywatelskim; roz-
wój osobisty, wszelako rozumiane kształcenie i ćwicze-

nia, nie tylko w odniesieniu do sportu. Ma to ogromny 
i pozytywny wpływ na człowieka, niezależnie od jego 
wieku. Warto zatem wspierać wszelkie inicjatywy mają-
ce na celu zaangażowanie osób starszych. Kolejna spra-
wa to stworzenie warunków seniorom do rozwoju zawo-
dowego. Kluczową kwestią jest również uświadomienie 
społeczeństwu jak ogromną wartość mają pozostający 
aktywnymi zawodowo seniorzy. To oni są skarbnicą 
wiedzy i doświadczenia, mają potencjał, który powinien 
zostać wykorzystany na wielu płaszczyznach, mogą stać 
się mentorami i przewodnikami dla młodszych, niedo-
świadczonych kolegów w miejscu pracy. Tymczasem 
często jesteśmy świadkami smutnej i zadziwiającej sy-
tuacji, że oto świetnie wykwalifikowany pracownik, 
z dniem przejścia na emeryturę nagle całkowicie traci 
swój status, zostaje odsunięty i zapomniany. Niezwy-
kle istotne jest przeciwstawienie się krzywdzącym ste-
reotypom, dyskryminacji ze względu na wiek (ageizm) 
i wykorzenienie negatywnego wizerunku seniora z na-
szego społeczeństwa; obrazu seniora słabego, który nie 
potrafi mówić własnym głosem i bronić swoich ideałów. 
Bardzo ważnym problemem jest zmniejszenie bądź też 
zniesienie podatków związanych z zatrudnianiem osób 
starszych. Należy popierać rozwiązania dotyczące pod-
niesienia wieku emerytalnego i zmodyfikowanie zasad 
przejścia na emeryturę, na bardziej elastyczne. Średnia 
długość życia rośnie, wzrasta zatem liczba seniorów, 
dlatego tak ważne dla społeczeństwa jest, aby osoby 
starsze pozostawały jak najdłużej aktywne i to nie tylko 
w miejscu pracy, ale również dały się poznać jako odpo-
wiedzialni, pełni energii obywatele, którzy nie boją się 
wziąć steru życia w swoje ręce.
 

  Barbara Fustoczenko:
Jestem rektorem Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w Towa-
rzystwie Macierzy Polskiej w Grodnie, na Białorusi. Prze-
de wszystkim chcę bardzo serdecznie podziękować nie 
tylko w imieniu własnym, ale również w imieniu moich 
kolegów i koleżanek, tego starszego pokolenia, które po-
zostało w Grodnie i tych co ze mną tu przyjechali. W grud-
niu br. minie 19 lat od rozpoczęcia działalności przez nasz 
Uniwersytet. Traktuję to wystąpienie jako wielki zaszczyt, 
że zechcecie Państwo posłuchać naszego, polskiego głosu 
zza Buga. Nie zawsze mogliśmy się wypowiadać w Związ-
ku Radzieckim. Stan emeryta na Białorusi nie zależy od 
tego czy on jest Polakiem czy jest Białorusinem, czy jakiejś 
innej narodowości. Jeśli człowiek na emeryturze zachoru-
je i będzie musiał wykupić lekarstwa, to jego sytuacja jest 
bardzo trudna. 
Czy my mamy społeczeństwo obywatelskie na Białorusi? 
Nie mamy. Czy my jako emeryci mamy prawo do zniżek 
lub ulg? Nie mamy. Niektórzy seniorzy mieli zniżki na 
komunikację miejską, teraz już ich nie ma. Płacimy tak 
jak wszyscy. Sytuacja społeczności polskiej nie jest łatwa, 
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a my w niej prowadzimy naszą działalność. Bo my Polacy, 
nie Polonia, ale my Polacy na Białorusi, my musimy tam 
działać. I to robimy. Myślę, że to jest korzyść dla społe-
czeństwa białoruskiego i polskiego.
My nie mogliśmy się uczyć po polsku, bo ostatnia szkoła 
polska była w Grodnie zamknięta w 1948 roku. Mnie uda-
ło się ukończyć tylko pierwszą klasę. Więc teraz my mu-
simy te braki, które wynikły z tego powodu, uzupełniać 
i robimy to w UTW w Grodnie. Nasz polski uniwersytet nie 
jest enklawą, która oddziela się od wszystkiego co dooko-
ła nas się dzieje. My mamy swoją polską kulturę, tradycję, 
my chcemy ją nadal poznawać, nadal ją szerzyć. Właśnie 
takim naszym działaniem sprawiliśmy, iż zaczęły też po-
wstawać uniwersytety białoruskie dla seniorów.
 

  Wojciech Kaczmarczyk:
(…) mam przyjemność spotkać się z Państwem po raz 
drugi w czasie Forum III Wieku. Wczoraj mówiłem Pań-
stwu o pomyśle utworzenia narodowego wspierania wo-
lontariatu, o Polskim Korpusie Solidarności. Dzisiaj chcę 
powiedzieć parę słów o jeszcze innych zamierzeniach 
rządu, których celem jest wspieranie rozwoju społeczeń-
stwa obywatelskiego, po 27 latach odrodzenia Polski. 
Przypomnę, że w Polsce jest ok. 100 tysięcy działających 
organizacji pozarządowych – stowarzyszeń, fundacji, or-
ganizacji kościelnych.(…) Zanim zacząłem pracę w Kance-
larii Premiera, ponad 20 lat pracowałem w organizacjach 
pozarządowych, zajmowałem się tą tematyką od strony 
badawczej w różnych gremiach. Diagnozowałem aktual-
ną sytuację zorganizowanego społeczeństwa obywatel-
skiego.Ta refleksja, która w wielu miejscach się rodziła, 
doprowadziła nas do przygotowania jednej z części Naro-
dowego Programu Wspierania Społeczeństwa Obywatel-
skiego, a jego celem jest minimalizowanie barier. Ziden-
tyfikowaliśmy 16 takich barier, dużych obszarów, które 
mogą blokować działalność organizacji, w tym również 
organizacji seniorskich. Nasze działanie zmierzają do ich 
zminimalizowania (…)
Wymienił przykładowo: nadmierne sformalizowanie 
działalności organizacji pozarządowych (rejestracja 
i zmiany w KRS), współpraca organizacji pozarządo-
wych z samorządami przy realizacji zadań publicznych. 
Na ostatnim posiedzeniu Narodowej Rady Rozwoju po-
święconej sprawom społecznym, pani prof. Ewa Leś z Uni-
wersytetu Warszawskiego przedstawiała dane GUS, które 
mówią, że zadania publiczne realizowane przez organi-
zacje pozarządowe 13-krotnie częściej są realizowane 
w formule wspierania, a nie powierzania zadań. Co to 
znaczy? Że samorząd zlecając organizacji pozarządowej 
np. stowarzyszeniu UTW albo innej organizacji senior-
skiej, swoje zadanie, wymaga od tej organizacji posiada-
nie wkładu własnego. Co więcej, organizacje ubiegając 
się o realizację takiego zadania, konkurują między sobą 
m.in. ceną. To, naszym zdaniem, nie sprzyja transparen-

tności realizacji zadań publicznych, nie sprzyja też jakości 
realizowanych działań w obszarze społecznym. Badania 
pokazują także, że samorządy z trzecim sektorem zawie-
rają w bardzo niewielkim procencie umowy wieloletnie. 
Tylko 3% gmin miejskich i wiejskich i 5% powiatów za-
wiera wieloletnie umowy z organizacjami pozarządo-
wymi na prowadzenie zadań długoterminowych jak np. 
Ośrodka Pomocy Społecznej, ośrodka wsparcia seniorów, 
na programy, które wspierają osoby pokrzywdzone. Są 
przykłady instytucji rządowych, które nie mają progra-
mu wieloletniego współpracy z NGO do tego typu działań, 
co skutkuje tym, że organizacje pozarządowe angażując 
się nie mają pewności, że podejmując działanie w jednym 
roku będą mogły je realizować w kolejnych latach. Mogą 
się znaleźć w sytuacji, że swoje działanie będą musiały 
zakończyć, pomimo zaangażowania zasobów, doświad-
czenia, itp. Ta sytuacja oczywiście nie sprzyja rozwojo-
wi społeczeństwa obywatelskiego, nie sprzyja pewności 
działania organizacji. 
(…) W programie rządowym zamierzamy wprowadzić 
zmiany podatkowe, które będą sprzyjały rozwojowi, aby 

Wojciech Kaczmarczyk, Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa  
Obywatelskiego i Równego Traktowania, fot. Piotr Droździk
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organizacje pozarządowe miały większe możliwości dzia-
łania i większe możliwości zdobywania funduszy na rea-
lizowanie zadań. 
Odnośnie rad seniorów, to wiele samorządów nie chce, 
aby w gminie działała rada seniorów. Wydaje się, przy 
zachowaniu autonomiczności jednostek samorządu te-
rytorialnego, że powinna być taka regulacja prawna, aby 
inicjatywa obywatelska zmierzająca do powołania rady 
seniorów, czy młodzieżowej rady gminy była poważnie 
potraktowana przez władze samorządowe (…).
Zmniejszanie barier rozwojowych organizacji rozpocznie-
my i będziemy realizować w 2017 roku. Mam nadzieję, że 
Narodowy Program Rozwoju Społeczeństwa Obywatel-
skiego przyczyni się do zintensyfikowania działań w trze-
cim sektorze. 
 

  Małgorzata Zwiercan:
Chciałam serdecznie podziękować za zaproszenie. Jest 
to dla mnie wielkie wyzwanie i czuję odpowiedzialność, 
bo mam zabrać głos w Państwa imieniu. Wiele rozmów, 
które przeprowadziłam, również z wami, daje mi też taką 
możliwość i mam nadzieję, może nie wszystkim będzie się 
podobało to, co powiem, ale mam nadzieję, że będzie to 
głos większości. Chciałam wrócić do poprzedniego panelu 
i sprostować błąd, w który nasi seniorzy zostali wprowa-
dzeni (dot. wypowiedzi p. poseł Augustyniak) odnośnie 
braku strategii polityki wobec seniorów. Chcę wyraźnie 
powiedzieć, że w naszym państwie jest długofalowa po-
lityka senioralna na lata 2014-2020, może nie spełnia do 
końca naszych oczekiwania, ale jest. 
(…) rząd kontynuuje wcześniejsze rządowe programy 
ASOS i Senior-WIGOR. Powołana została Rada ds. Poli-
tyki Senioralnej przy ministrze rodziny, pracy i polityki 
społecznej, w ramach której utworzono zespół do prowa-
dzenia prac w różnych obszarach długofalowej polityki 
społecznej na okres do roku 2030. Prace te trwają. Tak 
jak wczoraj w debacie było powiedziane, że być może rząd 
robi to zbyt cicho, ale dzieje się dużo.(…) 
Jeżeli chodzi o aktywność osób po 65 roku życia, to uwa-
żam, że mało osób się włącza w politykę społeczną i dzia-
łania pozarządowe. Wprawdzie powstają Gminne Rady 
Seniorów, ale są to ciała doradcze, konsultacyjne. Szcze-
rze mówiąc, osoby, które są w tych radach, nie mają duże-
go wpływu na to co się dzieje w ich miastach. Muszą wy-
kazywać się niesamowitą determinacją, żeby cokolwiek 
zdobyć dla seniorów. Wydaje mi się, że gdyby zwiększyć 
obszary działania rad seniorów, to seniorzy mogliby zo-
baczyć, że ich głos się liczy, że ta działalność przekładała-
by się na praktyczne efekty.(…) Naszym obowiązkiem jest 
to, żeby przywrócić godność osobom starszym. Musimy 
pracować z młodzieżą, mówić o wartościach, edukować 
już dzieci w przedszkolu, żeby były dumne z tego, że jak 
się ma babcię, dziadka to jest to coś pięknego. Solidarność 

międzypokoleniowa też się tutaj kłania, to odbudowywa-
nie wartości w każdym obszarze, bo to kiedyś zostało za-
niedbane. Także budujmy, budujmy potencjał osób star-
szych, właśnie Państwa tutaj, którzy są na tej sali.
 

  Michał Szczerba: 
(…) polityka senioralna i seniorzy mają bardzo istotne 
miejsce w dyskusjach dotyczących przyszłości Polski. Nie 
chciałbym mówić w waszym imieniu, bo to nie jest to cze-
go Państwo oczekujecie. Podstawą o jaką zadbali politycy 
wobec seniorów to gotowość do konsultacji i dlatego też 
od roku 2012, od pierwszego kongresu UTW, budujemy 
w Polsce politykę senioralną. Ale właśnie w partnerstwie 
z osobami starszymi, nie w ich imieniu, tylko w partner-
stwie. (…) zadaniem polityki jest wspieranie inicjatyw 
i przedsięwzięć, które nadają również formę tych działań 
np. projekt nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym, 
która umożliwia polskim seniorom tworzenie i działanie 
gminnych rad seniorów. W ustawie znalazło miejsce małe 
credo, które samorząd powinien przestrzegać, że gmina 
sprzyja więzi międzypokoleniowej oraz wspiera aktyw-
ność obywatelską wśród ludzi starszych.
Rady seniorów działają bardzo różnie. Z jednej strony 
mają partnera w postaci prezydenta, burmistrza, wójta, 
radnych gminy a z drugiej strony mają determinację, by 
walczyć o coś dla swojej grupy wiekowej. I to tak funkcjo-
nuje.(…) osiągnięcia ostatnich głównie 3-4 lat w polityce 
senioralnej zbudowaliśmy partnerstwie z Państwem i to 
jest bardzo wielki sukces. To wtedy środowiska seniorów 
konkretyzowały swoje oczekiwania wobec polityków, 
a oni odpowiadali w ślad za tym konkretnymi działa-
niami. I tak było z Departamentem Polityki Senioralnej, 
tak było z przygotowaniem Rady ds. Polityki Senioralnej 
przy MPiPS, tak było z przyjęciem 24.grudnia 2013 roku 
trzech ważnych uchwał w sprawie polityki senioralnej do 
roku 2020, Programu Solidarność Pokoleń, który wspie-
ra aktywność zawodową osób 50+ oraz programu ASOS. 
(..) Wreszcie ustawa o osobach starszych, po raz pierwszy 
rząd będzie zobowiązany przedstawić Sejmowi informa-
cję na temat osób starszych w 18 wyszczególnionych w tej 
ustawie obszarach. 
(…) naszym wspólnym sukcesem było wspieranie inicja-
tywy obywatelskiej jakim był Obywatelski Parlament 
Seniorów. To jest jakiś fenomen, że środowisko polskich 
seniorów, UTW, Polski Związek Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów, rady seniorów wspólnie porozumieli się, że 
chcą stworzyć reprezentację osób starszych. Obywatelski 
Parlament Seniorów ma realny wpływ na życie seniorów 
i daje im pewną formę oddziaływania również na poli-
tyków.(…) jestem bardzo zasmucony działaniami Komi-
sji Polityki Senioralnej i Pani Przewodniczącej, bo zdjęła 
patronat merytoryczny nad Obywatelskim Parlamentem 
Seniorów. Innymi słowy, Parlament Seniorów w tym roku 
nie odbędzie się. (…)
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  Józef Lassota: 
(…) Obserwuję działalność w zakresie polityki senioralnej 
w Krakowie. Jest dziś na sali doradca prezydenta miasta 
pani Anna Okońska-Walkowicz, która tę politykę tworzy. 
Kraków na pewno jest tym miejscem, które można poka-
zać jako wzór. Oprócz tego, że powstają Centra Aktywno-
ści Seniorów, jest już 16, a będzie ich więcej, bo ta dzia-
łalność jest bardzo potrzebna. Kiedy mówimy o polityce 
senioralnej, to bardzo często myślimy o aspektach pomo-
cowo-opiekuńczych. To co jednak najważniejsze, w moim 
przekonaniu to aktywizacja osób starszych i najlepiej 
w partnerstwie. W takim, które z jednej strony przedsta-
wia inicjatywy środowiska ludzi w wieku senioralnym, 
a z drugiej możliwość uczestnictwa w pożytecznych, przy-
datnych działaniach.
Ważne, aby przygotowywać młode pokolenie mentalnie 
do tego, że osoby starsze są może mniej sprawne, ale mają 
swoją godność, mają też swój dorobek. Należy się zasta-
nowić, co należy robić, aby aktywizować młodych ludzi do 
wspólnego z seniorami działania. 
Bulwersujące jest, panie ministrze (zwraca się do min. 
Kaczmarczyka), że obecny rząd przegłosował oddzielenie 
domów opieki społecznej od przedszkoli i domów dziecka, 
bo to oznacza, że raczej się społeczeństwo izoluje. A my 
mówimy o potrzebie aktywizacji. Także należy podwyż-
szać wiek emerytalny, a nie obniżać, jak to się aktualnie 
w Sejmie zamierza zrobić. W ten sposób dezaktywujemy 
wiele osób, które chciałyby dłużej pracować. 
(…) Przesłanie moje: wykorzystanie profesjonalne ludzi 
starszych poprzez wolontariat. Mówimy o wolontariacie. Je-
stem przekonany, że brak jest mechanizmów zachęcających 
instytucje, organizacje, firmy do tego, żeby korzystać z tej 
formy pomocy ludzi starszych. Seniorzy mają wiedzę, do-
świadczenie, mają potencjał, jeśli nie będzie panie ministrze 
takich mechanizmów, które będą do tego zachęcać, to men-
talność społeczna jest taka, że stary człowiek jest praktycz-
nie niepotrzebny. Konieczne są mechanizmy, które zachęca-
ją innych, aby korzystać z potencjału starszej generacji. 
 

  Alina Respondek:
Chyba jedyną drogą jest budowanie partnerstw na rzecz 
pomocy tym, którzy są w trudniejszej sytuacji niż my je-
steśmy, nie tylko seniorzy, ale też i inne osoby, które żyją 
w naszym regionie, mieście czy gminie. Partnerstwa mogą 
być budowane na bazie UTW i innych organizacji, które 
działają i wykorzystują w ten sposób potencjał społeczny. 
Współpracę można podejmować również z zagraniczny-
mi partnerami i organizacjami. W takich projektach jest 
możliwość skorzystania z mądrości i doświadczenia osób 
starszych, z potencjału kompetencji i pomysłów. Dzięki 
unijnym funduszom, można realizować wiele ciekawych 
inicjatyw na rzecz mieszkańców, można zaspakajać lo-
kalne potrzeby społeczeństwa i nawzajem sobie poma-

gać. Edukacja osób dorosłych w ramach programu ERA-
SMUS+ stwarza szanse na doskonalenie zawodowe, także 
osób starszych, aktywnych społecznie oraz wolontariuszy. 
Zachęcam Państwa do współpracy z naszą Fundacją.
 

  Małgorzata Zwiercan: 
(…) panowie posłowie wprowadzili Państwa w błąd. To 
nie przewodnicząca Komisji Senioralnej odwołała pa-
tronat nad Obywatelskim Parlamentem Seniorów tylko 
Komisja Polityki Senioralnej. Było głosowanie w Komisji. 
A po drugie (…) Komisja Polityki Senioralnej nie będzie się 
podpisywała na zaproszeniach na spotkanie, gdzie o osta-
tecznym składzie osobowym Obywatelskiego Parlamentu 
Seniorów będzie decydowała jednoosobowo pani prze-
wodnicząca tego Parlamentu. 

  Michał Szczerba: 
Rzeczywiście było głosowanie w Komisji, proporcja gło-
sów wyniosła 7 do 9. Pani przewodnicząca była przeciw, 
wszystkie partie opozycyjne były za utrzymaniem patro-
natu nad Parlamentem Seniorów. 

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

Wypowiedzi opracowano na podstawie transkrypcji: Wiesława Bor-
czyk i Karina Jachimowicz. Tłumaczenie wypowiedzi prof. F. Vellasa 
z jęz. angielskiego, Katarzyna Borczyk, współpracownik OFS UTW; 
L. Hallberga z jęz. angielskiego, Katarzyna Zygmunt, Sądecki UTW.

Alina Respondek z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Zastępca Dyrek-
tora Programu Erasmus+ Edukacja dorosłych, członek zespołu tema-
tycznego ds. edukacji obywatelskiej, powołanego do wspierania prac nad 
Narodowym Programem Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
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Profesora Vellasa  
kilka godzin w Krakowie

Prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Uniwer-
sytetów Trzeciego Wieku, prof. François Vellas, był goś-
ciem specjalnym VIII Forum III Wieku. 7 września od-
wiedził Kraków, a następnego dnia wziął udział w sesji 
plenarnej w Krynicy poświęconej srebrnej gospodarce. 
Zanim przyjechał do Polski, za pomocą poczty elektro-
nicznej ustalaliśmy szczegóły jego pobytu. Nie było to 
łatwe zadanie.
„Droga Ewo, niestety, nie mam teraz czasu, aby odpowie-
dzieć na pani pytania. Jestem w Chinach, gdzie wykonuję 
bardzo pilne prace dla Organizacji Narodów Zjednoczo-
nych oraz dla rządu chińskiego” – taką treść miały czerw-
cowe e-maile od prof. Vellasa. Po stosunkowo długim po-
bycie w Chinach e-maile od prezydenta AIUTY zaczęły 
przychodzić z Mongolii, a tuż przed przyjazdem do Kra-
kowa z Balearów. Na wyspach należących do Hiszpanii 
profesor otwierał pierwszy na archipelagu Uniwersytet 
Trzeciego Wieku. 

Chińska dominacja
Chiny są w szczególny sposób traktowane przez prezy-
denta AIUTY. Być może dlatego, że we wszystkich krajach 
świata razem nie ma tylu UTW, co w samych Chinach. 
Działa tam aż 30.000 Uniwersytetów Trzeciego Wieku, 
w których uczy się 20 mln seniorów. Prym wiedzie pro-
wincja Shandong na południe od Pekinu, gdzie obecnie 
jest najbardziej zaawansowany rozwój Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku. Kształci się tam ponad 500.000 stu-
dentów-seniorów. Rządowi chińskiemu bardzo zależy na 
rozwoju tych placówek Dlaczego? Tego pytania, niestety, 
nie zadaliśmy prezydentowi AIUT-y, czego bardzo żału-
jemy. Możemy się domyślać, że restrykcyjna polityka jed-
nego dziecka spowodowała, że dziś nie ma kto opiekować 
się starymi ludźmi w Chinach. A starość w tej kulturze 
budzi respekt i szacunek, bo kojarzona jest z mądrością. 

Wydawało się nam, że trudno będzie pozytywnie zaskoczyć osobę, która 
zwiedziła już cały świat. A tymczasem Kraków zachwycił gościa specjalne-
go Forum III Wieku.

Opracowanie: Ewa Piłat

Opieka nad seniorami, tak jak w Polsce, kulturowo wpi-
sana jest w obowiązki młodszego pokolenia. Jedyne, co 
można zrobić w sytuacji, kiedy brakuje młodych opieku-
nów, to spowodować, aby chińscy seniorzy sami wzięli 
odpowiedzialność za swoje zdrowie i życie. Powinni być 
zdrowi i samodzielni, aby nie obciążać budżetu państwa 
i swych dorosłych już jedynaków. W wykonaniu tego za-
dania bardzo mogą pomóc UTW, które uczą zasad zdro-
wego stylu życia, integrują seniorów i dzięki edukacji 
zapewniają pomyślną starość Chińczykom. Rozwijanie 
sieci UTW przynosi korzyści seniorom i państwu.

Ekonomista z sercem gerontologa
Prof. François Vellas jest synem prof. Pierre`a Vellasa, 
założyciela pierwszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Tuluzie. Po ojcu przejął zainteresowania problematy-
ką starości, choć z wykształcenia jest ekonomistą, spe-
cjalizującym się w turystyce międzynarodowej. Drugą 
jego specjalizacją jest transport lotniczy. Nic dziwnego. 
W Tuluzie ma siedzibę koncern produkujący Airbusa. 
Profesor wykłada nie tylko na Uniwersytecie w Tuluzie, 
ale również w Państwowej Szkole Lotnictwa Cywilnego 
(ENAC). Wspomniał o tym mimochodem podczas poby-
tu w Krakowie. Z zainteresowaniem oglądał więc nasz 
nowy terminal w Balicach. Lądował tu po raz pierwszy. 
Wyraził uznanie dla projektantów za interesującą bryłę 
terminala i nowoczesne rozwiązania, choć wszystkiego 
jeszcze nie widać, bo inwestycja jest nieskończona.
Trzecia, może najważniejsza specjalność François Vel-
lasa, to gerontologia. Po ojcu przejął kierowanie UTW 
na Uniwersytecie w Tuluzie oraz prezydenturę Między-
narodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku, którą to rolę pełni z ogromnym zaangażowa-
niem. Sprawom osób starszych – podobnie jak jego oj-
ciec – jest szczerze oddany.
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Dobre miejsce dla seniorów
Po Krakowie oprowadzaliśmy Państwa Vellasów we 
dwójkę: Ewa Piłat – kierująca Jagiellońskim Uniwersyte-
tem Trzeciego Wieku (UJ) i Kazimierz Wiech – pełniący 
tę samą funkcję na Uniwersytecie Rolniczym. Wydawało 
się nam, że trudno będzie pozytywnie zaskoczyć osoby, 
która zwiedziły już cały świat. A tymczasem Kraków 
wprawił profesora Vellasa i jego żonę Chantal w praw-
dziwy zachwyt.
Zakwaterowaliśmy naszych gości w Domu Gościnnym 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Przegorzałach, 5 minut 
od lotniska w Balicach i tyle samo od historycznego cen-
trum. Zespół pałacowy położony jest na wzniesieniu, 
z którego roztacza się piękny widok na miasto z jednej 
strony i na górskie pasma z drugiej. Jednocześnie oto-
czenie kompleksu leśnego sprawia, że oddycha się tu la-
sem i można naprawdę się zrelaksować.
7 września, rankiem, wprost z Przegorzał udaliśmy się 
na spotkanie z doradcą prezydenta Krakowa ds. polity-
ki senioralnej – Anną Okońską-Walkowicz i dyrektorem 
Wydziału Promocji i Turystyki UMK. Francuski gość 
zaznajomił przedstawicieli władz Krakowa nie tylko 
z rozwojem ruchu UTW na świecie, ale przede wszyst-
kim mówił o turystyce seniorów. Jako ekspert pracu-
jący dla Światowej Organizacji Turystyki oraz dla Unii 
Europejskiej doskonale zna ekonomiczne i społeczne 

aspekty podróżowania osób starszych. Turystyka senio-
rów może być wsparciem (a czasem ratunkiem) dla go-
spodarki, co udowodnił unijny program Senior Tourism. 
Obywatele 16 krajów UE, którzy ukończyli 55 lat, mogli 
poza sezonem wyjechać do Hiszpanii, korzystając z hoj-
nego dofinansowania (2011-2012). Program cieszył się 
ogromnym zainteresowaniem. Dlaczego w przyszłości 
nie mieliby przyjeżdżać do Krakowa, który ze wszystki-
mi swoimi walorami turystycznymi jest odporny na zja-
wisko sezonowości?

Kraków? Magnifique!
W ciągu kilku godzin staraliśmy się pokazać prezyden-
towi AIUT-y oraz jego małżonce same perły w turystycz-
nej koronie Krakowa. Największy średniowieczny rynek 
w Europie zrobił ogromne wrażenie na naszych fran-
cuskich gościach. Nie mogliśmy ominąć naszej Notre 
Dame, czyli Bazyliki Mariackiej. Szczęśliwie trafiliśmy 
na godzinę odsłonięcia ołtarza Wita Stwosza. Chantal 
zastanawiała się, w jaki sposób zostanie odsłonięty oł-
tarz. Zapewne elektrycznie. Wszyscy byliśmy zaskocze-
ni, widząc siostrę zakonną, która za pomocą długiego 
kija otwiera oba skrzydła. Tak samo jak sześć wieków 
wcześniej. Przy okazji pobytu gości z Francji zwróci-
liśmy uwagę na frekwencję Francuzów w Krakowie. 
W kolejce po bilety do kościoła Mariackiego francuscy 

Prof. Kazimierz Wiech, Ewa Piłat i prof. F. Vellas w czasie spotkania w Krakowie, fot. Kazimierz Wiech
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Prof. F.Vellas z uczestnikami Forum na krynickim Deptaku, fot. Tomasz Gąska

seniorzy stali zarówno przed, jak i za nami. Francuskie 
grupy seniorów zajęły wszystkie miejsca wokół nas tuż 
przed ołtarzem. Mamy nadzieję, że ekspert od turystyki 
międzynarodowej również zauważył swoich rodaków 
i zapamięta ten fakt, gdy będzie doradzał przy kolejnych 
programach turystycznych UE.
Żonę profesora Vellasa bardzo zainteresowały stoi-
ska w Sukiennicach. Szybki przegląd najważniejszych 
obiektów Rynku i już byliśmy w Collegium Maius, naj-
starszym obiekcie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zdą-
żyliśmy pokazać jeszcze Ogród Profesorski, Collegium 
Witkowskiego i Collegium Novum, gdy okazało się, że je-
steśmy bardzo spóźnieni w stosunku do naszego planu. 
W drodze na lunch do francuskiej, kameralnej restau-
racyjki pokazaliśmy naszych gościom jeszcze Bazylikę 
Franciszkanów, zwracając szczególną uwagę na witraże 
Stanisława Wyspiańskiego. Wyjaśniliśmy, co to jest okno 
papieskie, zaprezentowaliśmy Drogę Królewską, a także 
– zupełnie przy okazji, bo był po drodze – wskazaliśmy 
konsulat Francji.
Kameralne „Klimaty Południa” absolutnie podbiły serca 
Państwa Vellasów. Choć bardzo chcieli spróbować pol-
skiej kuchni, to urok francuskiego bistro, z urzekającym 
tarasem ich absolutnie zachwycił. Słowo, które profe-
sor Vellas wypowiadał wielokrotnie, brzmiało „magni-

fique”. Na szczęście restauracja serwowała pierogi, co 
uszczęśliwiło naszego gościa. Obiad był okazją do osobi-
stych rozmów. Zobaczyliśmy zdjęcia pięciorga ślicznych 
wnucząt Państwa Vellasów i zostaliśmy wyprowadzeni 
w pole przez Chantal. Na pytanie, czy tak jak mąż pracu-
je na uczelni, odpowiedziała, że nie, nie pracuje. Uznali-
śmy, że w ogóle nie pracuje, co we francuskich rodzinach 
jest częste, zwłaszcza gdy, tak jak Vellasowie, mają trójkę 
dzieci. Okazało się, że Chantal jest niezwykle dyskretna. 
W rzeczywistości trzęsie wielkim bankiem.

Czas do Krynicy
Po lunchu prof. Kazimierz Wiech zafundował naszym 
gościom objazdową wycieczkę po Krakowie. Z okien 
samochodu zobaczyli to, co najważniejsze w Krakowie, 
m.in.: Wawel, Kazimierz (z krótkim spacerem po placu 
Wolnica), Salwator z kościołem i klasztorem Norberta-
nek. Jeszcze tylko kawa na tarasie zamku w Przegorza-
łach, skąd roztacza się piękny widok na Beskid Wyspo-
wy i Tatry, a potem zamiast patrzeć na góry, ruszyliśmy 
w ich stronę, do Krynicy. Kilka godzin w Krakowie to 
stanowczo za mało. Prof. François Vellas zadeklarował, że 
następnym razem, gdy przyjedzie do stolicy Małopolski, 
zarezerwuje sobie kilka dni. 
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Ref  eksje po Forum III Wieku 2016 

Szanse polityki senioralnej:
1. W wymiarze krajowym – sprawy seniorów i osób 

starszych są zauważane przez decydentów, mimo 
zmian politycznych, a odpowiednie programy wspie-
rające różnego rodzaju działania podejmowane przez 
seniorów i dla seniorów znajdują poparcie organów 
państwa (w tym finansowanie). Wydaje się, że ta 
szansa jest dość dobrze przez środowisko seniorów 
identyfikowana i wykorzystywana.

2. W wymiarze regionalnym i lokalnym – są regiony 
i miejscowości, poprzez różne instytucje, odpowied-
nio działające na rzecz seniorów. Ich liderzy mają 
świadomość odpowiedniego wykorzystania środków 
dla poprawy jakości życia seniorów, ale też przygo-
towywania gospodarki dla aktywności na rzecz sta-
rzejących się populacji. Szansą jest możliwość wy-
korzystania doświadczeń tych, którzy opracowali 
i wdrożyli już dobre rozwiązania w regionach. Dzięki 
Forum III Wieku, na którym spotykamy się z liderami 
UTW i innych organizacji seniorskich z całej Polski, 
można się dowiedzieć, jak im się udaje do pewnych 
rozwiązań i projektów przekonać lokalnych i regio-
nalnych decydentów oraz polityków.

3. Szansą jest też to, że ruch seniorów (zarówno w UTW, 
w organizacjach pozarządowych, w grupach niefor-
malnych i innych, w Polsce i za granicą) dynamicznie 
się rozwija i jestem pewna, że będzie się umacniał. 
Dzięki temu rośnie świadomość praw osób starszych. 
Ta grupa wiekowa domaga się nie tylko przygotowa-
nia systemowych rozwiązań swoich problemów, ale 
jest również świadoma dodatkowych uwarunkowań 
(kadrowych, organizacyjnych, prawnych) niezbęd-
nych dla skutecznego działania obywatelskiego se-
niorów. Ważną rolę mogą spełniać powstające gmin-

Debata o szansach i barierach dla polityki senioralnej, która odbyła się w Nowym 
Sączu w dniu 7 września br. na Forum III Wieku, była ważnym wydarzeniem nie tylko 
dla środowiska seniorów, ale też dla polityków obecnych na tym spotkaniu. Spróbuj-
my z pewną refleksją spojrzeć na to, co wydaje się kluczowym tematem tegorocznego 
Forum III Wieku – na cele i sposoby realizacji polityki senioralnej. Swoją wypowiedź 
będę chciała zawrzeć w kilku punktach. Będą one dotyczyły zarówno pozytywnych 
aspektów podejmowanej na rzecz seniorów działalności, jak i barier, które przeszka-
dzają w pełni realizować cele polityki senioralnej i powinny być zlikwidowane.

Opracowanie: dr hab. Jolanta Perek Białas, ekspert w zakresie ekonomii i polityki senioralnej, Uniwersytet Jagielloński, Szkoła Główna Handlowa

ne rady seniorów, inicjując i konsultując rozwiązania 
na płaszczyźnie lokalnej.

4. Szansą, która na Forum III Wieku wyjątkowo zosta-
ła przeze mnie dostrzeżona, jest docenienie grupy 
seniorów jako konsumentów i włączenie wielu wąt-
ków senioralnych w debaty i w panele o konieczności 
zmian w gospodarce. Starzejące się społeczeństwo 
jest niewątpliwie szansą dla gospodarki. To starsze 
społeczeństwo z każdym rokiem będzie inne niż to 
z przeszłości. Jednak na pytanie, czy gospodarka jest 
przygotowana na nadchodzące zmiany demogra-
ficzne, moim zdaniem, należy odpowiedzieć, że kon-
kretnych pomysłów i biznesów jest zdecydowanie 
za mało. To jest szansa dla Polski, którą powinniśmy 
umieć wykorzystać. 

5. Szansą jest to, że wiele się mówi o prawach osób star-
szych. Z czasem ta wiedza utrwali się w społecznej 
świadomości. Wiemy, że korzystanie z praw przysłu-
gującym osobom starszym zależy nie tylko od wieku 
metrykalnego, ale od wielu innych uwarunkowań. 
Zauważamy różnice w traktowaniu seniorów w za-
leżności od płci, stanu zdrowia, sytuacji materialnej, 
miejsca zamieszkania (miasto, wieś) oraz posiadania 
(lub nie) rodziny. Wszystkie te czynniki dodatkowo 
mogą przyczyniać się do dyskryminacji ze względu 
na wiek. Zwróćmy uwagę również na obraz człowie-
ka starszego w mediach, w przestrzeni publicznej, na 
to, jak jest on postrzegany przez rówieśników, a jak 
przez młodsze pokolenia. Wizerunek medialny i spo-
łeczny jest niezmiernie ważny w kontekście prze-
strzegania praw osób starszych.

6. Szansą jest także fakt, że środowisko naukowe za-
uważyło możliwość włączenia potencjału osób star-
szych w badania na uczelniach wyższych, a nie tylko 
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– jak dotychczas – w działania edukacyjne. Istotne 
jest to, że zauważa się również pracę (także społecz-
ną) na rzecz osób starszych podejmowaną przez pra-
cowników naukowo-dydaktycznych.
Wskazałam szanse, które widzę w 2016 roku, 4 lata 
po Europejskim Roku Aktywności Osób Starszych 
i Solidarności Międzypokoleniowej, ale są nadal pew-
ne ograniczenia, które powodują, że polityka senio-
ralna nie może się rozwijać w pełni w Polsce. Warto 
o nich wspomnieć przy okazji Forum III Wieku.

Bariery dla polityki senioralnej:
1. Budowanie podstaw do tworzenia polityki senioral-

nej (i nie tylko tej polityki) powinno opierać się na za-
ufaniu, które jak wiadomo z licznych badań, w Polsce 
nie jest duże. Filar polityki senioralnej to budowanie 
stałych i trwałych koalicji, które by mogły razem, 
wspólnie, w sposób demokratyczny proponować, de-
cydować i kształtować politykę kierowaną do osób 
starszych, opartą na zaufaniu i wzajemnym rozumie-
niu różnych sytuacji życiowych i proponowaniu roz-
wiązań dostosowanych do potrzeb również indywi-
dualnych osób.

2. Samo zaufanie do działania jednak nie wystarczy. 
Ograniczeniem działalności na rzecz osób starszych 
są zasady, na jakich zasadach mogą obecnie funk-
cjonować podmioty, instytucje i organizacje zaanga-
żowane w politykę senioralną. Jeśli miałyby oparcie 

w stabilnym budżecie, to inaczej planowałyby działa-
nia, angażowały ludzi i budowały strukturę instytucji. 
Mogłyby funkcjonować niezależnie od tego, kto stoi na 
czele takiej organizacji, nawet w sytuacji gdy zabrak-
nie lidera, który wszystko organizuje. To jest ograni-
czenie, gdyż obecnie opieramy się niemal wyłącznie 
na liderach działających bezinteresownie, oddanych 
całym sercem swoim UTW czy organizacjom. Mamy 
świadomość, że to za mało. Organizacje działające na 
rzecz seniorów potrzebują systemowego wsparcia.

3. Ograniczeniem dla efektów polityki senioralnej jest 
także brak dobrych systemów organizacji i wspiera-
nia działalności społecznej w ogóle. Lepiej jest z tym 
w miastach, ale na terenach wiejskich, gdzie nie ma 
UTW, nie ma innych struktur, które naturalnie prze-
jęłyby tę misję, nie dzieje się dobrze. Myślę o wolon-
tariacie i budowaniu sieci osób, która by chciała coś 
robić dla innych. To przy braku zaufania, braku syste-
mu wspierającego takie działania i braku motywacji, 
braku chęci do pomagania, ma małą szansę powodze-
nia. Priorytetowo trzeba w tym zakresie wypracować 
sprawdzone aktywności, które pozwolą na rozwój tej 
potrzebnej formy wspierania innych.

Można przytoczyć różnego rodzaju badania i analizy na 
poparcie tych tez. Istotne jest, aby cele działania były 
podejmowane z myślą nie tylko o obecnych, ale i o przy-
szłych starszych osobach. 

Informacja o uczestnikach Forum III Wieku 2016

W tegorocznej edycji Forum III Wieku wzięło udział po-
nad 200 osób. W tym gronie znaleźli się liderzy uniwer-
sytetów trzeciego wieku z kraju i zagranicy oraz innych 
organizacji i instytucji działających na rzecz osób star-
szych. Poniżej krótka informacja o uczestnikach: 
Uniwersytety Trzeciego Wieku z Polski: w konferen-
cji uczestniczyli przedstawiciele 51 UTW z terenu 12 
województw (dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, 
lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, 
opolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskie-
go, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego).
Uniwersytety Trzeciego Wieku z zagranicy: w Forum 
III Wieku brało udział 23 przedstawicieli z 6 organizacji 
prowadzących UTW w 4 państwach: Białoruś – Grodno, 
Austria – Wiedeń, Litwa – Wilno i Kiejdany, Ukraina – 
Lwów i Zaporoże.
Pozostałe organizacje, instytucje, firmy, których 
przedstawiciele brali udział w Forum: AIUTA Mię-
dzynarodowe Stowarzyszenie Uniwersytetów Trzecie-

go Wieku; Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeń-
stwa Obywatelskiego i Równego Traktowania; Biuro 
Rzecznika Praw Obywatelskich; Biuro Rzecznika Praw 
Pacjenta; „Dziennik Polski”; „Dobry Tygodnik Sądecki”; 
Europejska Unia Seniorów; Polska Unia Seniorów; Fun-
dacja Rozwoju Systemu Edukacji; Kancelaria Prezesa 
Rady Ministrów; Krajowy Instytut Gospodarki Senioral-
nej; Krajowa Rada Radców Prawnych, Centrum Eduka-
cji Prawnej; Krajowe Biuro EPALE; Ministerstwo Rodzi-
ny, Pracy i Polityki Społecznej; Narodowy Bank Polski; 
Ogólnopolskie Porozumienie o Współpracy Rad Se-
niorów oraz Gminne/Miejskie Rady Seniorów; Polsko-
-Amerykańska Fundacja Wolności; Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej, Kraków, Stowarzyszenie MANKO 
i „Głos Seniora”; Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”; 
TAURON Sprzedaż sp. z o.o., KIND Aparaty Słuchowe 
sp. z o.o.; Urząd Marszałkowski Województwa Małopol-
skiego; Urząd Miasta Krakowa; Urząd Miasta Nowego 
Sącza; Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu.

Opracowanie:  Katarzyna Borczyk



O G Ó L N O P O L S K I  B I U L E T Y N  U T W
18

OGÓLNOPOLSKA 
KONFERENCJA UTW

25 listopada 2016 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolnicze-
go w Krakowie odbyła się ogólnopolska konferencja poświęcona eduka-
cji i aktywizacji osób starszych oraz nowym wyzwaniom, które wiążą się 
z tymi zagadnieniami. 

Opracowanie: Daniel Jachimowicz, Paulina Podwika 

„Edukacja i aktywizacja osób starszych – nowe wyzwania”, Kraków, 25 listopada 2016 r.

Konferencja została zorganizowana w ramach projektu 
„Nowoczesna edukacja – skuteczna aktywizacja” do-
finansowanego ze środków Rządowego Programu na 
rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych na lata 
2014-2020. Udział w konferencji wzięło ponad 100 
uczestników – swoją obecnością zaszczycili ją również 
znamienici prelegenci i goście, wśród których można 
wymienić:

 − przedstawicieli świata nauki m.in.: prof. dr hab. Ta-
deusza Aleksandra, prof. dr hab. Kazimierza Wiecha, 
prof. dr hab. Józefa Lipca, prof. dr hab. Norberta Pi-
kułę, prof. dr hab. Zbigniewa Szczerbowskiego, prof. 
dr hab. Romana Wadowskiego, dr inż. Marię Francuz 
- prof. oświaty, dr hab. Jolantę Perek-Białas, dr Roma-
na Biskupskiego i dr Stojgniewa Stojko,

 − przedstawicieli administracji rządowej i samorzą-
dowej m.in. Stefana Kołuckiego-Dyrektora Departa-
mentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej, dr Annę Okońską-Walko-
wicz, Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. 
polityki senioralnej, Wiolettę Wilimską-Dyrektora 
ROPS w Krakowie, Sylwię Grzesiak-Ambroży, Dy-
rektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej 
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mało-
polskiego.

Gościem Specjalnym konferencji była Pani Małgorzata 
Zwiercan, Poseł na Sejm RP oraz Przewodnicząca Sej-
mowej Komisji Polityki Senioralnej. 

Na część merytoryczną konferencji złożyły się wykła-
dy i prelekcje poświęcone m.in. problematyce edukacji 
studentów UTW jako zachęcie do samokształcenia i roz-
woju różnych form samorządności, systemowi wparcia 
osób starszych w środowisku zamieszkania, prezentacji 
wstępnych założeń systemu teleopieki w Małopolsce jak 
również omówieniu praktycznych aspektów wdrażania 
projektów w obszarze wolontariatu seniorów. Bardzo 
interesującą okazała się prezentacja założeń i regula-
minu konkursu ASOS – edycja 2017, którą przedstawił 
Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej w MRPiPS 
Stefan Kołucki. Uczestnicy wydarzenia mieli możliwość 
zadawania dodatkowych pytań na które padały kon-
kretne, rzeczowe odpowiedzi. Powinno to ułatwić or-
ganizacjom seniorskim przygotowanie i złożenie war-
tościowych projektów w ramach konkursu, który został 
ogłoszony 6 grudnia 2016 r. Szczególnym wydarzeniem, 
mającym miejsce podczas konferencji, było wręczenie 
certyfikatów „Profesjonalny UTW” grupie 21 uniwersy-
tetów trzeciego wieku z całej Polski, które podjęły wy-
siłek wdrożenia standardów działania, zaproponowa-
nych w publikacji „Standardy działania UTW w Polsce” 
i pomyślnie zakończyły tę procedurę podsumowującą 
wizytą Komisji Certyfikującej Ogólnopolskiej Federacji 
Stowarzyszeń UTW (szerzej o tym wydarzeniu w odręb-
nym artykule).
Prezentacje towarzyszące prelegentom w trakcie konfe-
rencji, które stanowią cenny materiał edukacyjny, moż-
na pobrać ze strony www.federacjautw.pl.  
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Uczestnicy Ogólnopolskiej Konferencji UTW w Krakowie, fot. Karina Jachimowicz  

Główne wnioski i rekomendacje po Ogólnopolskiej Konferencji  UTW  
pt. „Edukacja i aktywizacja osób starszych – nowe wyzwania”,  
Kraków, 25 listopada 2016 r.

1. Konieczne jest podejmowanie działań na rzecz objęcia różnorodnymi formami zajęć tych seniorów, któ-
rzy z różnych przyczyn nie mieli okazji dotychczas z nich korzystać – możliwość zdobywania nowej wie-
dzy i umiejętności, nawiązywania kontaktów osobistych, wzmocnienie sprawności fizycznej powinno 
przyczyniać się do poprawy jakości ich życia.

2. Warto upowszechniać wśród liderów organizacji seniorskich pilotażowy program „Klaster Usług Senio-
ralnych” – zapewnienie kompleksowej opieki nad seniorami.

3. Należy zarekomendować korzystanie przez liderów organizacji seniorskich z publikacji „System wspar-
cia osób starszych w środowisku zamieszkania – przegląd sytuacji, propozycja modelu” (do pobrania 
na www.rpo.gov.pl), która może być źródłem inspiracji do podejmowania nowych inicjatyw w obszarze 
realizowania lokalnej polityki senioralnej.

4. Powinno się promować wśród seniorów ideę wolontariatu stwarzając jednocześnie organizacjom se-
niorskim odpowiednie warunki do organizowania tego typu aktywności osób starszych.

5. Należy dbać o dobrą jakość usług i oferty organizacji seniorskich dedykowanych osobom starszym – 
warto w tym zakresie zarekomendować korzystanie z publikacji „Standardy działania uniwersytetów 
trzeciego wieku w Polsce” opisującej pożądane standardy działania tych organizacji w obszarze wy-
mogów formalno-prawnych, merytoryczno-organizacyjnych oraz w zakresie współpracy z podmiotami 
zewnętrznymi.
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PROJEKT „NOWOCZESNE  
I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA  
– EDYCJA VI”

Opracowanie: Daniel Jachimowicz

Bezpłatne wykłady, warsztaty i porady

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku rozpoczyna 6. edycję projektu „Nowo-
czesne i bezpieczne finanse seniora” współfinasowane-
go ze środków Narodowego Banku Polskiego w ramach 
ogólnopolskiego programu edukacji ekonomicznej. Od 
grudnia 2016 r. do października 2017 r. zaplanowano 
w Uniwersytetach Trzeciego Wieku, w całej Polsce m.in. 
następujące BEZPŁATNE działania:

 − organizację i przeprowadzenie 40. WYKŁADÓW pn. 
BEZPIECZNE finanse seniora obejmujących tematy-
kę np.: kredytów, pożyczek, uprawnień konsumenta 
w umowach finansowych, pokazów sprzedażowych 
i możliwości odstępowania od zawartych tam umów, 
renty dożywotniej, odwróconej hipoteki, niebezpie-
czeństw korzystania z tzw. szybkich pożyczek, dzie-
dziczenia długów, dyspozycji środków na wypadek 
śmierci (istnieje możliwość uzgodnienia tematyki);

 − organizację i przeprowadzenie 80. WARSZTATÓW 
pn. NOWOCZESNE finanse seniora obejmujących te-
matykę np.: praktycznych podstaw bankowości in-
ternetowej i zasad bezpiecznego z niej korzystania, 
nowoczesnych technologii płatniczych (płatności 
zbliżeniowe, płatności za pomocą smartfona, płatno-
ści w internecie) oraz zarządzania budżetem domo-
wym z wykorzystaniem komputera/tableta/telefonu; 

 − prowadzenie punktu informacyjno-doradczego dla 
seniorów pn. „Bezpieczne finanse seniora”, w ramach 
którego udzielane będą informacje i porady doty-
czące szeroko rozumianej sfery finansów osobistych 
m.in. tego, na co zwrócić szczególną uwagę przy za-
ciąganiu kredytów, pożyczek i innych zobowiązań, 
jak interpretować kluczowe zapisy umów pożyczko-
wych/inwestycyjnych, jak postępować w przypad-
ku grożącej nam niewypłacalności, jak negocjować 
z bankiem rozłożenie spłaty zadłużenia na raty itp.. 
Mając na uwadze konieczność ułatwienia seniorom 

kontaktu z Punktem działać będzie bezpłatna info-
linia czynna od poniedziałku do piątku, w godz. od 
9:00 do 15:00.

Szczegółowych informacji o zasadach uczestnictwa 
w niniejszym przedsięwzięciu udziela sekretariat Ogól-
nopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trze-
ciego Wieku w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 18, 33-300 
Nowy Sącz, e-mail: federacjautw@interia.eu; tel.: 696-
952-016. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do 
szybkiego kontaktu!!!

INFOLINIA PUNKTU  
INFORMACYJNO-DORADCZEGO  

DLA SENIORÓW PN.  
„BEZPIECZNE FINANSE SENIORA”

801 002 170
(bezpłatna infolinia  

– dla połączeń z telefonów  
stacjonarnych)
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ABC FINANSÓW SENIORA  
– w pytaniach i odpowiedziach

Opracowanie: Wojciech Nalepa, Paulina Podwika

Czym są instytucje pożyczkowe?
Pojęcie „instytucji pożyczkowej” oraz regulacje syste-
matyzujące zasady działalności takich podmiotów zo-
stały wprowadzone do ustawy o kredycie konsumen-
ckim przepisami ustawy nowelizującej z dnia 5 sierpnia 
2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finan-
sowym oraz niektórych innych ustaw. 
Ustawodawca w przepisie art. 5 pkt 2a ustawy o kredy-
cie konsumenckim wskazał, iż instytucją pożyczkową 
jest przedsiębiorca, który w zakresie swojej działalności 
gospodarczej lub zawodowej, udziela lub daje przyrze-
czenie udzielenia konsumentowi kredytu konsumen-
ckiego. Z katalogu instytucji pożyczkowych wyłączone 
zostały jednak takie podmioty rynku finansowego jak:

 − bank krajowy, bank zagraniczny, oddział banku za-
granicznego, instytucja kredytowa lub oddział in-
stytucji kredytowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe;

 − spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa oraz Kra-
jowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa;

 − podmiot, którego działalność polega na udzielaniu 
kredytów konsumenckich w postaci odroczenia za-
płaty ceny lub wynagrodzenia na zakup oferowanych 
przez niego towarów i usług.

WAŻNE
Bank nie jest instytucją pożyczkową w rozumieniu 
przepisów ustawy o kredycie konsumenckim.

Obecnie, aby utworzyć i prowadzić instytucję pożyczko-
wą należy spełnić określone ustawowo kryteria:

 − po pierwsze: instytucja pożyczkowa może prowadzić 
działalność wyłącznie w formie spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej;

 − po drugie: minimalny kapitał zakładowy instytucji 
pożyczkowej musi wynosić co najmniej 200 000 zł 
– kapitał ten może być pokryty wyłącznie wkładem 
pieniężnym, a środki na jego pokrycie nie mogą po-
chodzić z kredytu, pożyczki, emisji obligacji lub ze 
źródeł nieudokumentowanych;

 − po trzecie: członkiem zarządu, rady nadzorczej, ko-
misji rewizyjnej lub prokurentem instytucji pożycz-
kowej może być wyłącznie osoba, która nie była 
prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko 
wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi go-
spodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami war-
tościowymi lub przestępstwo skarbowe.

Wprowadzenie w/w regulacji ma na celu w głównej mie-
rze uporządkowanie rynku pożyczek pozabankowych, 
zwiększenie nadzoru nad nim oraz jego profesjonaliza-
cję. W uzasadnieniu przedmiotowych zmian jako ważny 
argument wskazuje się również potrzebę skuteczniej-
szej ochrony konsumentów – warto jednak podkreślić, 
iż planowane są dalsze zmiany zmierzające do jeszcze 
dalej idącej ochrony kredytobiorcy-konsumenta. 

PODSTAWOWE CECHY INSTYTUCJI POŻYCZKOWEJ I BANKU

KRYTERIUM INST. POŻYCZKOWA BANK

FORMA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI spółka akcyjna, sp. z o.o. bank państwowy, spółka akcyjna,  
bank spółdzielczy 

KAPITAŁ ZAKŁADOWY min. 200 tys. zł min. 5 mln €/1 mln €

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) NIE DOTYCZY TAK

NADZÓR FINANSOWY NIE TAK (bardzo szeroki)

Czy jest badana ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA? TAK  
(często w sposób łagodny) TAK (szczegółowo i często restrykcyjnie)

NAJWAŻNIEJSZE PRODUKTY pożyczki ROR-y, kredyty, pożyczki, lokaty, przelewy
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PROFESJONALIZACJA UTW
Opracowanie: Daniel Jachimowicz, Zofia Mółka

Kolejne Certyfikaty „Profesjonalny UTW” przyznane!

W mijającym, 2016 roku, Ogólnopolska Federacja Sto-
warzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, samodziel-
nie i we współpracy z innymi podmiotami, realizowała 
szereg inicjatyw mających na celu podnoszenie jakości 
działania uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce. Zor-
ganizowano różnego rodzaju szkolenia i warsztaty dot. 
problematyki formalnoprawnych aspektów działalności 
NGO’s oraz pozyskiwania środków na działalność statu-
tową. Prowadzono bezpłatny Punkt Konsultacyjno-Do-
radczy oraz kontynuowano proces wdrażania standar-
dów działania UTW. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na działania zmie-
rzające do profesjonalizacji uniwersytetów trze-
ciego wieku poprzez upowszechnianie i pomoc we 
wdrażaniu standardów działania UTW. Przypomnieć 
należy, iż w 2012 roku eksperci Federacji przygoto-
wali publikację „Standardy działania uniwersytetów 
trzeciego wieku w Polsce”, która kompleksowo zdefi-
niowała rekomendowane standardy działania dla tej 
grupy organizacji pozarządowych. Opracowanie to sta-
nowi usystematyzowany zbiór propozycji standardów 
w trzech podstawowych obszarach działalności UTW, 
tj.: formalno-prawnych ramach funkcjonowania, mery-
toryczno-organizacyjnych aspektach podejmowanych 
działań oraz współpracy UTW z innymi podmiotami. 
Wprawdzie próby formułowania pewnych minimalnych 
standardów funkcjonowania UTW były już wcześniej 
podejmowane, tym razem jednak zostały one uporząd-
kowane i skomentowane w jednym opracowaniu wraz 
z opisaniem procedury weryfikacji ich spełnienia. W ko-
lejnych latach przedmiotowe działania były konsekwen-
tnie kontynuowane. W roku 2014, w oparciu o wnioski 
płynące m.in. od certyfikowanych organizacji dokonano 
aktualizacji w/w publikacji. Do chwili obecnej w proce-
sie standaryzacji i certyfikacji wzięło udział ponad 30 
UTW, które z sukcesem wdrożyły standardy w praktykę 
swojego funkcjonowania i otrzymały certyfikat „Profe-
sjonalny UTW.
Podczas ogólnopolskiej konferencji UTW pt. „Edukacja 
i aktywizacja osób starszych - nowe wyzwania”, która 
odbyła w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolni-
czego w Krakowie, w dniu 25 listopada 2016 r. miało 
miejsce uroczyste wręczenie certyfikatów „Profesjo-

nalny UTW” grupie 21 uniwersytetów trzeciego wie-
ku. Wśród wyróżnionych UTW 9 organizacji wdrożyło 
przedmiotowe standardy działania w roku 2016. Proces 
ten obejmował udział w trzydniowym szkoleniu, indy-
widualną pracę z ekspertami Federacji UTW oraz wizytę 
Komisji Certyfikującej w siedzibie danego UTW. 

Standardy działania uniwersytetów  
trzeciego wieku w Polsce
wydanie drugie, 2014
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Opinie UTW o procesie  
standaryzacji
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku  
przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej  
w Tarnowie

Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej w Tarnowie bardzo pozytywnie ocenia 
proces prowadzonej standaryzacji przez Ogólnopolską 
Federację Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku. 
UTW zbudował przez 8 lat bardzo bogaty program me-
rytoryczny zarówno w strefie edukacji jak i szeroko rozu-
mianej aktywizacji kulturalnej i społecznej pokolenia se-
niorów. Byliśmy przekonani o modelowych rozwiązaniach 
logistycznych i skuteczności działań potwierdzonych mię-
dzy innymi przez ciągle rosnącą liczbę słuchaczy.
Przystąpienie do procesu standaryzacji uświadomiło 
nam jednak fakt, że nie wystarczy dobrze programować 
i prowadzić interesującą działalność ale należy ją pro-
fesjonalnie zaplanować, uruchomić odpowiednie pro-
cedury, wdrożyć regulaminy, prowadzić szkolenia, sta-
rannie dokumentować pracę Zarządu, Rady Słuchaczy, 
Rady Programowej oraz innych ciał doradczych i grup 
twórczych.
Przyznanie „Certyfikatu” jest dla każdego UTW znaczą-
cym wydarzeniem, formą uznania i przeogromnej satys-
fakcji. Najbardziej istotny jest jednak trwały efekt działań 
prowadzonych w trakcie procesu certyfikacji. Pozyskana 
wiedza w zakresie standardów formalno-prawnych oraz 
merytoryczno-organizacyjnych służy do budowania mo-
delowych rozwiązań funkcjonowania UTW i tworzenia 
wizerunku organizacji pozarządowej skutecznie podej-
mującej problemy pokolenia 60+. A ponadto „Certyfi-
kat” zobowiązuje. Bez względu na kolor aktywizuje Za-
rząd, Radę Słuchaczy oraz wyzwala kreatywność i dobrą 
energię służącą tworzeniu coraz to nowych projektów 
programowych. Bardzo doceniamy wysokie kompeten-
cje „Komisji Certyfikacyjnej” łączone z twórczą dyskusją 
i życzliwym doradztwem.

Maria Kanior, Prezes Zarządu

Tarnów, 6 grudnia 2016 r. 

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku  
Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości  
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Przystąpienie do procedury Certyfikacji poprzedzone zo-
stało zapoznaniem się z profesjonalną, bardzo przejrzy-
ście i czytelnie opracowaną publikacją „Standardy działa-
nia Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce”.
Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSBiP w Ostrowcu 
Świętokrzyskim po wnikliwej analizie procedury certyfi-
kacji podjął decyzję, aby skorzystać z możliwości profesjo-
nalnego uporządkowania swojej działalności pod wzglę-
dem formalno-prawnym, merytoryczno-organizacyjnym 
oraz współpracy z podmiotami zewnętrznymi. W tym 
celu zwróciliśmy się do Zarządu Federacji UTW o pomoc. 
Otrzymaliśmy nie tylko wzory brakujących dokumentów, 
szereg rad i podpowiedzi ale także, co bardzo istotne, 
ogromną życzliwość i zrozumienie, które motywowały 
nas do dalszej pracy
Mieliśmy pełną świadomość, że praca członków Zarządu, 
chociaż zajmująca dużo czasu, ma sens, bo służy uporząd-
kowaniu dokumentacji według standardów, poprawia 
wyraźnie jakość pracy zarządu, a co się z tym wiąże – 
efektywność działania uniwersytetu.
Certyfikat profesjonalnego uniwersytetu podniósł nasz 
prestiż w środowisku lokalnym. Zyskaliśmy nowe podmio-
ty jako partnerów do współpracy i z większą otwartoś-
cią i śmiałością przystąpiliśmy do opracowania projektu 
w ramach ASOS – Aktywność społeczna integrująca we-
wnątrz i międzypokoleniowo „Bezpieczny senior w prze-
strzeni publicznej”.
Słowa najwyższego uznania i serdeczne podziękowania 
kierujemy do Pani Prezes mec. Wiesławy Borczyk, mec. 
Katarzyny Borczyk, mec. Wojciecha Nalepy i mec. Daniela 
Jachimowicza. 
Z poważaniem i serdecznymi pozdrowieniami

Matylda Niewójt, Prezes UTW WSBiP

Ostrowiec Świętokrzyski, 12 grudnia 2016 r. 
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Wykaz UTW, którym uroczyście wręczono  
certyfikaty „Profesjonalny UTW”  
podczas ogólnopolskiej konferencji UTW pt. „Edukacja i aktywizacja 
osób starszych – nowe wyzwania”, w Centrum Kongresowym  
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,  
w dniu 25 listopada 2016 r.

WYKAZ UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU, KTÓRE WDROŻYŁY STANDARDY DZIAŁANIA UTW W ROKU 2016
LP NAZWA UTW RODZAJ CERTYFIKATU
1 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku  

Ziemi Kozielskiej
„Profesjonalny UTW -CERTYFIKAT BRĄZOWY” 

2 Stowarzyszenie Rudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku „Profesjonalny UTW - CERTYFIKAT ZŁOTY” 
3 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku  

w Tarnowie Podgórnym
„Profesjonalny UTW -CERTYFIKAT BRĄZOWY” 

4 Jasielskie Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Profesjonalny UTW - CERTYFIKAT SREBRNY” 
5 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku im. Marii Bilwin w Głuchołazach
„Profesjonalny UTW -CERTYFIKAT SREBRNY” 

6 Stowarzyszenie Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku  
im. Jana Grodka

Profesjonalny UTW -CERTYFIKAT BRĄZOWY” 

7 Stowarzyszenie Podhalański Uniwersytet Trzeciego Wieku „Profesjonalny UTW - CERTYFIKAT BRĄZOWY” 
8 Stowarzyszenie Jędrzejowski Uniwersytet Trzeciego Wieku „Profesjonalny UTW - CERTYFIKAT BRĄZOWY” 
9 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły 

Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
„Profesjonalny UTW -CERTYFIKAT ZŁOTY”

WYKAZ UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU, KTÓRE BRAŁY UDZIAŁ  
W PROCEDURZE ODNOWIENIA CERTYFIKATU PROFESJONALNY UTW W ROKU 2016

LP NAZWA UTW RODZAJ CERTYFIKATU
1 Stowarzyszenie Limanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku „Profesjonalny UTW – CERTYFIKAT SREBRNY”
2 Stowarzyszenie Rabczański Uniwersytet Trzeciego Wieku „Profesjonalny UTW – CERTYFIKAT ZŁOTY”
3 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku  

przy Dąbrowskim Domu Kultury
„Profesjonalny UTW – CERTYFIKAT SREBRNY”

4 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Targu „Profesjonalny UTW – CERTYFIKAT ZŁOTY”
5 Stowarzyszenie Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku „Profesjonalny UTW – CERTYFIKAT ZŁOTY”
6 Stowarzyszenie Świętokrzyski Uniwersytet Trzeciego Wieku „Profesjonalny UTW – CERTYFIKAT ZŁOTY”
7 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lesznie „Profesjonalny UTW – CERTYFIKAT ZŁOTY”
8 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku  

w Świętochłowicach
„Profesjonalny UTW – CERTYFIKAT ZŁOTY”

9 Stowarzyszenie Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku  
w Mielcu

„Profesjonalny UTW – CERTYFIKAT BRĄZOWY”

10 Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku  
w Andrychowie”

„Profesjonalny UTW – CERTYFIKAT SREBRNY”

11 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwicach „Profesjonalny UTW – CERTYFIKAT ZŁOTY”
12 Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku „Profesjonalny UTW – CERTYFIKAT ZŁOTY”



Obszerna relacja z przebiegu Forum III Wieku na XXVI Forum Ekonomicznym  
w Krynicy Zdroju i Nowym Sączu została zawarta w publikacji  

„Aktywne i godne życie seniorów” wydanej przez Ogólnopolską Federację  
Stowarzyszeń UTW, przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.  

Publikacja jest dostępna na stronie internetowej Federacji UTW.



ZAPRASZAMY NA  
IV OGÓLNOPOLSKĄ ZIMOWĄ  

SENIORIADĘ NA PODHALU
27-28 lutego 2017 r.

MIEJSCE
Obiekty sportowe, rekreacyjne, kulturalne na terenie  
miasta i gminy Rabki-Zdroju: Wyciąg narciarski „U Żura”. 
Biuro Organizacyjne: Muszla Koncertowa.

UCZESTNICY
W IV OGÓLNOPOLSKIEJ ZIMOWEJ SENIORIADZIE  
na PODHALU „RABKA-ZDRÓJ 2017” prawo startu  
mają Studenci Uniwersytetów Trzeciego Wieku  
oraz członkowie innych organizacji i stowarzyszeń  
seniorów – rocznik 1967 i starsi.

GRUPY WIEKOWE
• 50+ (roczniki 1967–1958)
• 60+ (roczniki 1957–1948)
• 70+ (roczniki 1947–1938)
• 80+ (roczniki 1937–1928)
• 90+ (roczniki 1927 i wcześniejsze)

Zainteresowanych szczegółowym programem  
Senioriady zapraszamy na stronę UTW w Rabce:

www.u3w.rabka-net.pl 
/senioriada2017.html

PROGRAM SENIORIADY

27 lutego (poniedziałek)
godz. 15:00–16:30 – Kino „Śnieżka” ul. Nowy Świat 8:
– „Ciekawostki z Rabki” – prezentacja multimedialna,
– występ Dziecięcego Zespołu Regionalnego.

godz. 17:00 – Wieczór integracyjny – Restauracja „Victoria”.

28 lutego (wtorek)
godz. 8:00 – zgłoszenia ekip Uniwersytetów Trzeciego Wieku  
w Biurze Organizacyjnym i odprawa kierowników grup  
(Amfiteatr – Muszla Koncertowa).

godz. 9:00 – ceremonia otwarcia SENIORIADY  
(defilada UTW, zapalenie znicza, wciągnięcie flagi),  
(Amfiteatr – Muszla Koncertowa).

godz. 9:45 – rozpoczęcie konkurencji sportowych w miejscach 
wskazanych przez organizatorów (medale dla uczestników 
i zwycięzców wręczane podczas zakończenia konkurencji).

godz. 15:00 – ceremonia wręczania nagród i oficjalne  
zakończenie SENIORIADY (Amfiteatr – Muszla Koncertowa).

Stowarzyszenie Rabczański Uniwersytet Trzeciego Wieku
ul. Parkowa 5, 34-700 Rabka-Zdrój, tel. 18 26 82 371


