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Szanowni Państwo!
W ostatnich miesiącach trwały intensywne prace nad przygotowaniem kolejnej, siódmej już edycji Forum III Wieku, międzynarodowej konferencji, towarzyszącej Forum Ekonomicznemu
w Krynicy-Zdroju. Do Nowego Sącza zjechało prawie 200. liderów Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz innych organizacji
seniorskich, aby debatować w dniach 9-12 września br. o polityce senioralnej i „srebrnej gospodarce” w naszym kraju. Przed
oficjalnym rozpoczęciem obrad odbyło się spotkanie uczestników Forum z prof. E. Hrycaj-Małanicz, liderką polskiego Uniwersytetu III Wieku we Lwowie i delegacją Towarzystwa Języka
i Kultury Polskiej z Zaporoża na Ukrainie.
Debatę inaugurującą Forum III Wieku pt. „Partycypacja osób
starszych w życiu publicznym, stan obecny i wyzwania na
przyszłość” poprowadziła Prezes Ogólnopolskiej Federacji
Stowarzyszeń UTW Wiesława Borczyk. Wzięli w niej udział:
Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej, Andrzej Czerwiński, Minister Skarbu Państwa, dr Elżbieta
Ostrowska, Przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów, Urszula Nowogórska, Przewodnicząca
Sejmiku Województwa Małopolskiego, Krystyna Lewkowicz,
Prezes Fundacji Ogólnopolskie Porozumienie UTW. Koncert Zespołu „Sądeczanie”, przy owacji sali, zakończył pierwszy dzień
Forum. W kolejnych dniach uczestnicy obradowali w Krynicy-Zdroju i w Miasteczku Galicyjskim. W ostatnim dniu pobytu na
Sądecczyźnie zwiedzili także uzdrowisko Wysowa oraz Muszynę, gdzie oglądali wiele atrakcji przyrodniczych i kulturowych.
Relacje z debat oraz ciekawe wywiady z uczestniczkami Forum
zamieszczamy w tym numerze Biuletynu.
Ważnym wydarzeniem, o którym piszemy w Biuletynie, była
także międzynarodowa konferencja naukowa w Lublinie, na
temat nowoczesnych metod edukacji i aktywizacji seniorów
„Studenci Trzeciego Wieku – studentami nowej generacji?”
Organizatorzy: Światowa Federacja Uniwersytetów Trzeciego
Wieku AIUTA i Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprosili
liderów narodowych UTW z 16. krajów. Prezes Ogólnopolskiej
Federacji Stowarzyszeń UTW Wiesława Borczyk zaprezentowała osiągnięcia polskich UTW, w okresie 40-letniej działalności, w referacie „Kierunki działalności Ogólnopolskiej Federacji
UTW w Polsce, nowe wyzwania”, otwierającym konferencję
w dniu 18 września br. W gmachu Trybunału Koronnego w Lublinie miało też miejsce spotkanie p. W. Borczyk z Prezydentem
AIUTY prof. Francois Vellasem (synem prof. P. Vellasa, założyciela UTW) i Małgorzatą Stanowską, kierownikiem Lubelskiego
UTW, będącą również członkiem Zarządu AIUTY. W czasie spotkania Prezydent AIUTY zaprosił W. Borczyk do Tuluzy, gdzie
mieści się Sekretariat międzynarodowej organizacji UTW. Prezes Federacji UTW zaproponowała Prezydentowi AIUTY udział
w Forum III Wieku w przyszłym roku.
O tych i innych, ciekawych wydarzeniach i inicjatywach możecie Państwo przeczytać w bieżącym numerze Biuletynu.
Przyjemnej lektury.
Wiesława Borczyk
Redaktor Naczelny
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Ekonomia i seniorzy
Skrót panelu dyskusyjnego Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju
Opracowanie na podstawie stenogramu z dyskusji: Andrzej Zarych

O ekonomicznych wyzwaniach procesu starzenia się społeczeństw w Polsce i na
świecie, srebrnej gospodarce oraz społecznej odpowiedzialności biznesu rozmawiano w trakcie panelu dyskusyjnego 10 września 2015 r. Spotkanie odbywało się w ramach Forum III Wieku.
Moderatorem (M) panelu była Marzena Rudnicka –
prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej,
a panelistami: Dariusz Rostkowski (DR) – doradca
w Departamencie Edukacji i Wydawnictw Narodowego Banku Polskiego, dr Elżbieta Ostrowska (EO) – przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów, Grzegorz Lot (GL) – wiceprezes Zarządu
ds. Sprzedaży na Rynku Masowym, TAURON Sp. z o.o.,
Jan Golonka (JG) – prezes Sądeckiej Grupy Producentów Owoców i Warzyw „Owoc Łącki”, wiceprzewodniczący Rady Programowo-Naukowej SUTW oraz Krzysztof Inglot (KI) – pełnomocnik Zarządu i rzecznik firmy
World Service.
M: Zaczniemy od krótkiego wprowadzenia na temat sytuacji demograficznej w Europie i w Polsce.
Według prognoz Eurostatu w 2030 roku prawie 25
procent mieszkańców Unii Europejskiej będzie miało co najmniej 65 lat. Ale według GUS-u ten odsetek
będzie sięgał prawie 28 procent. Najnowszy raport
Komisji Europejskiej „O starzeniu…” prognozuje, że
do 2060 roku średnia długość życia mężczyzn w Unii
wrośnie o przeszło 7 lat i sięgnie ponad 83-84 lat,
a kobiet o ponad 6 lat przy średniej ponad 89. Mówi
się już nie o wieku 65+, ale o wieku 100-. Zatem grono osób powyżej 80 roku życia wzrośnie z obecnych
5 procent do 12 procent w 2060 roku. Ten sam raport wskazuje nasz kraj jako najszybciej starzejący
się, za około 15 lat możemy być najstarszym krajem
w Europie. Geriatryczne tsunami właśnie nadeszło.
Myślę, że chcielibyśmy porozmawiać dzisiaj przede
wszystkim o tym czy jesteśmy na to przygotowani,
bo to będzie miało przede wszystkim olbrzymie
konsekwencje ekonomiczne. Zatem: czy Polska jest
gotowa na to geriatryczne tsunami?
EO: Bardzo boję się określeń, których użyła pani modera-

torka, czyli geriatryczne czy srebrne tsunami. Bo tsunami
to coś groźnego, co nas zaleje i zniszczy. Nie ma zgody na
takie przeciwstawianie sobie starości i młodości. To są
naturalne etapy życia i nie musimy się tłumaczyć z tego,
że jesteśmy starsi. Tak do końca nie wiemy, kogo mamy
na myśli, mówiąc o seniorze czy osobie starszej. Kiedyś
przyjmowano umowną granicę 60. lat. W tej chwili człowiek 60-letni gotowy się obrazić, gdy o nim powiemy, że
jest osobą starszą. Żyjemy dłużej, żyjemy w zdrowiu, a to
jest ogromny sukces medycyny, zmiany trybu życia, zwracania większej uwagi na profilaktykę zdrowotną. W Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 10 lat
temu, kiedy dowiedzieliśmy się, że mamy czynnego 100
latka, przyznaliśmy mu nagrodę, dyplom i była ogromna
feta. W tej chwili mamy kilkadziesiąt takich przypadków
rocznie – czynnych 100-latków. W związku z tym wydaje mi się, że musi ulec zmianie postrzeganie ludzi starszych, ale też przecież i starsi się bardzo zmieniają. Coraz
śmielej widać nas w przestrzeni publicznej, w mediach,
na rynku pracy. Ludzie 60-letni pracują, ale również są
obecni jako konsumenci, a więc uczestnicy rynku dóbr
i usług. W mojej ocenie w obu tych obszarach ludzie starsi często podlegają wykluczeniom i ograniczeniom właśnie ze względu na wiek. Z jednej strony często przedstawiane jest w mediach, że jako konsumenci stajemy się
ofiarami nieuczciwych praktyk rynkowych, ale również
jesteśmy nie do końca dostrzegani i doceniani jako konsumenci i nabywcy dóbr i usług. Nie ma w wielu przypadkach oferty adresowanej do osób starszych. Myślę,
że jest to jeszcze przekonanie, że seniorzy są grupą słabą
ekonomicznie, ale jednocześnie to jest stereotypowe postrzeganie osoby starszej jako niezainteresowanej modą.
To wyzwanie, o którym mówimy, ponieważ gospodarka
musi w większym stopniu dogonić tą jedną czwartą społeczeństwa, do której powoli zbliżamy się jako seniorzy.
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M: Czy ekonomicznie jesteśmy gotowi na zmiany,
które przyszły? W kontekście przygotowania społecznego biznesu?
DR: NBP stara się wspierać seniorów w trochę nierównej
walce na rynku konsumenta o dobre traktowanie, o to
żeby usługi finansowe były adresowane w sposób właściwy, żeby nie padali ofiarą nieuczciwych praktyk rynkowych. Co niestety się zdarza. To, że mamy więcej seniorów,
to jest wyzwanie dla gospodarki. Temu wyzwaniu muszą
sprostać rządzący, bo to jest dla nich jakby zmiana priorytetów, bo to jest coraz ważniejsza grupa, z którą coraz
bardziej będzie trzeba się liczyć. Ale i temu wyzwaniu powinni sprostać też sami seniorzy, bo jeśli się oni nie odnajdą na rynku, to jakość ich życia będzie słabsza, gorsza. A finanse są dosyć ważne. Ktoś kiedyś mówił, że człowiek nie
może żyć bez trzech rzeczy: bez spania, jedzenia i miłości.
Państwo macie miłość blisko, śpicie – mam nadzieję – dobrze, natomiast jedzenia nie będzie bez finansów. Z badań,
które robił Bank Centralny wynika, że seniorzy znacząco
częściej biorą ryzykowne pożyczki, stają się ofiarami niezbyt chlubnych praktyk osób, które oferują im np. różnego
rodzaju lokaty czy polisolokaty, które gwarantują zysk, ale
bardzo często pod bardzo wieloma warunkami. Jednym
z nich jest np. wypłata kapitału plus dodatkowych odsetek po 20 latach. Mieliśmy takie przypadki, że polisolokatę
20-letnią oferowano osobom powyżej 90 roku życia.
M: Czy banki pracują nad tym, żeby do seniorów kierować jednak przede wszystkim bezpieczną ofertę?
DR: Banki same z siebie, nie wyjdą naprzeciwko klientom. Jesteście państwo rosnącą grupą, to jest dostrzegane. Apeluję do państwa żebyście, próbując się wczytywać i badać rynek finansowy, korzystali z rad NBP
i starali się naciskać na ustawodawców, żeby możliwość
realnych pułapek była jak najmniejsza. Inaczej będziemy
musieli się ciągle potykać o ten drobny druczek na umowach, który będzie niwelował nasze bezpieczeństwo.

M: Myślę, że też ze strony przedsiębiorców powinniśmy zaobserwować niebawem czynną postawę czy
być może chęć zmian, bo, jak wiemy, koszt wypłaty
emerytur wypłacanych w gotówce to ponad 220 mln
rocznie dla niespełna jednej trzeciej emerytów. Mówimy o koszcie obsługi wypłaty. Koszt wypłaty dla
pozostałych 2/3 emerytów w Polsce to kilkanaście
tysięcy. Zatem w interesie finansów publicznych leży
również to, żeby banki dostosowały ofertę tak, by seniorzy nie bali się korzystać z ich usług.
DR: Zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej w ciągu
najbliższych kilku lat ma być dodana taka rekomendacja,
która będzie powodowała, że w każdym kraju członkowskim powinno być co najmniej jedno konto darmowe
bądź konto z podstawowym zakresem usług, bardzo podstawowe, ale ma być ono darmowe lub bardzo tanie.

M: Zmiany, starzejące się społeczeństwo, to w oczach
przedsiębiorców może jednak szansa na stworzenie
nowego rynku usług bądź zmodyfikowanie istniejącego. Czy biznes czuje się właśnie społecznie odpowiedzialny za to, jakiej jakości usługi dostarcza
seniorowi-klientowi.
JG: Biznes generalnie nie jest instytucją charytatywną,
czyli prawdopodobnie będzie chciał na tym zarobić.
Nadzorowałem przez kilkanaście lat instytucję gdzie
robiono chodniki, likwidowano różne bariery architektoniczne, instytucję która zarządza drogami. Założyłem sobie za punkt honoru: będziemy budować równe
chodniki. Wyobraźcie sobie, że się nie da. Zawsze była
odpowiedź jedna: rozporządzenie ministra infrastruktury. Nie wiem czy ten minister jeszcze żyje, bo kilkunastu się w międzyczasie zmieniło, ale rozporządzenie
trwa i nic go nie ruszy. Musimy dopracować się pewnych
instytucjonalnych form współpracy również z przedsiębiorcami, również im musimy pokazać ofertę srebrnej
gospodarki, której potencjał jest gigantyczny. To jest
nasze zadanie na przyszłość. Nie pukajmy, nie prośmy.
Mamy naprawdę duży argument: jest nas coraz więcej
i będzie coraz więcej. Będziemy stanowić coraz większą
siłę, również w polityce. Przełóżmy to na nasze interesy
i myślę, że wtedy politycy sami tu przyjdą i będą prosić byśmy chcieli z nimi współpracować. Nie wytrzyma
żaden budżet państwa przy tym sposobie finansowania
form opieki społecznej. Nie stać na to krajów skandynawskich. Podnieśliśmy wiek emerytalny, ale zapomnieliśmy, że nie stworzyliśmy warunków do pracy ludziom
w wielu 60+, czy 50+. Politycy sami tego nie zrobią. Z takim przesłaniem chciałbym z Krynicy wyjść.

M: Rynek usług dla osób starszych, ale mówimy już
o rynku nie tylko usług pielęgnacyjnych, ale wszystkich, w których senior jest konsumentem, klientem
biura podróży, banku czy apteki. To też jest potencjał
na rynku pracy. Natomiast jeśli mówimy globalnie
o rynku usług dla osób starszych, to czy należy się
spodziewać powstawania nowych miejsc pracy? A jeżeli tak, to w jakiej strukturze wiekowej i dla kogo?
Trafia wiele pytań od osób, które zajmują się opieką
np. za granicą nad osobami starszymi. Czy jest szansa, że w Polsce stworzymy rynek pracy dla nich, żeby
mogły wrócić i robić to samo w kraju, opiekując się
jednocześnie i wspomagając swoich rodziców?
KI: Dlaczego tak się dzieje, że państwo macie teraz swój
złoty okres? Odpowiedź jest bardzo prosta i powiem ją
na wstępie. Kolega powiedział mi bardzo fajną rzecz:
życie zawodowe musi stać się ciągłym rozwojem, a państwa wiedzy i mądrości życiowej nie da się nauczyć na
żadnym uniwersytecie. Nie ma takiej szkoły, która nauczy tego, co wie osoba zaawansowana zawodowo. Jeżeli
dzietność w Unii Europejskiej nie wzrośnie powyżej 2,14
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na rodzinę, to za 80 lat nie będziemy jako nacja – Europejczycy – istnieli. A z drugiej strony w ciągu najbliższych
20 lat w strefie subsaharyjskiej urodzi się 900 milionów
nowych osób, z czego 200 milionów osób będzie poszukiwało pracy. Nadchodzi teraz kolejna fala powojennego
boomu demograficznego i ona idzie w kierunku wieku
emerytalnego. Musimy czerpać wzorce z krajów europejskich. Nasze życie zawodowe nie kończy się w wieku
55, 60 czy 64 lat. Idziemy w kierunku tego, by czerpać
z państwa wiedzy i doświadczenia. Mi najbardziej podobają się wzorce skandynawskie, gdzie brygadziści, szefowie w wieku 50, 60 lat mają pod sobą młodych, którzy
wchodzą na rynek pracy. W tym momencie wytwarzamy
proces ssania i pchania. Mamy potencjał, który wchodzi
na rynek pracy, ale nie ma kompletnie kompetencji i zapotrzebowanie na wiedzę osób w wieku przedemerytalnym, które chcą przekazać tę wiedzę młodym. To aktywizuje wszystkich.
M: A czy nie jest jednak tak, że przedsiębiorcy potrzebują jakichś systemowych rozwiązań czy zachęt,
może niżej opodatkowanej pracy dla osób starszych,
aby ich zatrzymywać jako tych mentorów wprowadzających w zawód młodszych? Czy takie rozwiązania byłyby pomocne?
KI: Wiele rządów i instytucji zastanawia się co moglibyśmy zrobić, aby było więcej dzieci. To nie jest tak, że
możemy sobie nawoływać, zrobimy serię reklam w telewizji i powiemy: słuchajcie teraz wszyscy będziemy
się rozmnażać. Państwo doskonale wiecie jak to działa
i nie muszę tłumaczyć, że nie da się tego w ten sposób
załatwić. Rozmawiam z młodymi Polakami, którzy są
naszymi pracownikami. Jeżeli zarabiam 1800, 2300 zł,
czy 1200 na rękę, a moja żona też zarabia 1200, 1500
na rękę, to ciężko żebym miał 3 dzieci. Trzeba podnieść
wynagrodzenia, trzeba takich ulg, jak mają Niemcy, kiedy osoba, która urodzi dziecko, dostaje 650 euro. Nie
wytworzymy poczucia bezpieczeństwa w rodzinach
w Polsce, jeśli nie damy poczucia zabezpieczenia ekonomicznego i wsparcia. Tak samo jest z drugiej strony czyli z wykorzystaniem osób w wieku przedemerytalnym
i emerytalnym.
M: Tym bardziej, że taka osoba starsza np. w okienku
w banku jest bardziej zaufanym partnerem do rozmowy dla kogoś w tym samym wieku, który jest klientem. Takie rozwiązania też są potrzebne dla biznesu.
KI: Tak samo trzeba dofinansować ludzi młodych żeby
chcieli być dzietni, tak samo trzeba dać ulgi pracodawcom i pracownikom, żeby chcieli, mimo czasami obniżonej wydajności, zatrudniać osoby starsze nie tylko
w wieku przedemerytalnym.

M: Myślę, że ważne jest skupienie uwagi na tworzeniu rynku pracy dla osób w wieku 50+. Chciałabym

jeszcze porozmawiać o kontekście mieszkań dla
osób starszych, ponieważ mówi się o paradoksie
czwartego piętra, o więźniach czwartego piętra. Czy
też paradoks jednej mili za daleko, czyli o ryzyku
z powodu odległości, w jakiej się mieszka. Chciałam
porozmawiać o wykluczeniu energetycznym seniorów, którzy mieszkają w niedogrzanych domach,
a energia jest droga. Czy dostawcy energii podejmują w ogóle ten temat?
GL: Wydaje m się, że tutaj jest ogromny potencjał biznesowy. Każdy klient energetyki jest seniorem, jeżeli nie
dzisiaj, to za jakiś czas. Kwestia czasu. Większość naszych klientów, to osoby starsze. To jest grupa docelowa, bo każdy z nas będzie seniorem. Z jednej strony dla
sprzedawców daje to duży potencjał sprzedażowy, ale
z drugiej sądzę, że dużą odpowiedzialność i ryzyko. Jak
założyliśmy, że tworzymy nowe produkty, nową ofertę
handlową z nowymi klientami, to w pewnym momencie zorientowaliśmy się, że źródła sprzedażowe czy kanały sprzedażowe to młodzi ludzie, którzy kontaktują
się z osobami starszymi. Prowadzimy różne kampanie
edukacyjne dla konsumentów i w chwili obecnej dla seniorów, a za chwileczkę będziemy musieli uderzyć do
młodszej grupy, żeby edukować ich z etyki działania, budować lojalność. Jest bardzo konkretna grupa klientów,
podchodzimy do niej z ogromnym szacunkiem i atencją.
Co do tego tzw. wykluczenia, czy to się nazywa ubóstwo
energetyczne? Jest taki program klienta wrażliwego, jeżeli nie ma on środków, może zgłosić się do MOPS-u i tam
może uzyskać rabaty, zasiłek na energię. Zadeklarowałem, że będziemy prowadzili program na rzecz oszczędzania. Większość z nas ma źle dobraną lodówkę. Często
osoba samotna ma lodówkę na 1,70, potrójny zamrażacz, cztery półki, a w środku pomidor, papryka i masło.
Wymiana takiej lodówki na nową mniejszą powoduje,
że w ciągu roku jesteśmy w stanie zaoszczędzić 50% na
rachunkach, bo to jest 70% zużycia. No i to jest ta deklaracja z naszej strony.

M: Gdybyśmy mieli narysować mapę działań, która
miałaby być schematem mającym na celu dostosowanie rynku usług do potrzeb osób starszych, to co
tym pierwszym kokiem być powinno?
EO: Gospodarka polska w małym stopniu odpowiada na
wyzwania wynikające ze starzenia się społeczeństwa.
Starszy człowiek jest w różnym stopniu wykluczany
i dyskryminowany, zarówno na rynku pracy wtedy kiedy
występuje jako aktywny uczestnik tego rynku, jak i na
rynku konsumenckim. My jako seniorzy możemy tłumaczyć te działania przedsiębiorcom, ale etyki w biznesie
nie da się zadekretować. Drodzy przedsiębiorcy: wasza
przyszłość to seniorzy. Dzieci mamy coraz mniej, młodzieży mniej, a więc seniorzy to są odbiorcy waszych
produktów i oni nie wyjadą. Jeśli zaoferujecie im pro-
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dukty i usługi, które będą odpowiadały ich potrzebom,
jeśli nie zawiedziecie ich zaufania, stosując nieuczciwe
praktyki rynkowe, będą z wami. To jest moje przesłanie
do przedsiębiorców.
DR: Aby rynek usług finansowych funkcjonował lepiej,
to państwo musicie umieć podejmować odpowiednie
decyzje. Żeby umieć podejmować odpowiednie decyzje, należy posiąść przynajmniej minimalną wiedzę
o finansach. Ta wiedza jest krzewiona również dzięki
projektom powadzonym przez Ogólnopolską Federację
Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Aby seniorzy dobrze funkcjonowali, powinni się przynajmniej
minimalnie edukować i nie dać się nabierać instytucjom
finansowym.
GL: Proszę państwa większa siła jest w każdym z nas,
jak tutaj siedzimy, niż w stowarzyszeniach, bo czasami
jest więcej dyskusji na temat jak się stowarzyszyć, jak
się zjednoczyć i negocjować niż bezpośrednio korzystać z tego, co już mamy. Każdy senior ma ogromną siłę
i tak samo jest z konsumentem jak ja, jak moja córka.
A przedsiębiorcy sami polecą za takimi konsumentami,
którzy jasno deklarują swoimi wyborami czego chcą. Jestem o tym przekonany.
KI: Trzy proste tezy, co musielibyśmy zrobić żeby pomóc
pracodawcom i seniorom ich pracownikom: po pierwsze – skrócenie czasu pracy, jeżeli chodzi o osoby w wieku przedemerytalnym, do 4 godzin dziennie, po drugie
– wydłużenie dwukrotnie czasu urlopu, koszty urlopu
powinny być pokryte przez państwo, czyli żeby dać więcej możliwości do odpoczynku pracownikom, by byli
wydajniejsi niezależnie od wieku i po trzecie – szkolenia
techniczne dla osób w wieku przedemerytalnym, by cały
czas podnosić ich kompetencje i zaznajamianie osób
w starszym wieku z najnowszymi produktami technicznymi. Trzy bardzo proste rzeczy. Myślę, że każdy senior
czułby się świetnie, mogąc dłużej pracować i jeżdżąc na
urlopy za te pieniądze, które zarobi w ciągu roku.
JG: Najlepiej weźmy wszystkie sprawy i podzielmy na
te, które musimy dziś załatwić z politykami, ale najlepiej żebyśmy włożyli nogę między drzwi, żebyśmy byli
w tych gremiach decyzyjnych, które powodują później
przekazywanie środków na różnego rodzaju programy.
I to jest jedna rzecz, ale druga strona to takie spotkania
z przedsiębiorcami.
M: Pewnie wiecie, że jest przygotowywana ustawa
o osobach starszych, która będzie monitorowała sytuację seniorów w kraju i Rada Ministrów co roku będzie musiała przedstawiać raport za zeszły rok o potrzebach osób starszych w wielu obszarach, w tym też
rynku usług, nie tylko tych pielęgnacyjnych.

Podpisanie
porozumienia
o współpracy
z Federacją
Uniwersytetów
Trzeciego Wieku
Warmii i Mazur
Opracowanie: Paulina Podwika
11 września 2015 r. po zakończeniu Sesji Plenarnej
Forum III Wieku nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń UTW a Federacją Uniwersytetów
Trzeciego Wieku Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie.
Celem zawarcia Porozumienia jest podejmowanie inicjatyw na rzecz realizacji działań edukacyjnych, rozwijających aktywność kulturalną, społeczną i obywatelską osób
starszych oraz działań informacyjnych i promocyjnych
w środowisku seniorów, a w szczególności w zakresie prowadzenia Uniwersytetów Trzeciego Wieku w kraju i zagranicą; kształtowanie profesjonalnych standardów ich
działania, wymiana doświadczeń, organizowanie konferencji i seminariów, przygotowanie i realizowanie wspólnych projektów oraz umacnianie poczucia tożsamości
środowiska krajowych Uniwersytetów Trzeciego Wieku
i polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku za granicą.
Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii
i Mazur została założona 20 kwietnia 2015 r. w Olsztynie przez osiem uniwersytetów trzeciego wieku z Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Członkami założycielami Federacji są Uniwersytety z: Działdowa, Ostródy,
Ornety, Nowego Miasta, Szczytna, Węgorzewa oraz Akademia Trzeciego Wieku przy MOK w Olsztynie i Jarocka
Akademia Trzeciego Wieku z Olsztyna. Jako główny cel
swojego działania Federacja przyjmuje wspieranie rozwoju UTW w małych miejscowościach.
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Czy samorządy są przyjazne
seniorom?
Forum III Wieku, Krynica-Zdrój – Nowy Sącz
Opracowanie na podstawie stenogramu z dyskusji: Andrzej Zarych

10 września 2015 r. w ramach Forum III Wieku odbył się panel „Miasta/gminy przyjazne starzeniu się społeczeństwa – samorząd terytorialny a zmiany demograficzne”.
Poniżej skróty wypowiedzi uczestników dyskusji, której moderatorem była Wiesława Borczyk – prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
Uczestnicy panelu: Moderator (M) – Wiesława Borczyk,
Małgorzata Stanowska (MS) – Dyrektor UTW w Lublinie,
członek Zarządu AIUTA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku), Ludwik Węgrzyn
(LW) – Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, starosta bocheński, Krzysztof Głomb (KG) – prezes Zarządu
Stowarzyszenia Miasta w Internecie, dr hab.inż. Jerzy
Jedliński (JJ) – prezes Towarzystwa Polsko-Niemieckiego
w Krakowie oraz Tejmuraz Chomeriki – gość z zagranicy, Krajowy Koordynator Programu, Szwajcarskie Biuro
Koordynacyjne na Kaukaz Południowy, Gruzja.
Moderator (M): Drodzy Państwo, temat naszego
panelu jest skoncentrowany głównie na miejscach,
w których żyjemy, mieszkamy. Tytuł: „Miasta i gminy
przyjazne starzeniu się społeczeństwa”. Uzgodniliśmy z panelistami, że będziemy rozmawiać o lokalnej polityce senioralnej. Z jednoczesnym zapytaniem
czy ona już istnieje w samorządach i czy samorządy
rozumieją wagę związaną z utworzeniem takiej polityki i jej realizacją. Następny problem to przestrzenie publiczne i budynki przyjazne starzeniu. Budownictwo komunalne to też kwestia samorządów,
ale także i pozwolenia na budowę, czy tworzenie
infrastruktury przestrzennej. Stąd też zapytamy jak
samorządy przygotowują się do tego. Usługi publiczne dla seniorów, myślę, że to bardzo szeroki temat.
W tej dyskusji panelowej poproszę każdego z państwa, aby we własnym zakresie wymienił i zwrócił
uwagę na te zagadnienia, które jego zdaniem powinniśmy dzisiaj przynajmniej zauważyć. Poproszę
pana prezesa Węgrzyna o krótką historię samorzą-

du i obraz jego struktur, gdy się tworzył w Polsce.
Dzisiaj, po 25. latach, czy pana zdaniem w związku
z procesami demograficznymi powinny ulec zmianie
zarówno zadania samorządu, jak i sposób ich funkcjonowania?
(LW): Temat funkcjonowania samorządu jest tak odległy, jak funkcjonowanie wspólnot zorganizowanych.
Kiedy ludzie zaczęli się organizować, to były to już samorządy. Co to znaczy samorząd: sami rządzimy, sami
rozstrzygamy o własnych problemach. Kiedy to powstało? Pewnie we wspólnocie pierwotnej. Samorząd
w Polsce jest instytucją o równie długiej historii. Przez
wieki istniały samorządy korporacyjne, zawodowe, cechy zrzeszające we własnych organizacjach różnych ludzi. Obecnie funkcjonujący samorząd terytorialny jest
immanentnie związany z wielką Solidarnością z 1980
roku. Gdyby nie było Solidarności, nie byłoby samorządu. Gdzie publicznie pojawiło się pierwsze hasło: samorządność? Na długim długopisie Lecha Wałęsy. W Sali
BHP 35 lat temu, kiedy podpisywał Porozumienia Gdańskie. Mniej więcej po stanie wojennym po roku 1985/6
powstała grupa nieformalna, która zaczęła tworzyć zręby samorządu. Na bazie tych przemyśleń 8 marca 1990
roku Sejm Rzeczpospolitej uchwalił ustawę o samorządzie gminnym. Przyjęto generalne rozwiązanie, które
po 25 latach okazało się bardzo dobrym rozwiązaniem
prawnym, a mianowicie domniemanie kompetencji gminy – co to znaczy? Że jeżeli jakieś zadanie publiczne nie
jest przypisane przepisem rangi ustawowej innemu organowi publicznemu, to jest ono zadaniem gminy. Gdy
weźmiemy do ręki ustawę o samorządzie gminnym z 8
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marca 1990 roku, to w artykule 6 przeczytamy, że co zadań obowiązkowych samorządu gminy należy. Katalog
zaczyna się od kobiety w ciąży, a kończy na ładzie przestrzennym. Zadania te podzieliłbym na: dotyczące urbanistyki i planowania przestrzennego, poprzez szeroko
rozumiane działania edukacyjne i instytucje rynku pracy, aż do zadań z zakresu kultury, sportu, turystyki, itd.

M: Gdzie tu rola dla osób starszych?
LW: Wszędzie. Nawet od kobiety w ciąży poczynając, bo
to kwestia doświadczenia i wsparcia emocjonalnego czy
materialnego. W spisie są sprawy z architektury i urbanistyki – usuwanie barier architektonicznych. Jedno z bardzo ważnych zadań, które powinno rozwiązać problem
ludzi niepełnosprawnych i tych w wieku dojrzałym. To
też sfera kultury i cały konglomerat zagadnień z zakresu
praw społecznych, aż po zagospodarowanie czasu wolnego. To jest zadanie samorządu i nas wszystkich.

M: Poproszę teraz prezesa Krzysztofa Głąba, który
od kilku lat podejmuje działania w zakresie upowszechniania nowoczesnych technologii, a więc też
nowego rodzaju usług na rzecz nie tylko osób starszych we współpracy z samorządem. Jakie wyglądają doświadczenia w tym zakresie i jaka jest perspektywa na najbliższe lata?
(KG): Mam przyjemność od 18. lat współpracować z samorządami, a 12 lat wcześniej spędziłem w samorządzie
jako radny i członek zarządu. I to jest to duże doświadczenie, które dzisiaj owocuje w mojej pracy. Istotnie zajmujemy się kwestią dosyć wstydliwego i często zamiatanego pod dywan przez naszych rządzących problemu,
jakim jest wykluczenie cywilizacyjne osób w wieku starszym. Ma skutki ekonomiczne o zasięgu gigantycznym.
W badaniu PWC, które zostało zrealizowane na nasze
zlecenie 2 lata temu, okazało się, że to kosztuje nas 24 miliardy rocznie. Dzisiaj dyskutujemy o 500 zł na dziecko,
a jest to mowa właśnie o 21-26 miliardach. Czyli problem wykluczenia ludzi starszych ma bardzo wymierną wartość. Likwidacja choćby 20 czy 30 procent jego
skali byłaby czymś bardzo ważnym. Niestety robimy to
w sposób chałupniczy, nieskoordynowany i taki, który –
również w perspektywie finansowej na lata 2015-2020
– traktowany jest jako działanie „pięknoduchowskie”,
estetyczne. Jako pomoc osobom starszym, a nie systemowe rozwiązywanie problemu. Trzeba to załatwić
fundamentalnie i systemowo. Większość dzisiejszych
okienkowych usług, które osoby starsze mają do dyspozycji, będzie zanikać. Jedynym kanałem dostępu będzie
dostęp elektroniczny, przez Internet. Brak kompetencji
w tym zakresie będzie skutkował ogromnymi utrudnieniami. I tu moim zdaniem powinien być jeden z najważniejszych postulatów całego ruchu senioralnego w Polsce. Jeżeli mówimy o jakiejś polityce senioralnej, to ten
element powinien być jednym z trzech najważniejszych.

Samorządy w podstawowym zakresie z wolna zaczynają rozumieć co znaczy polityka senioralna, np. że trzeba
kupować autobusy niskopodłogowe, że na dworcach kolejowych trzeba robić odpowiednie perony, tworzyć ergonomiczne rozwiązania itd. Natomiast problemem jest
dotarcie do ludzi starszych w sferze miękkiej czyli edukacyjnej i motywacyjnej. Tych ludzi jest 9 milionów. Tu
bez pomocy rządu nie damy rady. Musi być w tej sprawie
poważny pogram rządowy i pomoc samorządów. Dlatego te zajęcia muszą się odbyć w środowisku życia seniorów, być dostępne. Myślę, że z tego panelu powinien
wyjść bardzo konkretny wniosek o to, aby dla seniorów
dostęp do usług w przyszłości – czyli za 5, 10 czy 15 lat
– był umożliwiony dzięki nabyciu komputerów przez
te osoby. Internet wbrew pozorom integruje ludzi starszych, powoduje, że wychodzą z domów. W odróżnieniu
od osób młodych starsi dzięki Internetowi zaczynają poznawać świat i spotykać się poza Internetem bardziej intensywnie, niż do tej pory. Jest na to mnóstwo dowodów.
To bardzo poważna kwestia, której nie powinniśmy lekceważyć, ale uznać za jeden z ważniejszych programów
narodowych, po tym jak już zbudowaliśmy autostrady.
M: Myślę, że te tematy i problemy, które podpowiadają nam paneliści powinny być wyartykułowane
w formie stanowiska Forum III Wieku i skierowane
do odpowiednich decydentów. Teraz przejdę do pani
Małgorzaty Stanowskiej i ją proszę o refleksje na temat współpracy między organizacją ludzi starszych
a samorządem lokalnym na przykładzie Lublina
i roli w tym UTW.
(MS): Jeszcze krótko nawiążę do pierwszej wypowiedzi pana prezesa… Taka krótka refleksja na dzień dobry.
Pan pięknie mówił nam o samorządności i skrótowo
sięgnął do korzeni tej idei. Ja natomiast spojrzałam na
salę i mam pytanie czy państwo w swoich środowiskach
macie poczucie dialogu z władzą samorządową? Czy
państwo macie poczucie partycypacji, przedstawicielstwa? Nie chciałabym dyskredytować gmin czy samorządów, więc będę odnosiła się tylko do doświadczeń
środowisk, z którymi miałam okazję współpracować.
Pierwsza sprawa to czy samorządy mają świadomość
wyzwań demograficznych i czy są na nie przygotowane? Obawiam się, że świadomość mają ogromną, ale na
drugie pytanie odpowiem niestety negatywnie. Nie są
przygotowane merytorycznie, ani finansowo, ani zadaniowo do rozwiązywania problemów demograficznych.
Te procesy szczególnie dotyczą bardzo małych gmin
wiejskich i małych miasteczek, bo tam mamy zdecydowaną kumulację tych zjawisk, mamy ogromny odpływ
młodzieży i pozastawianie na miejscu osób starszych.
Czy samorząd może być na to obojętny? Nie może. Czy
jest? Tutaj warto prześledzić wszystkie programy i tak
zwane projekty strategiczne rozwiązywania problemów
osób starszych. W jednej z gmin cały program opraco-
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wano w oparciu o analizę wykonaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Tak, jak tutaj państwo siedzicie na Sali, to nie widzę żadnego beneficjenta pomocy
społecznej, a w tej gminie o całym programie wsparcia
i aktywizacji osób starszych decydowano na podstawie ankiety w domach pomocy społecznej. Wracając
do problemów dialogu między władzą samorządową
z osobami starszymi. To jest proces, od którego nie ma
odwrotu. Zmiany w ustawie o samorządzie terytorialnym, wprowadzenie artykułu, na mocy którego mogą
być powoływane w gminach Społeczne Rady Seniorów,
to kamień milowy. Kamień milowy, ale okazał się on dla
wielu gmin kamieniem u szyi. W co dziesiątej zaledwie
gminie doszło do powstania takiej rady. Dlaczego? Czy
zawsze winien jest niechętny samorząd? Często tak. Ale
znam też i drugą stronę, gdy osoby starsze, patrzące
przez pryzmat swoich doświadczeń, nie wierzą w dialog z władzą. Nikt tak, jak osoby starsze nie jest związany emocjonalnie ze swoim środowiskiem, bo to grupa
mniej mobilna, która używa słowa „moje miasto”, „moja
wieś” i ma świadomość miejsca, w którym żyje. Musimy
przygotować samorząd do współpracy i sami się do tej
współpracy przygotować. W gminach muszą pojawić się
fachowcy, którzy posiadają wiedzę, co to znaczy przestrzeń dostosowana do potrzeb ludzi w różnym wieku.
Może ktoś powie: o czym ona mówi? O drobiazgach?
Nie, to drobiazgi składają się na jakość naszego życia.
Ktoś mówi mi, że w małej miejscowości że po godzinie
18.00 na koncerty seniorzy nie przychodzą. Dlaczego?
Na większości ulic tego miasteczka światła skierowane
są w kierunku ulic, po których poruszają się samochody, a nie chodników, po których chodzą piesi. Nikt po
zmroku nie wyjdzie. To nie są miasta, w których mamy
komunikację miejską. W Lublinie na jednym z głównych
deptaków nie ma ławek. Osoby starsze nie przejdą 2 kilometrów, nie mając pewności, że mogą przysiąść. To są
pozornie proste rzeczy, ale trzeba wiedzy wśród decydentów i projektantów, a może też należy tak sterować
finansowaniem, żeby stawiać wymogi formalne i nie dopuszczać do budowy kolejnej drogi na wsi bez pobocza.
Na naszych uniwersytetach spoczywa ogromna odpowiedzialność za programy edukacyjne czy to w zakresie nowych technologii czy np. edukacji z zakresu przystosowania mieszkań do naszych potrzeb i słabnącego
zdrowia. A może to ja, jako 50+, powinnam w tej chwili
zastanowić się czy mogę mieszkać na trzecim piętrze
w bloku bez windy? A może nie bójmy się, kiedy nasze
dzieci mówią nam: mamo, tato, może zamiast wanny
brodzik? I trzeci ważny element, z którym na pewno
państwo się spotykacie, to jest opieka 60-cio, 70-ciolatków nad swoimi starszymi rodzicami. Mamy czwarte już
pokolenie seniorów w Polsce i coraz więcej zmęczonych,
pozostawionych bez opieki pań, które opiekują się chorą
matką, chorym ojcem lub mężem po wylewie. Problem
kobiet, które na parę lat przed emeryturą przerywają

pracę zawodową, by opiekować się chorymi rodzicami.
Nie mają one powrotu na rynek pracy. Czyż nie jest to
wyzwanie dla samorządów?

M: Kontynuujemy temat usług dla seniorów, ale
i udziału seniorów w różnego rodzaju usługach.
I o wypowiedź na ten temat proszę profesora Jedlińskiego.
JJ: Jeśli chodzi o doświadczenia międzynarodowe, to
zrealizowaliśmy wiele projektów. Jednym z nich był np.
ten, w którym szkoliliśmy przedstawicieli z 6. państw
europejskich jak rozpropagować i rozwijać zdolności
i umiejętności posługiwania się Internetem wśród seniorów. Najbardziej uporządkowani są Niemcy, mają
bardzo prosty mechanizm. W każdym landzie czyli
województwie federalnym mają organizację seniorską
i ona dostaje pieniądze na swoją działalność z tego województwa. Przekazują to swoimi kanałami do powiatów,
do innych struktur. W innych krajach takich struktur nie
ma. Bardzo różnie w związku z czym wygląda działalność organizacji seniorskich. Chciałbym postawić kilka
tez i krótko je skomentować. Pierwsza rzecz, która jest
aktualna w całej Europie: seniorzy są nadal najbardziej
zdezintegrowaną grupą społeczną. Druga teza: nie ma
przeciętnego czy uśrednionego seniora ani europejskiego, ani krajowego, ani regionalnego, ani lokalnego,
gminnego, albo środowiskowego. Trzecia teza: jest potrzebna nowoczesna czyli kompleksowa polityka społeczna, nie socjalna ale społeczna, w skali kraju, która
jest oparta o profesjonalne zarządzanie i partnerstwo
wszystkich aktorów. Czwarta teza dotyczy bezpośrednio
naszego tematu, otóż uważam, że samorząd ma z mocy
prawa obowiązek zajmowania się problematyką seniorów. Uważam, że on ma potencjał wystarczający do zapewnienia skutecznych działań na tym polu. Jest pytanie
tylko: czy potrafi dobrze to robić, a więc pytanie o dwa
czynniki: o wolę i kompetencje. Teraz krótko się odniosę
do pierwszej rzeczy. Dlaczego mówimy o dezintegracji.
Tak naprawdę my nie mamy naturalnych mechanizmów
integracji seniorów. Pierwszym problemem, z jakim się
stykamy, kiedy podejmujemy działania, jest znalezienie miejsca. Druga teza dotyczy przeciętnego seniora.
Oczywiście jest to środowisko zróżnicowane od wykształcenia poprzez status materialny, zdrowie, zainteresowania itd. Mamy różne możliwości i różne potrzeby.
To jest niby truizm, ale również pułapka, bo nie da się
wszystkiego wspierać jednocześnie. Trzeba dokonywać
wyborów, a te powinny być dokonywane przez samorządy lokalne. Trzecia teza dotyczy polityki zintegrowanej, profesjonalizacji. Ma być szeroki zakres możliwych
działań, ale również zintegrowane działania poszczególnych aktorów, czyli administracji publicznej, organizacji
pozarządowych i innych. Bo tego nie ma. Każdy robi po
swojemu. Mamy dzisiaj strukturę silosową. Pieniądze
są w budżecie na edukację, na kulturę albo pomoc spo-
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łeczną. Nie ma przepływów, albo są one bardzo trudne
między różnymi pozycjami budżetowymi. Ta struktura
silosowa jest bardzo dużą barierą. Samorządy powinny
dopasować to, co im odpowiada ogólnej polityce i powinniśmy wreszcie powiedzieć sobie prawdę: mamy
pieniądze, ale nie na wszystko i w związku z tym razem
ustalmy strategię. Kolejna teza. Partnerstwo to oczywiście otwartość, poszanowanie wzajemne, a więc mechanizmy współpracy i dialogu. Musimy zadbać o to, żeby
kadry, które się zajmują seniorami, były wyedukowane.
Dzisiaj np. miejsca zajmowania się seniorami powinny
być miejscami pracy dla młodych. A nie jest tak. I ostatnia teza. Samorząd ma instrumenty w postaci infrastruktury. Może tworzyć szkoły i inne rzeczy. Powinniśmy nie
dopuszczać do tego, by w ramach polityki następowało „odhaczanie” wykonanego zadania, ale żeby to było
jego świadome wypełnianie. Czyli podejście zadaniowe,
stworzenie mapy potrzeb. I na koniec podstawowe wyzwanie: edukacja. Edukacja zarówno środowisk seniorskich do działalności obywatelskiej, wolontariackiej, ale
również edukacja na wyższych uczelniach szczególnie
na kierunkach, które będą kształciły kadry przygotowane do tego typu działań, a samorządy będą wysyłały
swoich pracowników na uczelnie, żeby nie marnować
ani pieniędzy, ani czasu.

M: Poproszę państwa, żeby, kończąc ten panel,
podpowiedzieć środowisku liderów organizacji seniorskich jakie w tych obszarach, które były
przedmiotem dyskusji, powinniśmy formułować
najważniejsze stanowiska środowiska osób, które
uczestniczą w Forum III Wieku.
LW: Samorząd nie jest bytem samoistnym. Samorządowa
złotówka nie może udźwignąć wszystkich zadań które zostały jej przypisane. Trzeba zmienić ustawę o dochodach
samorządu terytorialnego, zapisać jakim kluczem i jaką
metodą te zadania mają być finansowane.
KG: Ja bym się bardzo przychylił do tego głosu. Dodając
tylko dwa szczegółowe pola. O jednym już mówiłem –
potrzebie edukacji cyfrowej, która byłaby realizowana
w sposób nowoczesny. I drugi element, który jest fundamentalny, to teleopieka, która musi być realizowana na
poziomie samorządowym, ale oczywiście nie z finansów
samorządowych. Teleopieka musi stać się elementem
świadczeń finansowanych w ramach NFZ.
MS: Jeśli w samorządzie będziemy rozpatrywać wszystko przez pryzmat przysłowiowej złotówki, to nie będzie
to dialog. Musimy z jednej strony jako seniorzy wejść
w dialog swoich kompetencji, umiejętności, otwartości na potrzeby lokalne, tworzyć wolontariat rówieśniczy wśród nas samych. Natomiast dla naszych władz
samorządowych jesteśmy partnerem, bo to jest nasze
środowisko i nasze pieniądze. Nie bójmy się tej odpowiedzialności. Bardzo łatwo wykorzystać nieśmiałość

i kulturę osoby starszej, a dużo trudniej wejść z nią
w partnerstwo.
JJ: Jeśli chodzi o samorząd, to mnie się wydaje, że głównym przesłaniem byłoby otwarcie się poprzez udostępnianie infrastruktury, doprowadzenie i pozwolenie
na to, żeby inicjatywy były prowadzone w sposób ciągły, bo to jest bardzo wielka bariera przy budżetowaniu rocznym.I trzecia rzecz, to edukacja kadr własnych
w stosunku do środowiska seniorów, by wykorzystać ich
potencjał także w wyborach. 8,5 miliona głosów dostał
prezydent, a środowisko seniorów to ponad 9 milionów.
Proszę wyciągać z tego wnioski. Proszę też dobrze skorzystać z programu Erazmus+. To edukacja szeroko rozumiana. Tu mówię do organizacji seniorskich. To jest
ważna rzecz, żeby wygenerować mechanizmy, które doprowadzą do stworzenia kierunków, które będą produkować specjalistów w tej dziedzinie.

Podziękowania
z Zaporoża
Nasza międzypokoleniowa delegacja Towarzystwa Języka i Kultury Polskiej w Zaporożu przybyła do Nowego
Sączu i od razu została objęta opieką, uwagą, ciepłem.
Nasze kochane opiekunki z Uniwersytetu III Wieku pokazały nam ciekawostki i odkryły tajemnice. Nie ukrywamy
tego faktu, że nasi polscy seniorzy mają magiczną moc
otworzyć te drzwi, które są zamknięte i odnaleźć te miejsca, które jest niemożliwie odnaleźć. Obejrzeliśmy Nowy
Sącz, Stary Sącz, Krynicę Zdrój, Miasteczko Galicyjskie, to
są naprawdę fantastyczne, a nawet bajeczne miejsca.
Jesteśmy bardzo wdzięczni za te miejsca, ale głównie za
tych ludzi, których poznaliśmy. Za to, że z nimi można
było rozmawiać o wszystkim m.in. o kulturze, historii,
polityce, literaturze, o problemach i szczęściu, o sobie
i o kosmosie.
Forum III Wieku, na który mieliśmy zaszczyt być zaproszeni, to przyszłość dla naszego kraju, naszych ludzi, naszej świadomości. Świadomości, która niestety jeszcze
jest postsowiecka. Ale dzięki UTW, dzięki sile i otwartości, my mamy doskonały przykład tego, jak niemożliwe
staje się możliwe.
Natalia Lobach,
Towarzystwo Języka i Kultury Polskiej,
Zaporoże, Ukraina
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Wspólnie działamy
dla całej społeczności
osób starszych w Polsce
Rozmowa z dr Elżbietą Ostrowską – przewodniczącą Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Rozmawiała: Ewa Piłat
Podczas konferencji prasowej zorganizowanej po
debacie inaugurującej VII Forum III Wieku minister
pracy i polityki społecznej stwierdził, że organizacje
seniorskie przeżywają prawdziwą młodość. Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że ożywienie widać
też w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Jeśli to prawda, to jaki jest jego powód?
– To prawda, ale... Rzeczywiście, w związku odczuwamy
bardziej dynamiczną działalność, która wynika ze znacznego poszerzenia oferty dla naszych członków. Jednak
to lepsze samopoczucie zakłóca świadomość istnienia
oddziałów borykających się z dużymi problemami finansowymi, które znacząco ograniczają ich działalność.

Ile jest oddziałów i kół PZERI w Polsce? Ilu macie
członków?
– Mamy bardzo rozbudowaną strukturę organizacyjną, w której funkcjonuje blisko 2500 jednostek: kół,
oddziałów rejonowych i okręgowych, działających na
terenie całego kraju, podlegających zarządowi z siedzibą w Warszawie. Liczba członków jest zmienna ze
względu na naturalną rotację. Można przyjąć, że do
Związku należy blisko pół miliona polskich emerytów
i rencistów.
Jak zostaje się członkiem Związku?
– Trzeba spełnić kryteria, które wynikają z nazwy: zrzeszamy emerytów, rencistów i inwalidów. Każda taka
osoba może przyjść do placówki PZERI, wypełnić deklarację, wpłacić składkę członkowską w wysokości 30 zł
rocznie (może być w ratach) i zostaje naszym członkiem.

dr Elżbieta Ostrowska – przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów

Większości naszych Czytelników Polski Związek
Emerytów kojarzy się z organizacją wycieczek
i działalnością integracyjną. Co jeszcze powinniśmy
wiedzieć?
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– To prawidłowe skojarzenie. Wycieczki i wyjazdy to
niejako nasz znak rozpoznawczy, ale podstawową misją jest przeciwdziałanie samotności, wyciąganie ludzi
starszych i niepełnosprawnych z domów, zachęcanie
do jakiejkolwiek aktywności, nie tylko do wycieczek,
ale choćby spotkania z innymi osobami przy herbacie.
Dużym obszarem naszej działalności była – celowo użyłam czasu przeszłego – pomoc żywnościowa dla naszych
członków. Dyskretnie, poprzez zaufanych ludzi, dostarczaliśmy najbardziej potrzebującym artykuły spożywcze z banków żywności. Niestety, zmieniły się progi
uprawniające do takiej pomocy i procedury dotyczące
jej przyznawania. Starsi ludzie nie pójdą po makaron do
MOPS-u, bo to urąga ich godności. Wolą głodować. Wystąpiliśmy o przywrócenie poprzednich zasad dostarczania pomocy żywnościowej. Czekamy na odpowiedzi.

Jak wygląda portret przeciętnego członka kierowanego przez Panią Związku?
– Nie wiem czy da się zbudować taki statystyczny obraz
naszego członka ze względu na szeroki profil organizacji, dedykowanej kilku grupom osób. To nas wyraźnie
różni od Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Ale spróbuję: to człowiek starszy, ale nie stary, samodzielny, choć
często borykający się z różnymi ograniczeniami i chorobami, aktywny, chętnie uczestniczący w wycieczkach i spotkaniach. Część osób powoli traci sprawność
fizyczną, ale nie traci członkostwa. Odwiedzamy ich,
pomagamy i często jest to ich jedyny kontakt z innymi
ludźmi. Jak wynika z nazwy, skupiamy również osoby
niepełnosprawne. Organizujemy dla nich np. turnusy rehabilitacyjne. Jako jedyna organizacja w Polsce
obchodzimy Światowy Dzień Inwalidy przypadający
najczęściej w maju. Te imprezy, zazwyczaj plenerowe,
gromadzą od kilkudziesięciu do kilkuset uczestników.
W tym roku np. w Opolu na pikniku z tej okazji bawiło
się ponad 800 osób.

Wszystkie zadawane do tej pory pytania służyły
przedstawieniu reprezentowanego przez Panią doktor środowiska słuchaczom Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Widzimy różnice, ale i wiele podobieństw.
Związek ma blisko 60-letnią tradycję, UTW 40-letnią. Podczas siódmego Forum III Wieku obydwie organizacje ramię w ramię mówiły o problemach seniorów i deklarowały, że wspólnie chcą je rozwiązać.
Ten jeden głos środowiska bardzo ucieszył ministra
pracy. Dlaczego jednak tak późno?
– PZERiI jest bardziej skupiony na sprawach socjalnych,
UTW na rozwoju intelektualnym i edukacji. Uniwersytety Trzeciego Wieku potrzebowały blisko 40 lat, aby
się zintegrować i zorganizować jako jeden ruch, a potem upomnieć się, z ogromnymi sukcesami, o sprawy
seniorów. Jednak współdziałanie na skalę lokalną jest

faktem. Odczułam to po moim wystąpieniu w charakterze panelisty w Krynicy, gdy podchodziło do mnie wiele osób i informowało w jakich formach i od jak dawna
współpracuje w różnych miastach i miasteczkach z naszymi oddziałami czy kołami. Teraz wspólnie z UTW
organizujemy Obywatelski Parlament Seniorów. A na
pytanie dlaczego tak późno mogę tylko odpowiedzieć:
lepiej późno niż wcale.
Została Pani bardzo serdecznie przyjęta na Forum
III Wieku przez liderów UTW. Jakie wywiezie Pani
odczucia z Nowego Sącza i Krynicy? Przyjmie Pani
zaproszenie na kolejne Forum?
– Z całą pewnością! Tę serdeczność i życzliwość odczuwałam na każdym kroku. Z wielką przyjemnością tu
wrócę, głównie z tego powodu, że dzieją się tu rzeczy
dla seniorów niezmiernie ważne. Planuję również zaprosić panią prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW na naszą konferencję, mając jednakże świadomość, że nie będzie ona miała aż takiego rozmachu
jak Forum III Wieku. To początek współpracy, której
efekty powinni za jakiś czas odczuć seniorzy. Zachowując różnorodność naszych środowisk udowadniamy, że
możemy współdziałać dla dobra całej społeczności osób
starszych w Polsce.

Tyle, że razem obydwa środowiska nie stanowią nawet jednej dziesiątej tej grupy społecznej w kraju.
To często argument dla podważania prawa do reprezentowania całego środowiska seniorów. 90 proc.
Z nich nie może lub nie chce się ruszyć z domu. Jak
ich zaktywizować?
– Nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale jestem przekonana, że nikogo na siłę nie należy uszczęśliwiać. Jako
społeczeństwo nie jesteśmy aktywni, nie mamy tradycji
we współdziałaniu, w jednoczeniu się, więc trudno aby
ludzie starsi byli inni. Dodatkowo poziom zaufania społecznego w Polsce jest na bardzo niskim, jednym z najniższych w Europie, poziomie. To efekt czasów słusznie
minionych. Ludzie nauczyli się liczyć tylko na siebie,
ufać tylko najbliższym. Wśród osób starszych utrwalił
się stereotyp, że w ich wieku już nic im się nie należy
i już nic nie wypada. Ci, którzy ten stereotyp odrzucają,
trafiają do nas lub do UTW. Sprawy mentalne, to jednak
nie wszystko. 12 proc. emerytów otrzymuje świadczenie minimalne, ledwie przekraczające 800 zł. Jak za to
żyć? Oni walczą o przetrwanie. Nie mają siły i nie stać ich
na składki, które trzeba zapłacić, gdziekolwiek chcieliby
działać. Wykluczenie ekonomiczne pociąga za sobą społeczną degradację. I wreszcie na koniec: my też nie jesteśmy bez winy. Może niewystarczająco się staraliśmy, aby
dotrzeć z informacją o naszej działalności do każdego
emeryta? Wspólnie mamy jeszcze wiele do zrobienia.
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To jest czas seniorów!
Rozmowa z Marzeną Rudnicką – prezes Krajowego Instytutu Gospodarki
Senioralnej
Rozmawiała: Ewa Piłat
Jak to się stało, że młoda ekonomistka, nieźle prosperujący przedsiębiorca tak bardzo zainteresowała się problematyką senioralną, że postanowiła podjąć kolejny wysiłek i założyć instytut zajmujący się
całym spektrum spraw dotyczących osób starszych?
– Jako ekspert Centrum im. Adama Smitha zostałam
zaproszona do projektu pt. „Depopulacja. Czas na zamiany” dotyczącym województwa opolskiego. Naszym
zadaniem było przygotowanie założeń Specjalnej Strefy
Demograficznej. Na marginesie: Opolskie jest w dramatycznej sytuacji demograficznej. Gdyby władze województwa nie podjęły działań ratunkowych, to za 5 pokoleń populacja tego regionu wymrze. Zajmowałam się
częścią projektu pt. „Polska Złota Jesień”, której celem
było opracowanie systemów wsparcia dla osób starszych, usprawnienie opieki nad osobami niesamodzielnymi, systemu mieszkań dla seniorów itd. Na podstawie
badań został przygotowany raport. Wszystkie zamieszczone tam dane, przemyślenia i wzorce działania prowadziły do konkluzji, że musi narodzić się nowa gałąź
gospodarki wytwarzająca produkty i usługi dla osób
starszych – gospodarka senioralna. Nie tylko ja zaraziłam się pasją do działań na rzecz seniorów. Zainteresowanie raportem było tak duże, że w gronie pasjonatów,
którzy zajmowali się tą tematyką zawodowo, podjęliśmy
decyzję o powołaniu organizacji pozarządowej o nazwie
Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej.
Z perspektywy seniorów KIGS jest w okresie niemowlęcym. Właśnie obchodzicie pierwsze urodziny...
– Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej został wpisany do KRS 1 października 2014 r. Urodziny obchodzimy
w Międzynarodowym Dniu Osób Starszych. To symboliczna data. I wiele mówiąca o instytucie.

Dlaczego tak późno w Polsce pojawiła się instytucja, która zajęła się prowadzeniem badań różnych
aspektów starzejącego się społeczeństwa, przygotowywaniem projektów i gotowych rozwiązań, które
można zaproponować zarówno samorządom lokalnym, jak i konkretnym ministerstwom. Od wielu lat

Marzena Rudnicka – prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej

przecież mówi się o konsekwencjach zmian demograficznych.
– Jeszcze pięć lat temu taki instytut nie mógłby powstać.
Nie było na niego zapotrzebowania. Drogę do polityki
senioralnej w naszym kraju, nb. polityki, która rozwija
się bardzo dynamicznie, drogę do odważnych przedsięwzięć samorządów lokalnych (tu mam na myśli nie tylko
Opolskie, ale również Małopolskę, która ma pionierskie
doświadczenia w dziedzinie srebrnej gospodarki), a także do organizacji w rodzaju Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, utorowała wielka debata publiczna,
jaka odbyła się w 2012 r. Europejski Rok Aktywności
Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej,
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w Polsce Rok Uniwersytetów Trzeciego Wieku, masowy
wysyp tych placówek edukacyjnych, narodziny wielu
organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów, setki, a może tysiące projektów dofinansowanych
środkami unijnymi, które aktywizowały ludzi starszych,
mnóstwo artykułów i audycji w mediach – to miało
ogromne przełożenie na zmiany w świadomości całego
społeczeństwa. Także seniorów. Bez zmian w świadomości społecznej, dotyczącej praw i potrzeb starszego
pokolenia, nic byśmy nie zdziałali. Misję i program Instytutu przygotowywaliśmy właściwie przez cały 2013 r.,
by wreszcie ruszyć w 2014 r. Teraz jest nasz czas. To jest
czas seniorów!
W Polsce istnieje ogromne zapotrzebowanie na instytut badawczy profesjonalnie zajmujący się badaniami i receptami dotyczącymi srebrnej gospodarki.
Tylko, czy organizacja pozarządowa poradzi sobie
z dochowaniem standardów obowiązujących naukowców? To z jednej strony kwestia kompetencji
badaczy, z drugiej pieniędzy. Naprawdę profesjonalne, a przez to wiarygodne badania i raporty, są bardzo drogie.
– Mamy specjalną komórkę, która monitoruje rynek pod
kątem źródeł finansowania. Staramy się je pozyskać. Na
razie z sukcesem. Do badań zapraszamy często najlepszych ekspertów i znanych naukowców. Poza tym zespół
instytutu to sami eksperci... Dodam jeszcze ciekawostkę: Komisja Europejska ogłosiła konkurs na policzenie
potencjału srebrnej gospodarki w Unii Europejskiej.
Ze względów formalnych nie mogliśmy w nim wziąć
udziału, ale z niecierpliwością czekamy na wyłonienie
zwycięzcy. Chcemy mu zaproponować, że, stosując jego
metodologię, policzymy ten potencjał w Polsce. Przywiązujemy dużą wagę do jakości prowadzonych analiz,
w których to często metodologia ma kluczowe znaczenie. Jesteśmy dopiero na początku drogi. Mamy nadzieję,
że za jakiś czas publikacje Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, nasze rekomendacje i projekty pisane
dla np. samorządów lokalnych, staną się źródłem wiedzy
dla wszystkich zainteresowanych tematyką senioralną.
Jaki jest pierwszy krok do poprawy sytuacji osób
starszych w naszym kraju?
– Najważniejsza jest świadomość potrzeb i umiejętność
ich wyrażania przez samych seniorów. Niczego nie da
się poprawić wbrew ludziom. To oni sami muszą chcieć
zmian w swoim życiu. Wspomniany 2012 r. był na razie
niepowtarzalny w naszej współczesnej historii. Wciąż
musimy wiele robić, aby zachęcać ludzi starszych, by
sami mówili o sobie, uświadamiali sobie swoje prawa
i potrzeby. Aktywni seniorzy, tacy jak ci, którzy biorą
udział w Forach III Wieku, to elita. Europejski Indeks Aktywnego Starzenia sytuuje nasz kraj na ostatnim miej-

scu w Europie. Mam nadzieję, że sytuację nieco zmieni
ustawa o osobach starszych, obligująca Radę Ministrów
do składania corocznego raportu dotyczącego sytuacji
seniorów. Sądzę, że to będzie impuls do poprawy poziomu aktywności i stanu zdrowia osób starszych, do opracowania systemów wsparcia opiekunów niesamodzielnych seniorów, budownictwa senioralnego. Raporty
zawsze odnosi się do stanu poprzedniego. Jeśli rząd nic
nie będzie robił, to będzie widoczne w raportach. Mało
prawdopodobne, aby do tego dopuszczono.

A kiedy seniorzy w Polsce będą świadomi swoich potrzeb i będą oczekiwać ich zaspokojenia...
– ...to otworzy się przestrzeń do rozwoju firm produkujących towary, na które będzie popyt i usług dla seniorów. Także usług opiekuńczych. Zanim to się stanie,
mamy jeszcze do odrobienia lekcję przygotowującą
świadomego klienta, który, będąc emerytem, nie da sobie wcisnąć np. ubezpieczenia od utraty pracy. Oszuści
i naciągacze to jedna sprawa. Czeka nas także edukacja
przedsiębiorców, którzy muszą wiedzieć, że produkty
dla osób starszych muszą spełniać kilka kryteriów: być
seniorom naprawdę potrzebne, oferta musi być zrozumiała, bezpieczna i dostępna w rozumieniu obsługi posprzedażowej (nie może być tak, że jedyną drogą zgłoszenia reklamacji jest formularz wypełniony na stronie
internetowej lub skomplikowana infolinia). Kwestia
zaspokajania potrzeb seniorów obejmuje także mieszkania. Mamy na ten temat dogłębne analizy, w największym skrócie sprowadzające się do stworzenia systemu
mieszkań specjalnych, lokali sytuujących się między
własnym za dużym, za drogim lokalem z barierami
a Domem Pomocy Społecznej. Przy zorganizowaniu odpowiedniego systemu wsparcia senior, mimo niesamodzielności, może mieszkać samodzielnie i nigdy (albo
później) nie trafić pod opiekę instytucji. To jednak temat
na inną, długą rozmowę.
Z jakimi odczuciami wyjeżdża Pani z VII Forum Trzeciego Wieku?
– Spotkanie z uczestnikami Forum Trzeciego Wieku
uświadomiło mi, jak wielki potencjał intelektualny, wiedzy, doświadczenia, a przede wszystkim, jak wielkie
pokłady energii tkwią w aktywnych przedstawicielach
generacji... już nie 50+ ani 60+, ale 100-. Wydłużająca się
średnia długość życia i rosnąca liczba seniorów sprawiają, że, tak ostatnio określa się tę grupę, senior stanowi
kapitał społeczny, który nieco zagubiliśmy w okresie
transformacji ustrojowej, przeliczając wszystko na pieniądze. Podczas tego Forum wiele razy padło stwierdzenie, że osoby starsze nie są kosztem. Są inwestycją,
dlatego warto zainwestować i w takim duchu powinny
być prowadzone zarówno polityka, jak i gospodarka senioralna.
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Pierwsi w działaniu
Honorowe Odznaczenie Primus in Agendo
Opracowanie: Paulina Podwika
Minister Władysław Kosiniak-Kamysz 9 września
2015 r. podczas Forum III Wieku wręczył mec. Wiesławie Borczyk – prezes Ogólnopolskiej Federacji
Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz
Stowarzyszenia Sądecki UTW, Marii Kanior – prezes
Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy PWSZ w Tarnowie,
Romanowi Biskupskiemu – prezesowi Legionowskiego UTW oraz Czesławowi Wojniuszowi – prezesowi
Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur Honorową Odznakę Primus in Agendo („Pierwszy
w działaniu”).
Odznaka jest honorowym wyróżnieniem przyznawanym osobom fizycznym, organizacjom oraz instytucjom
za szczególne zasługi na rzecz rynku pracy, polityki społecznej albo rodziny. Otrzymują je ci, którzy swą działalnością przyczyniają się do rozwiązywania problemów
z zakresu spraw należących do merytorycznej działalności ministra pracy i polityki społecznej oraz wytyczają nowe kierunki prac. Jest ono również wyrazem
uznania dla aktywnej, pełnej zaangażowania i oddania
postawy wyróżnionego, najciekawszych i najbardziej
wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć oraz
innowacyjnych projektów, a także rzetelności i ofiarności
w podejmowanych działaniach.

Nowi członkowie Federacji
Opracowanie: Paulina Podwika
10 września 2015 r. Zarząd Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW podjął uchwałę nr 1/Z/2015 w sprawie
przyjęcia do grona członków zwyczajnych Federacji kolejnych stowarzyszeń. Są to: Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Zgierski Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz
Wielicki Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Obecnie Federacja UTW liczy już 29 członków zwyczajnych oraz dwóch członków wspierających.
Pełna lista członków zwyczajnych Federacji znajduje się
na stronie internetowej www.federacjautw.pl w zakładce Federacja/Członkowie.
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Nagroda im. J. Dietla
dla Ogólnopolskiej
Federacji UTW
Opracowanie za http://www.malopolskie.pl/Wydarzenia/?id=14894: Andrzej Zarych
Już po raz ósmy Korporacja Samorządowa im. Józefa Dietla przyznała nagrodę imienia tego wybitnego
prezydenta Krakowa. Laureatem tegorocznej edycji
nagrody został profesor Andrzej Zoll, dyplomy honorowe otrzymali: prezes MPL Kraków Balice Jan Pamuła
i Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów

Trzeciego Wieku, którą do wyróżnienia zgłosiła Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego –
Urszula Nowogórska.
Uroczyste wręczenie Nagrody im. Józefa Dietla oraz Dyplomów honorowych odbyło się 18 września br. w sali
Baltazara Fontany w krakowskich Krzysztoforach
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30-lecie Lubelskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Międzynarodowo o seniorach
Opracowanie: Małgorzata Stanowska

„Studenci Trzeciego Wieku – studentami nowej generacji” pod takim hasłem
od 17 do 19 września 2015 r. odbyło się w Lublinie spotkanie przedstawicieli
AIUTA – Międzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
Stowarzyszenie AIUTA (International Association of
Universities of Third Age) rozpoczęło swoją działalność w 1975 r. w Tuluzie we Francji. Jego założycielem
i pierwszym przewodniczącym był profesor Pierre Vellas, twórca pierwszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Jednym z członków zarządu nowo powstałego Stowarzyszenia została prof. Halina Szwarc z Warszawy. Obecnie w Radzie AIUTA Polskę reprezentuje Małgorzata Stanowska, dyrektor Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego
Małgorzata Stanowska, Francois Vellas, Wiesława Borczyk

Wieku. AIUTA pełni rolę międzynarodowego eksperta
w zakresie problematyki gerontologicznej. Jest uznawane m.in. przez WHO, UNESCO, ONZ, Międzynarodowe
Biuro Pracy, Radę Europy. Natomiast Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku, który obchodzi w tym roku jubileusz 30-lecia swojej działalności, od ponad 22 lat jest
aktywnym członkiem AIUTA.
W konferencji zorganizowanej przez LUTW wzięli udział
przedstawiciele AIUTA z całego świata – z kilkunastu

17
OGÓLNOPOLSKI BIULETYN UTW

Uczestnicy spotkania przedstawicieli AIUTA w Lublinie

krajów z 4. kontynentów. Spotkanie, zgodnie ze zwyczajem, zainaugurowało 9.7 posiedzenie Zarządu AIUTA
z udziałem obserwatorów z 6. krajów. Obrady otworzyła
Małgorzata Stanowska, dyrektor LUTW, oraz prof. Francois Vellas, syn założyciela Stowarzyszenia i obecny prezydent AIUTA. Honorowym gościem był Georgi Stankov,
doradca Ministra Edukacji Bułgarii. Tematem posiedzenia był dalszy rozwój działań AIUTA oraz wsparcie dla
regionów i obszarów w których dynamicznie rozwijają
się uniwersytety trzeciego wieku. Uczestniczyła w nim
liczna delegacja przedstawicieli Chin, kraju, w którym
od kilku lat obserwujemy wzmożone działania na rzecz
aktywizacji i edukacji seniorów.
Punktem kulminacyjnym spotkania w Lublinie była
międzynarodowa konferencja naukowa pod hasłem
Studenci Trzeciego Wieku – studentami nowej generacji,
która odbyła się 18 września. Zgromadzeni wysłuchali
kilkunastu referatów i wzięli udział w dyskusji na temat
nowych kierunków w metodyce pracy ze studentami
uniwersytetów trzeciego wieku. Wśród zaproszonych
gości była Wiesława Borczyk, prezes Ogólnopolskiej
Federacji UTW, która podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat kierunków działalności Ogólnopolskiej
Federacji UTW.
Z ogromnym zainteresowaniem przyjęto wystąpienie
Morag Tamisari z Wielkiej Brytanii pt. „Nowy powiew
życia na Uniwersytetach Trzeciego Wieku w Wielkiej
Brytanii” oraz wystąpienie prof. Gunhild Hammarström
(Szwecja) zatytułowane „Przyciąganie nowych kategorii

studentów do Uniwersytetu Trzeciego Wielu w Uppsali”.
Obie prelegentki zwróciły szczególną uwagę na konieczność wprowadzania nowych form w metodyce pracy na
uniwersytetach trzeciego wieku, zwłaszcza w kontekście szerokiego wykorzystywania kapitału wiedzy i doświadczeń samych słuchaczy, uczestników zajęć.
Wystąpienie Yuane Lin (China), Przewodniczącego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Guangzhou, zatytułowane
„Studenci seniorzy w Chinach”, ukazało zakres i nowe
wyzwania, jakie stoją przed UTW w tym kraju. Prelegent
ukazał wieloaspektowość tych wyzwań i rozumienia pojęcia „studenci trzeciego wieku”, zarówno w obszarze
badań naukowych i dydaktycznych, jak i przygotowywania strategii rozwoju społecznego oraz w życiu codziennym – w budowaniu poczucia godności osoby starszej.
Prof. Nadezda Hrapkova z Bratysławy przedstawiła
nowe spojrzenie na motywacje, bariery i wymagania,
z którymi wiąże się organizacja nauczania osób starszych na uniwersytetach.
Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku reprezentowała dr Monika Adamczyk, która zaprezentowała wyniki
badań prowadzonych w ramach międzynarodowego
projektu badawczego BALL (Be Active through Lifelong
Learning) w programie Erasmus+. Badania obejmowały
stan przygotowania obywateli kilku krajów do emerytury w kilku wymiarach: 1) postrzeganie emerytury i stosunek do niej; 2) stopień przygotowania do emerytury
w czterech obszarach: finansów, uczenia się, rozwoju
osobistego i aktywnej emerytury; 3) preferowane formy
działań przygotowujących do emerytury.
Na zakończenie dyrektor Małgorzata Stanowska zaprosiła gości do udziału w konferencji, która w całości
poświęcona będzie zagadnieniom związanym z organizacją przygotowania do emerytury, nowym wyzwaniom
i formom promowania aktywnego życia po zakończeniu
pracy zawodowej. Konferencja odbędzie w listopadzie
2015 r. w Lublinie.
Te kilka słów na temat przebiegu lubelskiej konferencji
w żaden sposób nie wyczerpuje treści wszystkich spośród 11. wygłoszonych referatów, które zostaną opublikowane w materiałach pokonferencyjnych.
Trzeciego dnia goście z Senegalu, Kolumbii, Mozambiku,
Chin, Wielkiej Brytanii, Francji, Szwecji, Portugalii, Słowacji, Włoch, Hiszpanii, Ukrainy, Bułgarii i Polski mieli możliwość obejrzenia perełki architektury średniowiecznej
– Kaplicy Świętej Trójcy na Zamku w Lublinie, donżonu,
lubelskiej starówki, czy Muzeum Wsi Lubelskiej.
Mamy nadzieję, że to wyjątkowe wydarzenie, dobrze
wpisało się w obchody 30-lecia działalności JużLubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Roku Jubileuszowego 40-lecia Ruchu Uniwersytetów Trzeciego
Wieku w Polsce.
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ABC FINANSÓW SENIORA
w pytaniach i odpowiedziach

Opracowanie: Wojciech Nalepa, radca prawny, pełnomocnik Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW
Czy bank posiada jakieś szczególne obowiązki informacyjne w stosunku do kredytobiorcy odwróconego
kredytu hipotecznego?
TAK. Prawo do uzyskania informacji na temat istoty
i warunków zaciąganego zobowiązania to jedno z podstawowych uprawnień każdego kredytobiorcy. Ustawa
z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie
hipotecznym (dalej zwana ustawą) szczegółowo reguluje to zagadnienie, dbając o to, by osoba zainteresowana odwróconym kredytem hipotecznym uzyskała przed
zawarciem umowy maksymalnie dużo informacji, mając
jednocześnie odpowiedni czas, aby uzyskane dane przeanalizować i w oparciu o nie podjąć ostateczną, świadomą decyzję.
Ustawodawca w przepisie art. 8 ust. 1 ustawy stanowi,
że bank w terminie nie krótszym niż 14 dni przed
zawarciem umowy odwróconego kredytu hipotecznego, dostarcza kredytobiorcy, według jego wyboru,
w postaci papierowej lub elektronicznej, formularz
informacyjny zawierający informacje o ofercie odwróconego kredytu hipotecznego. Termin, o którym
mowa w zdaniu pierwszym, może być skrócony na żądanie kredytobiorcy. W w/w formularzu informacyjnym
powinny zostać zawarte takie informacje jak:
1) dane identyfikacyjne banku;
2) kwota odwróconego kredytu hipotecznego,
sposób jej ustalenia, w tym stosunek tej kwoty do
wartości nieruchomości będącej własnością kredytobiorcy lub do której przysługuje mu prawo użytkowania wieczystego, lub lokalu, do którego przysługuje kredytobiorcy spółdzielcze własnościowe
prawo do lokalu;
3) termin i sposób wypłaty odwróconego kredytu
hipotecznego;
4) sposób ustalenia wysokości oprocentowania, wysokość oprocentowania i warunki jego zmiany;
5) wysokość i sposób płatności innych kosztów,
w tym: prowizji; opłaty za przygotowanie i rozpatrzenie wniosku kredytowego; koszty wyceny nieruchomości lub lokalu; koszty monitorowania wartości nieruchomości lub lokalu – oraz sposób ich
rozliczania;

6) strona umowy odwróconego kredytu hipotecznego zobowiązana do poniesienia kosztów wyceny
nieruchomości lub lokalu oraz monitorowania ich
wartości;
7) częstotliwość i sposób monitorowania wartości
nieruchomości lub lokalu;
8) sposób zabezpieczenia wierzytelności banku;
9) prawa i obowiązki kredytobiorcy;
10) zasady rozliczenia odwróconego kredytu hipotecznego;
11) informacja, że formularz informacyjny nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
12) inne informacje niezbędne do podjęcia przez
kredytobiorcę decyzji o zawarciu umowy odwróconego kredytu hipotecznego.
Każdy zainteresowany odwróconym kredytem hipotecznym przed podpisaniem umowy powinien szczegółowo
przeanalizować jej treść wraz z otrzymanym formularzem informacyjnym.
W przypadku jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości
koniecznie należy poprosić o ich wyjaśnienie doradcę
kredytowego – w każdym przypadku warto jednak również skorzystać z pomocy prawnej obiektywnych doradców (radcy prawnego czy adwokata).
Umowa o odwróconym kredycie hipotecznym niesie na
tyle poważne skutki w sferze majątkowej kredytobiorcy
(ale również jego spadkobierców), iż decyzja o jej zawarciu musi być całkowicie świadoma – podjęta w oparciu o jak najszerszą i rzetelną informację, potwierdzoną
i skonsultowaną z niezależnym od banku fachowcem.
Obecnie w Ministerstwie Finansów trwają prace nad
wprowadzeniem rozporządzenia w sprawie wzoru
formularza informacyjnego zawierającego informacje
o ofercie odwróconego kredytu hipotecznego. Stosowanie ustandaryzowanego formularza informacyjnego
umożliwi konsumentowi stosunkowo łatwe porównanie oferty różnych banków i w konsekwencji wybór najkorzystniejszej z nich.
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Czy można odstąpić od umowy odwróconego kredytu hipotecznego?
TAK. Zgodnie z przepisem art. 12 ustawy, kredytobiorca może bez podania przyczyny odstąpić od
umowy odwróconego kredytu hipotecznego w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. Termin do odstąpienia uważa się za zachowany, jeżeli kredytobiorca
przed jego upływem złoży, pod wskazany przez kredytodawcę adres lub nada w placówce pocztowej oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Kredytobiorca nie
może zostać obciążony kosztami związanymi z odstąpieniem od tego typu umowy, z wyjątkiem nie-

podlegających zwrotowi opłat lub ich części poniesionych przez bank na rzecz organów administracji
państwowej lub sądów (np. koszty wpisu w księdze
wieczystej). W przypadku odstąpienia od w/w umowy kredytobiorca nie później w ciągu 30 dni od dnia
złożenia stosownego oświadczenia w tym przedmiocie
zwraca bankowi wypłaconą kwotę odwróconego kredytu hipotecznego wraz z odsetkami należnymi bankowi do dnia odstąpienia od umowy. Warto pamiętać, że
umowa odwróconego kredytu hipotecznego może stanowić, że wypłata środków pieniężnych nastąpi dopiero po upływie w/w trzydziestodniowego terminu do
odstąpienia od umowy.

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY ODWRÓCONEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO
Rowerów*, dnia 10 lutego 2015 r.
Stanisław Nowak*
ul. Rowerowa 1000
89-7878 Rowerów
Bank w Rowerowie*
ul. Rowerowa 4000
89-7878 Rowerów

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
ODWRÓCONEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO
dot. umowy nr 87/26/I/2015/KLJI/OKH/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r.
Działając na podstawie przepisu art. 12 ustawy z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (Dz. U. 2014 poz. 1585) oświadczam, iż odstępuję od umowy odwróconego kredytu hipotecznego nr 87/26/I/2015/KLJI/OKH/2015
z dnia 26 stycznia 2015 r.**
PODPIS KREDYTOBIORCY
*Nazwa miejscowości, nazwa banku, dane kredytobiorcy mają charakter fikcyjny.
**Kredytobiorca może bez podania przyczyny odstąpić od umowy odwróconego kredytu hipotecznego, w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. Do umowy odwróconego
kredytu hipotecznego bank powinien dołączyć wzór oświadczenia o odstąpieniu od
umowy zawierający w szczególności adres, pod który należy je złożyć.
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AKADEMIA LIDERÓW UTW
Nowy projekt w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Opracowanie: Daniel Jachimowicz, Pełnomocnik Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW
1 lipca 2015 r. Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń
UTW rozpoczęła realizację nowego projektu pt. „Akademia Liderów UTW” dofinansowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO). Projekt
realizowany będzie do 30 listopada 2017 r. i obejmuje
pakiet działań informacyjno-edukacyjno-doradczych
skierowanych do Uniwersytetów Trzeciego Wieku ze
szczególnym uwzględnieniem ich liderów tj. prezesów,
członków zarządów, kierowników, koordynatorów.
W projekcie przewidziano m.in:
1/ wdrożenie standardów działania w kolejnych 10
UTW w Polsce wraz z przeprowadzeniem procedury
weryfikacji ich spełniania – dotychczasowe doświadczenia Federacji wynikające z realizacji „projektów standaryzacyjnych” w latach 2012-2015, w których wzięło
już udział łącznie 25 UTW, pokazały istnienie wielkiej
potrzeby kontynuowania przedmiotowej procedury,
gdyż liczba organizacji deklarujących chęć wdrożenia
standardów znacznie przekraczała możliwości udzielenia im wsparcia przez Federację. Mając to na uwadze
w ramach projektu grupa kolejnych 10 UTW z terenu
kraju będzie uczestniczyć w tej procedurze korzystając
z profesjonalnego wsparcia szkoleniowo-doradczego
świadczonego przez ekspertów Federacji.
2/ organizację i przeprowadzenie cyklu szkoleniowo-doradczego pn. „Akademia Liderów UTW” – zajęcia będą poświęcone wybranym, kluczowym zagadnieniom z obszaru zarządzania organizacją pozarządową
m.in. aspekty formalno-prawne, funkcjonowanie statutowych organów podmiotu, pozyskiwanie środków na
działalność w szczególności poprzez opracowywanie
projektów, opracowanie programu edukacyjno-aktywizującego UTW. Tematyka poszczególnych cykli będzie
dostosowana do potrzeb i oczekiwań zgłaszanych przez
uczestników. W każdej z pięciu edycji „Akademii Liderów UTW” weźmie udział 12 przedstawicieli UTW.
3/ opracowanie, wydanie i dystrybucję poradnika
pt. „Projekt – wymyśl, napisz, zrealizuj!” – publikacja
będzie adresowana w szczególności do liderów organizacji UTW oraz osób zaangażowanych w ramach tych
podmiotów w pozyskiwanie środków na działalność
i rozwój. Jej tematyka obejmie m.in. praktyczne wskazówki pozwalające efektywniej generować wartościowe
pomysły na projekty, zasady konstruowania dobrych,

logicznych projektów a także reguły skutecznego zarządzania takim przedsięwzięciem na etapie realizacji. Poradnik będzie dystrybuowany do ponad 550 UTW działających w Polsce.
Nadto w ramach projektu grupa 36 liderów UTW wzięła udział we współorganizowanej przez Federację międzynarodowej konferencji towarzyszącej Forum Ekonomicznemu w Krynicy-Zdroju – Forum III Wieku, które
odbyło się w dniach 9-12 września 2015 r. gromadząc
blisko 200 liderów UTW z kraju i zagranicy. Dla liderów
UTW udział w Konferencji miał istotny wymiar informacyjny, edukacyjny i poznawczy – stanowił również
źródło inspiracji do podejmowania przez nich nowych
działań w środowisku lokalnym w obszarze kreowania
i realizowania szeroko rozumianej polityki senioralnej.
Wszystkie formy wsparcia przewidziane w projekcie są
dla ich uczestników BEZPŁATNE.
Szczegółowe informacje o realizowanym przedsięwzięciu i możliwości wzięcia udziału w poszczególnych formach wsparcia są dostępne na stronie internetowej Federacji www.federacjautw.pl

Portal Funduszy
Europejskich

Opracowanie: Daniel Jachimowicz, Pełnomocnik Zarządu
Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW
Zachęcamy do korzystania z portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl, na którym można znaleźć informacje
m.in. o zasadach ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach funduszy europejskich, bieżących i planowanych konkursach grantowych, a także o regułach
realizowania tego typu przedsięwzięć. Ze strony można
również pobrać poradniki i publikacje poświęcone zagadnieniom związanym z pozyskiwaniem dotacji z funduszy Unii Europejskiej, jak również uzyskać informacje
o szkoleniach i spotkaniach informacyjnych poświęconych tej problematyce.

FORUM III WIEKU, KRYNICA-ZDRÓJ – NOWY SĄCZ
9-12 września 2015 r

LICZBA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU W POLSCE
(stan na wrzesień 2015 r.)

Spotkanie przedstawicieli Międzynarodowego
Stowarzyszenia Uniwersytetów Trzeciego Wieku (AIUTA)
Lublin, 17-19 września 2015 r.

