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Dobiega końca jubileuszowy rok 40.lecia Ruchu Uni-
wersytetów Trzeciego Wieku, w którym odbyło się wiele 
okolicznościowych debat, kongresów, forów, sympozjów 
i spotkań. W licznych UTW zorganizowano konferencje 
poświęcone prof. Halinie Szwarc, założycielce pierwszego 
UTW Polsce. Dyskutowano o minionych latach, osiągnię-
ciach i dokonaniach, a także o wyzwaniach i perspekty-
wach Uniwersytetów Trzeciego Wieku w naszym kraju. 
W tym numerze przybliżamy niektóre inicjatywy środo-
wiska UTW o charakterze ogólnopolskim i regionalnym.
Pod koniec 2015 r. funkcjonuje w kraju prawie 560 UTW, 
z których większość stanowią stowarzyszenia UTW 
i fundacje UTW, pozostałe UTW działają w uczelniach 
wyższych oraz przy centrach kultury, bibliotekach i in-
nych jednostkach samorządowych. Prof. Stanisława Go-
linowska z Collegium Medicum UJ, mówiąc o aktywności 
polskich UTW, podczas listopadowej konferencji mało-
polskich UTW w Krakowie, zaprezentowała europejskie 
dane, wg których Polska wysuwa się na czoło Europy 
w działalności Uniwersytetów Trzeciego Wieku i wraz 
z Wielką Brytanią oraz Włochami, przoduje w staty-
stykach. W bieżącym numerze szeroko relacjonujemy 
przebieg tej konferencji.
Informujemy również o przebiegu inauguracyjnej sesji 
Obywatelskiego Parlamentu Seniorów – 1 października 
2015 r. w Sejmie RP, w Międzynarodowym Dniu Osób 
Starszych. Ta nowatorska forma dialogu społecznego, 
na najwyższym szczeblu, dokonała się po raz pierwszy 
w historii Polski. Konsolidacja środowiska UTW staje się 
faktem, czego dowodem może być powstanie nowych, 
regionalnych struktur UTW, partnerstw i porozumień 
o współpracy. Aktywność przedstawicieli UTW w two-
rzeniu gminnych rad seniorów jest nie do przecenienia. 
Piszemy w tym numerze o dobrych praktykach, zaini-
cjowanych przez UTW na Śląsku – w Gliwicach i Świę-
tochłowicach, a także w województwie wielkopolskim 
przez UTW w Lesznie.
Coraz większa grupa UTW zainteresowana jest wdra-
żaniem i stosowaniem standaryzacji w działalności 
edukacyjnej dla osób starszych. W tym numerze można 
przeczytać o przyznaniu certyfikatów „Profesjonalny 
UTW” kolejnym dziesięciu UTW. 
Polecamy także relację z Forum III Wieku 2015 – panel 
dyskusyjny „Regionalne Forum UTW – małopolskie do-
świadczenia w zakresie inicjatyw pro seniorskich”. Przy-
taczamy również treść stanowisk podjętych na Forum 
III Wieku, skierowanych do władz państwowych.
W imieniu Redakcji wszystkim Czytelnikom i Sympaty-
kom UTW życzymy pogodnych i radosnych Świąt Bożego 
Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku.
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Edukacja i aktywność – najlepsze  
metody przeciwdziałania marginalizacji 
i wykluczeniu osób starszych

Opracowanie: Wieslawa Borczyk

Celem konferencji było zaprezentowanie przykładów 
współpracy środowiska UTW ze kręgiem uczelni wyż-
szych Krakowa i regionu oraz wypracowanie reko-
mendacji dla podniesienia jakości oferty edukacyjnej 
i aktywizującej Uniwersytetów Trzeciego Wieku. W Ma-
łopolsce aktualnie jest 56 placówek UTW, które działa-
ją w uczelniach wyższych, ale także jako samodzielne 
stowarzyszenia oraz w ramach jednostek samorządu 
terytorialnego (np. w centrum kultury, bibliotece itp.). 
Najstarszym w regionie jest Jagielloński UTW w Uniwer-
sytecie Jagiellońskim, który powstał w 1982 r.
W ramach konferencji wystąpili krakowscy naukowcy, 
przedstawiciele środowiska akademickiego, reprezen-
tanci środowiska Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Ma-
łopolski oraz Pełnomocnik Prezydenta Krakowa ds. po-
lityki senioralnej.
Marszalek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa 
na ręce prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń 
UTW Wiesławy Borczyk przekazał okolicznościowy 
list do uczestników spotkania. Wyraził w nim uznanie 
i podziękowania dla wszystkich, którzy bezpośrednio 
zaangażowali się w przygotowanie konferencji będącej 
wydarzeniem wzmacniającym współpracę UTW z uczel-
niami wyższymi w regionie oraz forum wymiany do-
świadczeń i dobrych praktyk.
Uroczystego otwarcia obrad dokonała Prorektor Uni-
wersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Maria Jolanta Flis. 

Małopolska Debata nt. Rozwoju Edukacji i Aktywności Osób Starszych

Podkreśliła znaczenie edukacji i aktywności osób star-
szych oraz działalności Uniwersytetów Trzeciego Wie-
ku. Zwróciła uwagę na problem upływu czasu i oswaja-
nia przemijania, który można uczynić przyjemniejszym. 
W tym celu bardzo ważne jest rozpoznanie grupy osób 
starszych, do której kierowana jest oferta programowa 
UTW. Rekomendowała wyzwanie dla UTW, jakim winno 
być motywowanie osób starszych do aktywności, aby na 
emeryturze nie pozostawali na marginesie życia oraz nie 
podlegali marginalizacji i samowykluczeniu. Profesor 
Flis życzyła liderom UTW i organizatorom konferencji 
twórczego spotkania, w czasie którego zostaną wskazane 
rozwiązania, mające na celu uatrakcyjnienie oferty UTW.
Wykład wprowadzający „Rozwój edukacji i aktywności 
osób starszych” wygłosiła prof. dr hab. Beata Tobiasz-
-Adamczyk, kierownik Katedry Epidemiologii i Medycy-
ny Zapobiegawczej Collegium Medicum UJ. Przedstawi-
ła w nim wybrane problemy obejmujące sytuację osób 
starszych, ich stan zdrowia, wydłużanie się średniego 
czasu życia oraz prognozy demograficzne i medyczne. 
Poniżej skrótowe omówienie wykładu.

Trendy demograficzne
Obserwowane w ostatnich dziesięcioleciach światowe 
zmiany demograficzne prowadzą w szybkim tempie do 
starzenia się populacji, bowiem w wyniku wydłużania 
się przeciętnej długości życia ludzkiego wzrasta liczba 

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW we współpracy z Jagiellońskim Uniwer-
sytetem Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Jagiellońskim zorganizowała 20 listopada 
2015 r. w Krakowie konferencję „Edukacja i aktywność – najlepsze metody przeciw-
działania marginalizacji i wykluczeniu osób starszych w Małopolsce. Małopolska Deba-
ta nt. Rozwoju Edukacji i Aktywności Osób Starszych”. Uczestników i gości konferencji 
powitały w Auli Collegium Novum UJ: Wiesława Borczyk, prezes Ogólnopolskiej Fede-
racji Stowarzyszeń UTW i Ewa Piłat, Pełnomocnik Rektora UJ ds. Jagiellońskiego UTW.
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osób starych i bardzo starych. Postępujący proces de-
mograficznego starzenia się społeczeństw również dy-
namicznie zachodzi w Polsce. Liczba ludności Polski wy-
nosi 38 478 602 osoby (wg stanu na dzień 31.12.2014 
– dane GUS, 2015). W miastach zamieszkuje 23 216 352 
(60,3%), a na wsi 15 262 250 osób. Liczba kobiet wynosi 
19 858 793 (51,6%), a mężczyzn 18 619 809. Liczba lud-
ności w wieku 65+ wynosi 5 874 047 osób, w miastach 
to 3 792 903 (64,6%), na wsi: 2 081 14, w tym kobiety: 3 
600 626 (61,3%), mężczyźni: 2 273 42.Trendy demogra-
ficzne w Europie w latach 2005-2050 wskazują, że dłu-
gość życia wzrośnie o 7 lat u mężczyzn i o 5 lat u kobiet. 
Nastąpi o 44% wzrost ludności w grupie wiekowej 65-
79 lat i o 33% wzrost ludności w wieku powyżej 80 lat.
Dotyczy to też Polski i rodzi określone wyzwania w wie-
lu obszarach życia społecznego i gospodarczego. Te 
wskaźniki są istotne także dla Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku i innych organizacji seniorskich, które mają za za-
danie poprawę jakości życia osób starszych.

Problemy zdrowotne osób starszych
Starzenie może przebiegać w sposób prawidłowy, wspo-
magany przez zasoby gromadzone od dzieciństwa, po-
przez wiek dorosły oraz kapitał zdrowotny wynikający 
z prozdrowotnego stylu życia. 
Niemniej narażenie na różnego typu czynniki chorobo-
twórcze może zaowocować zaburzonym przebiegiem 
starości, której towarzyszą liczne choroby i postępu-
jąca niepełnosprawność. Ze względu na biologiczne 

Wiesława Borczyk i Ewa Piłat, fot. Jerzy Niżnik 

konsekwencje starzenia się seniorzy częściej niż osoby 
młodsze uskarżają się na różnego rodzaju problemy 
zdrowotne, co z czasem może przyczynić do utraty sa-
modzielności i zależności od opiekunów. W wieku po-
wyżej 65. roku życia częstymi przyczynami hospitaliza-
cji są choroby układu krążenia, nowotworów, problemy 
psychiczne.
Ważną rolę w polityce zdrowotnej wobec osób star-
szych powinny spełniać instytucje publiczne państwa; 
konieczna jest wykształcona odpowiednia kadra specja-
listów, lekarzy geriatrów oraz gerontologów.
Wymiar społeczny zdrowia seniora możemy modyfiko-
wać, budować nowe więzi społeczne. 
Starzenie się jest wyzwaniem, z którym nie każdy potrafi 
sobie poradzić. Świadomość problemów, jakie mogą się 
pojawić, odpowiednie przygotowanie do tej fazy życia, 
właściwa postawa wobec starości swojej i innych, nie-
wątpliwie pomogą przeżyć każdemu ten okres jak naj-
lepiej, z wykorzystaniem bogactwa doświadczeń całego 
życia. Wiek starszy nie jest odizolowany od wcześniej-
szych okresów życia; zarówno od przeżyć pozytywnych, 
jak i negatywnych. Satysfakcja w wieku starszym często 
wiąże się z odczuwaniem subiektywnego zadowolenia, 
poczucia radości, a także szczęścia w relacjach i kontak-
tach z innymi.
Ograniczone lub osłabione kontakty i więzi emocjonal-
ne z bliskimi prowadzą niejednokrotnie do poczucia 
osamotnienia i izolacji społecznej seniorów. Badania 
wskazują, że interakcje społeczne, zapewniające w ra-
zie potrzeby osobie starszej różnego rodzaje wsparcie 
(np. w rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej, orga-
nizacjach pozarządowych, środowiskowych centrach 
seniorów, parafiach itp.) przyczyniają się do poprawy 
ogólnego samopoczucia i lepszej jakości życia. Istotna 
w tym zakresie jest rola Uniwersytetów Trzeciego Wie-
ku i działania integrujące osoby starsze.

Aktywne i zdrowe starzenie się wg WHO (Światowa 
Organizacja Zdrowia)
Aktywne starzenie się oznacza proces optymalizacji spo-
sobności podnoszenia zdrowia, zwiększania partycypacji 
społecznej i poczucia bezpieczeństwa w celu polepszania 
jakości życia osób starszych. Zdrowe i aktywne starzenie 
się przejawia się:

 − w wymiarze fizycznym – najczęściej brakiem chorób 
przewlekłych, ograniczeń w sposobie funkcjonowa-
nia, aktywnością, niezależnością w czynnościach 
dnia codziennego, samoopieką; 

 − w wymiarze psychicznym – najczęściej brakiem ogra-
niczeń w funkcjach poznawczych, intelektualnych, 
dobrym samopoczuciu psychicznym, chęcią zdoby-
wania nowej wiedzy, nowych umiejętności,
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 − w wymiarze społecznym – partycypacją w życiu spo-
łecznym, uczestnictwem w relacjach społecznych 
i utrzymywaniem silnych więzi społecznych.

Pomyślne starzenie się (Model of Successful Ageing) to 
zmaksymalizowanie pozytywnych uczuć duchowych, 
zmaksymalizowanie psychicznej i fizycznej zdolności, 
zaangażowanie w aktywne życie, zminimalizowanie ry-
zyka i niepełnosprawności.
Pomyślne starzenie wygląda inaczej z perspektywy 
mieszkańców dużych miast, a inaczej z perspektywy 
osób żyjących w małych miastach i na terenach wiej-
skich. Ważnym elementem jest wprowadzenie zmian 
i podjęcie konkretnych działań władz publicznych z part-
nerami społecznymi w celu poprawy sytuacji osób star-
szych dla godnego i pomyślnego starzenia się w dobrym 
zdrowiu. Jest wiele modeli uwarunkowań wpływających 
na życie osób starszych, np. wymiar psychologiczny, kul-
turowy starości i inne.
Do społeczno-ekonomicznych uwarunkowań, mających 
wpływ na jakość życia ludzi starszych należą m.in. przej-
ście na emeryturę, zapobieganie wypadkom, zachowa-
nia prewencyjne, używanie używek, wzory żywieniowe, 
środowisko, udogodnienia architektoniczne, ogólny 
stan zdrowia, zażywanie leków
Niezwykle ważne jest przygotowanie do starości, swoim 
codziennym aktywnym i zdrowym stylem życia, dbaniem 
o rozwój i inwestowanie we własne możliwości i umie-
jętności. Jednakże równie ważne jest przygotowanie do 
starości całego społeczeństwa poprzez działania podej-

Prelegenci konferencji, fot. Jerzy Niżnik 

mowane przez władze państwowe, dotyczące przystoso-
wania rynku pracy i rynku gospodarczego (dóbr i usług) 
do realnych potrzeb i oczekiwań osób starszych. W tym 
kontekście zaprezentowano potencjalne możliwości 
i wyzwania stojące przed UTW, szczególnie związane ze 
sprawnością intelektualną osób starszych, aktywnością 
fizyczną, społecznym uczestnictwem oraz integracją. 

 − Słuchacze UTW to na ogół osoby, które stanowią elitę 
w grupie ludzi starszych. Oferta UTW winna uwzględ-
niać potrzeby tych osób, w szczególności w zakresie 
profilaktyki zdrowia i aktywności fizycznej. Należy 
rozbudowywać ofertę intelektualną we współpracy 
ze środowiskiem akademickim. 

 − Tematem tabu jest wtórny analfabetyzm osób star-
szych. Istotne jest czy starszy pacjent potrafi zrozu-
mieć informację uzyskaną od lekarza w czasie wizyty, 
czy potrafi ze zrozumieniem przeczytać ulotkę infor-
macyjną na temat stosowania leków itp. 

 − W tworzeniu sieci relacji społecznych organizacja 
UTW spełnia bardzo ważną rolę. Z punktu widzenia 
socjologii struktura formalna UTW istnieje. Dotyczy 
takich elementów, jak np. organizacja, zarządzanie, 
program edukacyjny i aktywizujący, warunki logi-
styczne, finansowanie działalności UTW i inne

 − Ważnym wyzwaniem jest otwarcie się na tych senio-
rów, którzy nie korzystali dotychczas z oferty UTW, 
trzeba znaleźć sposób jak ich zachęcić, jak dotrzeć do 
takich środowisk, które nie znają tej formy aktywno-
ści edukacyjnej i integracji.
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 − Zadaniem dla środowiska UTW powinno być budo-
wanie i wzmacnianie partycypacji społecznej i ak-
tywności obywatelskiej osób w wieku starszym. In-
dywidualne zaangażowanie się w sprawy lokalne 
i krajowe wzmacnia przekonanie o zdolności wy-
wierania bezpośredniego wpływu na decyzje władz 
państwowych i samorządowych (np. zabezpieczenie 
społeczne, odpowiednie warunki materialne, zago-
spodarowanie przestrzenne, bezpieczeństwo pub-
liczne i in.).

 − Propagowanie zmiany stylu życia wśród osób star-
szych, upowszechnianie znaczenia aktywności fi-
zycznej, informowanie o wskaźnikach pozytywnego 
starzenia, to również wyzwania dla UTW. Możliwość 
wyboru zajęć z oferty sprawia, że wiele osób reali-
zuje w UTW te cele i marzenia z młodości, których 
wcześniej nie mogło spełnić.

 − Udział w działalności UTW jest szansą na zwalczanie 
osamotnienia, zarówno poczucia samotności obiek-
tywnej, jak i subiektywnej. W wielu UTW istnieją 
możliwości rozwijania różnych pasji, zainteresowań, 
co ma służyć samoakceptacji w starszym wieku. 

 − Bardzo ważne zadanie dla UTW to budowanie do-
brych relacji z młodszym pokoleniem. Należy szukać 
sposobów, aby taką współpracę rozwijać oraz budo-
wać nowe formy współpracy międzygeneracyjnej.

 − Dostrzeganie problemów innych osób wokół siebie 
może przyczynić się do rozwoju wolontariatu wśród 
seniorów. Dobre doświadczenia mają w tym wzglę-
dzie kraje skandynawskie. Zagospodarowanie cenne-
go potencjału osób starszych – wiedzy, umiejętności, 
doświadczenia zawodowego i życiowego oraz chęci 
pracy na rzecz innych – jest istotnym przesłaniem 
dla działalności UTW. Zwiększenie udziału osób star-
szych w różnych formach wolontariatu pozwoli na 
zagospodarowanie ich potencjału. Promowanie wo-
lontariatu jako elementu uczenia się przez życie, win-
no mieć szczególny wymiar. 

 − Nowym doświadczeniem dla UTW może być otwar-
cie się szczególnie na te osoby starsze, które dotych-
czas nie korzystają z zajęć.

Z zaprezentowanych m.in. badań kanadyjskich i pol-
skich, na temat wartości cenionych przez osoby starsze, 
wynika, że dla tych ludzi najważniejsze jest zdrowie. 
Wobec tego edukacja prozdrowotna oraz rola prowa-
dzenia zdrowego, aktywnego życia, powinna znaleźć 
miejsce w programach UTW.
W czasie I sesji pn. Ewolucja stanowisk dotyczących po-
tencjalnych możliwości osób starszyc”, którą modero-
wała Ewa Piłat wystąpili eksperci: mgr Grzegorz Puzio, 
doktorant Akademii Wychowania Fizycznego im. Broni-
sława Czecha w Krakowie (rola i znaczenie fizjoterapii 
w życiu seniorów), dr Iwona Sikorska z Instytutu Psy-

chologii Stosowanej UJ raków (sztuka starzenia się i psy-
chologia pełni życia), dr Jolanta Perek-Białas ze Szkoły 
Głównej Handlowej oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego 
(ewolucja stanowisk dotyczących potencjalnych możli-
wości osób starszych), a także 
Piotr Czekierda, prezes Collegium Wratislaviense (men-
toring – jak praktycznie wykorzystać potencjał profesjo-
nalistów III wieku dzięki metodom edukacji spersonali-
zowanej).
Wprowadzeniem do II sesji pn. Ewolucja form aktywi-
zacji osób starszych był wykład prof. dr hab. Stanisławy 
Golinowskiej z Instytutu Zdrowia Publicznego Colle-
gium Medicum UJ. Dotyczył on rozwiązań zdrowotnych 
związanych z kondycją osób starszych, w tym osób, któ-
re są słuchaczami UTW. Poniżej skrócony opis wybra-
nych problemów.

Aktywność polskich UTW
Dane europejskie pokazują, że Polska wysuwa na czoło 
Europy w działalności Uniwersytetów Trzeciego Wieku 
(pierwszy UTW powstał we Francji w 1972 r.) i, wraz 
z Wielką Brytanią i Włochami, znajdujemy się na czele 
tych statystyk. To jedne z niewielu dobrych danych dla 
Polski.

Promocja zdrowia
Promocja zdrowia jest częścią zdrowia publicznego. 
W CM UJ realizowany jest projekt Promocja zdrowia 65+ 
– Pro Health 65+.
Osoby starsze nie zawsze są podmiotem działań pro-
mocji zdrowia, raczej obejmują one młodsze pokolenia. 
Częściej się mówi nie o zdrowiu, a o chorobach ludzi 
starszych. Jednak Komisja Europejska uważa, że zasad-
ne jest promocja zdrowia wśród osób starszych.
Starzenie się jest procesem uniwersalnym i globalnym, 
dlatego podtrzymywanie potencjału zdrowia jest bar-
dzo ważne. Na końcu życia, kiedy pojawia się już niesa-
modzielność istotna jest rola sektora zajmującego się 
opieką długoterminową.

Zdrowie publiczne obejmuje: 
 − tradycyjne aktywności związane ze zwalczaniem 

chorób zakaźnych i nadzorowaniem higienicznych 
warunków życia (tzw. pierwsza rewolucja); 

 − motywowanie ludzi do prowadzenia zdrowego stylu 
życia jako głównego sposobu ograniczania niezakaź-
nych chorób przewlekłych i przedwczesnej umieral-
ności (tzw. druga rewolucja) To zadanie głównie dla 
promocji zdrowia;

 − tworzenie kompleksowych (w wielu sektorach i przez 
wielu aktorów) warunków do życia dobrej jakości (tzw. 
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trzecia rewolucja). Zależy też od infrastruktury, środo-
wiska społecznego i naturalnego. W tym obszarze in-
stytucje podejmują większość działań (tzw. polityki).

Promocja zdrowia należy do aktywności z tzw. drugiej 
rewolucji, co nie znaczy mniej ważnej. Przeciwnie, wy-
maga trwałej i bardziej efektywnej aktywności jako od-
powiedzialności mieszanej: zbiorowej (publicznej) oraz 
indywidualnej. Do promocji zdrowia należą też obszary 
prewencji, w tym unikanie ryzyka.
Starość jest największym wyzwaniem współczesnego 
świata. Kiedyś organizacje międzynarodowe, jak ONZ 
i WHO, pisząc raporty, przyjmowały granice starości np. 
były raporty 50+, 60+ a teraz mówi się o 65+. Wynika 
z nich także prawo do świadczeń związanych ze starością.
Indywidualnie ludzie rożnie się starzeją. Niekiedy prob-
lemy ze zdrowiem mają osoby 50+, a inni czują dobrze 
nawet w wieku 75 lat. Chodzi o to, by chronić organizm 
przez przed destrukcją. Niezbędne jest motywowanie, 
tworzenie zachęt i specjalistycznych programów.
Ważne są różnorodne typy działań w zakresie edukacji 
dla zdrowia i dlatego nie do przecenienia jest rola UTW. 

Jak definiujemy proces starości
Najczęściej definiuje się poprzez wskaźnik udziału w po-
pulacji osób, które mają 65 lat i więcej. We wszystkich 
krajach udział osób 65+ wzrasta. Polska niedawno nale-
żała do państw relatywnie młodych, a w 2050 r. możemy 

być najstarszym społeczeństwem w Europie. Dynamika 
starzenia jest bardzo wysoka. Na to składają się m.in.

 − procesy demograficzne i społeczne. II wojna świato-
wa spowodowała duże straty ludności. Powojenna 
populacja „baby boomers” (urodzeni w latach 1947-
1956) wchodzi w wiek emerytalny i wymaga usług 
zdrowotnych;

 − zjawisko nadumieralności mężczyzn (spowodowane 
m.in. z pracą w przemyśle ciężkim i złym trybem ży-
cia). Dopiero w latach 90. ubiegłego stulecia różnica 
w umieralności mężczyzn i kobiet zaczęła się zmniej-
szać. Obecnie w Polsce kobiety żyją dłużej o 8 lat od 
mężczyzn. W Rosji i Białorusi ta różnica i wynosi 12 lat;

 − mała dzietność polskich rodzin. Najwyższe wskaźniki 
dzietności mają Francja i Szwecja. Najniższe Włochy 
i Hiszpania. W Niemczech i krajach, gdzie jest duża 
imigracja notuje się większy wskaźnik dzietności;

 − Polska jest tradycyjnym krajem emigracji. Od wejścia 
kraju do UE znacznie nasiliła się migracja młodych 
ludzi, co przyczynia się do pogorszenia struktury de-
mograficznej Polski.

Skutki procesu starzenia się obejmują m.in. 
 − spadek liczebności populacji dotyczy raczej krajów 

bogatych; w państwach afrykańskich notuje się wy-
soki wskaźnik dzietności; powstaje zatem dyspro-
porcja demograficzna miedzy regionami świata;

 − raporty, szczególnie amerykańskie, jako skutek sta-
rzenia się społeczeństwa podnoszą spadek wydaj-
ności pracy, dlatego niektóre bogate kraje przyjmują 
imigrantów, niezależnie od zagrożeń;

 − wzrost wydatków na opiekę zdrowotną i długoter-
minową. Dłuższa starość, szczególnie niepomyślna, 
związana jest z chorobami i niesamodzielnością. 
W bogatych krajach rozwija się usługi opieki długo-
falowej i paliatywnej. Powstały także różnorodne po-
lityki, jak np. polityka aktywnego starzenia się, której 
celem jest jak najdłuższe pozostawanie na rynku pra-
cy, edukacja przez cale życie, aktywność w kulturze, 
poprawa kondycji zdrowotnej;

 − w sektorze zdrowia mamy niskie wydatki na opie-
kę zdrowotną. Tylko dzięki zwiększeniu środków na 
zdrowie publiczne będzie mogła być realizowana kon-
cepcja zdrowego i aktywnego starzenia, staną się do-
stępne usługi opieki zdrowotnej adresowane do osób 
starszych. Osobom starszym potrzebne jest również 
zabezpieczenie materialne na ostatnie lata życia.

Dylematy związane z aktywnym starzeniem się:
1. Motywacja do dłuższego uczestnictwa w rynku pracy 
– podnoszenie wieku emerytalnego przy jednoczesnym 
braku miejsc pracy dla osób starszych. 

mgr Grzegorz Puzio, AWF Kraków, fot. Jerzy Niżnik 
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2. Aktywność zawodowa kobiet – kobiety obecne na 
rynku pracy nie będą mogły jednocześnie sprawować 
opieki nad starszymi chorymi rodzicami.
3. Podnoszenie kompetencji i umiejętności – w tym 
istotną rolę odgrywają UTW. Jednak należy pamiętać, że 
połowa populacji 65+ w Polsce ma zaledwie wykształ-
cenie co najmniej podstawowe, dla tej grupy seniorów 
też trzeba stworzyć odpowiednie oferty na aktywność.
Populacja osób starszych jest zróżnicowana, dlatego 
oferta UTW także powinna być różnorodna i skierowana 
do tych, którzy jeszcze nie są objęci działaniami.

W czasie II sesji z informacją o projekcie Pro Health 
65+, który realizuje Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego wystąpili dr Stojgniew Sitko i Andrzej 
Kropiwnicki. Projekt jest ukierunkowany na dwa cele: 
badawczy oraz implementacyjny. Celem badawczym 
jest analiza skuteczności zdrowotnej oraz efektywności 
kosztowej programów promocji zdrowia adresowanych 
do różnych grup ludności starszej w krajach europej-
skich. Wyniki badań konfrontowane będą z priorytetami 
polityki zdrowotnej na szczeblu europejskim i w krajach 
członkowskich. Działania projektu zakończone zosta-
ną implementacją zdobytej wiedzy wśród promotorów 
zdrowia i osób starszych. W tym celu opracowane zosta-
ną odpowiednie materiały oraz zorganizowane szkole-
nia dla różnych grup promotorów zdrowia.
Grupami docelowymi w projekcie są osoby starsze na 
różnych etapach życia: osoby aktywne zawodowo w wie-

ku 60-67 lat, osoby w wieku 67-80/85 oraz ssoby w wie-
ku 80-85 ze zwiększoną potrzebą opieki zdrowotnej.
Realizacja projektu obejmować będzie różnorodne dzia-
łania, w tym m.in. zebranie i analizę przykładów naj-
lepszych europejskich praktyk promocji zdrowia wśród 
różnych grup populacji osób starszych, implementację 
metod w wybranych krajach europejskich, opracowanie 
podręcznika zawierającego praktyczne opisy najlepszych 
praktyk. Będzie on dostępny on-line na stronie www.
Sporządzona zostanie także diagnoza i raport na temat 
deficytów informacji i wiedzy różnych grup osób zajmują-
cych się bezpośrednio tą problematyką w krajach uczest-
niczących w projekcie. Zostaną przeprowadzone pilo-
tażowe warsztaty szkoleniowe. Będzie utworzona sieć 
wymiany informacji i (samo)kształcenia dla promotorów 
zdrowia. Harmonogram realizacji projektu w części im-
plementacyjnej jest zaplanowany na lata 2016-2017.
W ramach projektu Pro Health 65+ współpraca z Ogól-
nopolską Federacją Stowarzyszeń UTW oraz Uniwersy-
tetami Trzeciego Wieku w Małopolsce i na Śląsku obej-
mować będzie: 

 − dokonanie oceny i przedstawienie rekomendacji do 
konspektu podręcznika dla trenerów na warsztaty 
dla promotorów zdrowia;

 − zgłaszanie przez UTW kandydatów na pilotażowe 
warsztaty;

 − organizację w Krakowie pierwszego warsztat dla li-
derów UTW;

Uczestnicy konferencji, fot. Jerzy Niżnik 
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 − organizację i przeprowadzenie przez 40. przeszko-
lonych trenerów, liderów UTW, warsztatów dla final-
nych beneficjentów.

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW jest Partne-
rem w tym projekcie. Prezes Federacji UTW jest człon-
kiem Rady Promotorów Zdrowia.

W tej części konferencji zostały zaprezentowane także 
dobre praktyki i doświadczenia w działalności UTW, 
w zakresie ewolucji form edukacji i aktywizacji osób 
starszych. Wystąpiły:

 − Maria Kanior, prezes Stowarzyszenia UTW Tarnów, 
działającego pod patronatem Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Tarnowie, największego liczeb-
nie UTW w Małopolsce (ok. 600 słuchaczy);

 − dr inż. Władysława Maria Francuz, prof. oświaty, kie-
rownik UTW w Politechnice Krakowskiej; 

 − Anna Wzorek, prezes Stowarzyszenia Rabczańskiego 
UTW w Rabce-Zdroju, działającego pod patronatem 
Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodo-
wej w Nowym Targu (ok. 120 słuchaczy).

O aktywizacji seniorów w Krakowie i zaangażowaniu 
władz samorządowych w rozwój polityki senioralnej 
mówiła dr Anna Okońska-Walkowicz, Pełnomocnik Pre-
zydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej.

Podsumowując konferencję dr hab. Zofia Szarota, prof. 
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie podkreśliła, 
że konferencja poświęcona była edukacji gerontologicz-
nej oraz współpracy UTW ze środowiskiem naukowym 
i akademickim.
Wybitni znawcy różnych problematyk podejmowali 
i prezentowali tematykę z zakresu takich dziedzin na-
uki, jak: demografia, socjologia, filozofia, gerontologia, 
etyka, psychologia, fizjoterapia, polityka społeczna, pro-
mocja zdrowia i in. Na przestrzeni kilku ostatnich dekad 
zachodzą dynamiczne i nie mające precedensu zmiany 
demograficzne. Ich skutki obejmują niemal wszystkie 
sfery ludzkiej egzystencji i życia społecznego. Zagadnie-
nia gerontologiczne przyciągają uwagę wielu naukow-
ców, a charakter gerontologii jest multidyscyplinarny. 
Badacze koncentrują się na wieloaspektowych proble-
mach związanych z procesem starzenia się i specyfiką 
starości jako fazy życia. 
Oczywiste stało się stwierdzenie, że proces uczenia 
się w epoce ponowoczesnej w społeczeństwie wiedzy 
jest istotny tak dla pomyślnego rozwoju jednostki, jak 
i społeczeństwa. Przemiany kulturowe, cywilizacyjne 
i technologiczne zmuszają jednostkę do zdobywania 
i aktualizowania wiedzy, pozyskiwania adekwatnych 
umiejętności, nabywania nowych kompetencji także na 

etapie późnej dojrzałości i starości. Obecnie nie mówi-
my o procesach edukacji, a o uczeniu się przez całe życie.
Obszar geragogiki – nowej dyscypliny naukowej – skupia 
wiedzę o starości, edukacji oraz integracji. Ta dyscypli-
na wyrosła na gruncie andragogiki. Proces wydłużenia 
ludzkiego życia skutkuje zmianą ról społecznych. Pod-
kreśla się przejęcie odpowiedzialności za własne życie.
Środowisko UTW, według gerontologii krytycznej, jest 
postrzegane jako środowisko elit żyjących w dostatku, 
które cechuje wysoki poziom egzystencji i zaangażowa-
nie społeczne. W związku z czym rodzi się pytanie: jakie 
narzędzia trzeba wypracować, aby włączyć do uczenia 
się przez cale życie inne grupy seniorów, mające niski 
status ekonomiczny, żyjące w biedzie. Dziś nie ma odpo-
wiedzi na tak postawione pytanie. 
Wiele teorii naukowych rozróżnia edukację na poszcze-
gólnych etapach starości.
W działalności edukacyjnej UTW, w której uczestniczą 
w zasadzie młodsi seniorzy w okresie wczesnej starości, 
dominuje forma kolektywna. Natomiast w późnej staro-
ści edukacja ma charakter duchowy (tzw. „szkoła oso-
bista”). Do tego etapu życia też trzeba się przygotować.
Wciąż za mało dzieje się w zakresie dialogu międzygene-
racyjnego (wychowanie 
do starości i przez starość).Tymczasem bez niego nie-
możliwe staje się nawiązanie interakcji odnoszącej się 
do hierarchii wartości w społeczeństwie.

Konferencja Edukacja i aktywność – najlepsze metody 
przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu osób star-
szych. Małopolska Debata nt. Rozwoju Edukacji i Aktyw-
ności Osób Starszych została zorganizowana na podsu-
mowanie jubileuszowego roku 40-lecia Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku w Polsce. 

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Woje-
wództwa Małopolskiego.

Prezentacje multimedialne przedstawiane w czasie kon-
ferencji są dostępne na stronie: http://www.federa-
cjautw.pl w zakładce Publikacje.

Symbolicznym akcentem integracji środowiska 
seniorów było podpisanie, na zakończenie konfe-
rencji, Porozumienia o współpracy pomiędzy Ogól-
nopolską Federacją Stowarzyszeń Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku a Polską Unią Seniorów. 



UNIWERSJADA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH
Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka” w Świętochłowicach, 10 października 2015 r.



MAŁOPOLSKA DEBATA NT. ROZWOJU EDUKACJI I AKTYWNOŚCI OSÓB STARSZYCH
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 20 listopada 2015 r. 



MAŁOPOLSKA DEBATA NT. ROZWOJU EDUKACJI I AKTYWNOŚCI OSÓB STARSZYCH
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 20 listopada 2015 r. 



OBCHODY JUBILEUSZOWEGO ROKU 40.LECIA UTW  
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie, 7 grudnia 2015 r. 
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Nowa jakość społeczeństwa 
obywatelskiego

Opracowanie: Paulina Podwika

Obywatelski Parlament Seniorów

W Międzynarodowym Dniu Osób Starszych 1 października 2015 r. odbyła się w gma-
chu Sejmu RP w Warszawie inauguracyjna Sesja Plenarna Obywatelskiego Parlamen-
tu Seniorów.

Do zwołania Obywatelskiego Parlamentu Seniorów do-
prowadzili przedstawiciele środowisk inicjatywnych, 
tj. Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów (zrzesza ok. 500 tys. 
członków) oraz gminnych rad seniorów.
W kolejnych kadencjach jego skład będzie uzupełniany 
o delegatów pochodzących z nowopowstających gmin-
nych rad seniorów i innych organizacji seniorskich. Zało-
żenia te pozostają w korelacji z Rządowym Programem 
na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020, 
w którym priorytetami są: edukacja osób starszych, 
aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz 
i międzypokoleniową, partycypacja społeczna osób 
starszych oraz usługi społeczne dla osób starszych.
Inauguracyjna sesja OPS miała uroczystą oprawę i pod-
niosły nastrój. Obrady otworzyła Marszałek Sejmu RP 
Małgorzata Kidawa-Błońska. Zebrani wysłuchali prze-
mówienia Ewy Kopacz, Prezesa Rady Ministrów, która 
podkreśliła, że po raz pierwszy w historii Polski obra-
duje parlament seniorów. Podziękowała seniorom za ich 
pracę społeczną, ale także za wychowanie dzieci i wnu-
ków. Przypomniała ważne zadanie: do starości należy 
społeczeństwo przygotować.
Przewodniczący Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej 
poseł Michał Szczerba, określił Obywatelski Parlament 
Seniorów jako nowatorską formę dialogu społecznego. 
Podziękował liderom lokalnych i krajowych organizacji 
– Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz przedstawicie-
lom gminnych rad seniorów – za przyjęcie obowiązku 
i odpowiedzialności, ale też zaszczytu reprezentowania 
swojego środowiska.
Prof. Marian Zembala, minister zdrowia, wskazał, że 

systematycznie rośnie długość życia w Polsce. Obecnie 
kobiety przeciętnie żyją 82 lata, mężczyźni 75-76 lat. 
W Polsce żyje się tylko 2 lata krócej niż w Skandynawii, 
która jest wyznacznikiem dla Europy. 
Minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-
-Kamysz wyraził podziękowanie za współpracę w ostat-
nich 4. latach, kiedy formułowała się polityka senioralna 
i została utworzona Rada ds. Polityki Senioralnej oraz 
rządowy program na rzecz Aktywności Społecznej Osób 
Starszych. Nie byłoby to możliwe bez tej wielkiej współ-
pracy. Wyraził przekonanie, że ruch społeczny seniorów 
ma dobry czas na współdziałanie różnych organizacji, 
współdziałanie z rządem, parlamentem i czas wielkiej 
misji międzypokoleniowej solidarności. 
Delegaci do OPS złożyli uroczyste ślubowanie. 
Na Przewodniczą OPS wybrano Krystynę Lewkowicz, 
prezes Ogólnopolskiego Porozumienia UTW. Wiceprze-
wodniczącymi OPS zostali: Wiesława Borczyk – Prezes 
Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW, Elżbie-
ta Ostrowska – Prezes Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów, Ewa Kozdroń – Przedstawicielka Warszaw-
skiej Rady Seniorów, Janusz Szymborski – Przedstawi-
ciel Fundacji Ogólnopolskie Porozumienie UTW i Janusz 
Czyż – Przedstawiciel Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów.
Podsumowania obrad I Sesji OPS dokonał prof. Janusz 
Szymborski.
424. Delegatów do OPS przyjęło Deklarację końcową 
i zatwierdziło powołanie 3. komisji OPS: Komisji ds. 
organizacyjno-prawnych, Komisji ds. strategii, budżetu 
i finansów oraz Komisji ds. informacji, promocji i kon-
taktów z otoczeniem.
I kadencja OPS trwać będzie do 30 września 2016 r.
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Profesjonalni seniorzy
Opracowanie: Krystyna Jurczewska-Płońska 

Cegiełka pod Śląską Radę Seniorów

26 listopada w Sali Sejmiku Śląskiego w Katowicach odbyło się spotkanie pn. „Regionalne 
Porozumienie Rad Seniorów” organizowane przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwi-
cach. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Śląskiego.

Spotkanie było wydarzeniem wieńczącym projekt pt. 
Profesjonalne Rady Seniorów na Śląsku współfinanso-
wany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-
2020. Projekt ma na celu promowanie idei Gminnych 
Rad Seniorów na terenie województwa śląskiego oraz 
zacieśnianie współpracy środowiska seniorskiego.
Podczas konferencji przedstawiciele rad seniorów 
z terenu województwa śląskiego zaprezentowali wy-
niki organizowanych w ramach projektu warsztatów 
i spotkań dotyczących interesujących i ważnych pomy-

słów na działania seniorskie oraz sposobów rozwiązy-
wania problemów seniorów z terenu różnych gmin. Po 
przerwie odbyła się debata na temat wyzwań stojących 
przed seniorami województwa śląskiego. Spotkanie 
zakończyło się uroczystym podpisaniem regionalnego 
„Porozumienia Gminnych Rad Seniorskich”. W ten spo-
sób wszyscy uczestnicy spotkania dołożyli swoją cegieł-
kę pod budowę Śląskiej Rady Seniorów.
Więcej informacji na ten temat na stronie: https://
utwgliwice.wordpress.com/

Obchody jubileuszowego roku 40.lecia  
UTW w Lesznie

Opracowanie: Krystyna Świgoń

Konsolidacja środowiska wielkopolskich UTW

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie odbyło się 7 grudnia 2015 r. sympozjum 
zorganizowane przez UTW w Lesznie, na temat „40 lat działalności Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku. Aktywność społeczna osób starszych i budowanie społeczeństwa obywatelskiego”. 

Uczestniczyły w nim delegacje wielkopolskich UTW ze 
Wschowy, Gostynia, Góry, Międzychodu, Krobi, Pępowa, 
Gniezna, Poznania, Ostrowa Wlkp. i Grodziska Wlkp. Były 
również delegacje organizacji pozarządowych z Leszna. 
W programie sympozjum odbyły się trzy wykłady:

 − Wykład prof. Wiesława Osińskiego – wykładowcy 
Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza 
Piaseckiego w Poznaniu pn. Aktywność fizyczna osób 
starszych w niewoli barier, stereotypów i zwykłej nie-
wiedzy.

 − Wykład i prezentacja prezes UTW w Lesznie – mgr 
Marii Zielony nt. Działalność UTW w Lesznie.

 − Wykład prezes UTW w Poznaniu – mgr Lidii Wrociń-
skiej-Sławskiej nt. Portret własny prof. Haliny Szwarc 
– założycielki polskich UTW.

Niezwykle interesujące wykłady wywoływały w kulua-
rach ożywione rozmowy i wymianę doświadczeń człon-
ków wielkopolskich UTW. Po sympozjum liderzy wiel-
kopolskich UTW udali się do Zamku Rydzyńskiego, aby 
dyskutować nad formami dalszej współpracy i realizacji 
wspólnych przedsięwzięć. 
8 grudnia miało miejsce wielkie wydarzenie artystycz-
ne. Dzięki naszym staraniom pierwszy raz w Lesznie 
mieliśmy zaszczyt gościć artystów z Polskiego Teatru 
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Tańca Ewy Wycichowskiej. Zaprezentowali spektakl pod 
tytułem Sanatorium wg Brunona Schulza. W tym wyda-
rzeniu licznie uczestniczyli delegaci sąsiednich UTW 
i mieszkańcy Leszna. 
Także, w dniach od 7 do 9 grudnia br. w Zamku Rydzyń-
skim odbywał się trzeci już plener malarski adresowany 
do grup malarskich z wielkopolskich UTW. Oprócz re-
prezentantów sekcji malarskiej z UTW w Lesznie udział 
w plenerze wzięli przedstawiciele UTW z Gniezna, Gosty-
nia, Grodziska, Międzychodu, Ostrowa i Poznania. Dosko-
nalili umiejętności szkicowania i rysowania różnych detali 
architektonicznych, wykonywanych, ze względu na pogo-
dę, głównie we wnętrzach barokowego Zamku. Efekty ich 
pracy można było podziwiać na podsumowaniu pleneru. 
Uczestnicy warsztatów z innych UTW byli zachwyceni za-
równo Zamkiem i jego otoczeniem, jak i wspaniałą atmo-
sferą i możliwością wymiany doświadczeń.

Warto nadmienić, że w listopadzie Zarząd UTW w Lesz-
nie, Rada Słuchaczy i starostowie sekcji uczestniczyli 
w kolejnym szkoleniu wyjazdowym w Szklarskiej Porę-
bie, w czasie którego nabyli wiele nowych umiejętności. 
Był również czas na integrację i zwiedzanie Szklarskiej 
Poręby. Spotkaliśmy się z Prezesami UTW w Łazach, Je-
leniej Górze i Szklarskiej Porębie. 
Warto podkreślić, że wymiana doświadczeń pomiędzy 
UTW jest w ciągu 18-letniej działalności naszego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku w Lesznie, równie istotnym ele-
mentem edukacyjnym jak wykłady, szkolenia i warsztaty. 
Realizacja tych przedsięwzięć była możliwa dzięki pro-
jektom dofinansowanym przez Ministerstwo Pracy i Po-
lityki Społecznej w ramach Rządowego Programu ASOS.
Więcej o działalności UTW Leszno na stronie: http://
www.utw.leszno.pl/

Rozwijamy wolontariat seniorów
Opracowanie: Katarzyna Borczyk

Liderzy Wolontariatu w UTW

Celem projektu jest m.in.: popularyzowanie idei wolon-
tariatu, pogłębienie wiedzy seniorów na temat działal-
ności woluntarystycznej, poszerzenie ich kompetencji 
i umiejętności w tym zakresie oraz pobudzanie aktyw-
ności społecznej.
Zorganizowano w Nowym Sączu 2-dniowe, bezpłatne 
szkolenie dla Liderów UTW z Małopolski, w których 
wzięli udział przedstawiciele UTW w Nowym Targu, 
Proszowicach, Limanowej, Ropie, Brzesku oraz Trzebini.
Szkolenie podzielone było na dwa bloki – merytoryczny 
oraz praktyczny. Pierwszego dnia Paulina Podwika, rad-
ca prawny, współpracownik Federacji UTW, przybliżała 
uczestnikom aspekty formalno-prawne. Omówione zo-
stały regulacje prawne dotyczące wolontariatu, prawa 
i obowiązki wolontariuszy, rodzaje wolontariatu, a tak-
że zasady sporządzania porozumień o wykonywaniu 
świadczeń woluntarystycznych. W drugim dniu zajęcia 
poprowadził Marcin Kałużny, specjalista w dziedzinie 
wolontariatu, prezes Stowarzyszenia Sursum Corda, 
który zwrócił uwagę szczególnie na aspekty praktycz-
ne. W ramach ćwiczeń przeprowadzono m.in. analizę 

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW od października do grudnia 2015 r. realizuje 
projekt pn. Liderzy Wolontariatu w UTW, dofinansowany ze środków Województwa Mało-
polskiego.

SWOT – mocne i słabe strony seniorów wolontariuszy, 
wskazano na korzyści płynące z angażowania się przez 
seniorów w wolontariat, omówiono przykłady dobrych 
praktyk.
Warto na zakończenie przytoczyć wypowiedź profesor 
Beaty Tobiasz-Adamczyk z Collegium Medicum Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, w czasie konferencji UTW 
w Krakowie, 20.11.2015 r. na temat wolontariatu osób 
starszych: „…Dostrzeganie problemów innych osób wo-
kół siebie może przyczynić się do rozwoju wolontaria-
tu wśród seniorów. Dobre doświadczenia mają w tym 
względzie kraje skandynawskie. Zagospodarowanie 
cennego potencjału osób starszych – wiedzy, umiejęt-
ności, doświadczenia zawodowego i życiowego oraz 
chęci pracy na rzecz innych jest istotnym przesłaniem 
dla działalności UTW. (…). Zwiększenie udziału osób 
starszych – słuchaczy UTW, w różnych formach wolon-
tariatu, pozwoli na zagospodarowanie potencjału tych 
osób. Promowanie wolontariatu jako elementu uczenia 
się przez życie, winno mieć szczególny wymiar w dzia-
łalności UTW”.
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DEKLARACJA PROGRAMOWA
IV OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI

UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU
pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu RP

Sejm RP, 14 grudnia 2015 r.

Podsumowując obchody 40-lecia ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku (UTW) w Polsce, uczestnicy Konfe-
rencji stwierdzają, iż:

 − Ruch UTW w Polsce stał się modelowym przykładem społecznego funkcjonowania osób starszych, charaktery-
zującym się różnorodnością form organizacyjno-prawnych oraz bogatą ofertą programową, wykazując niezwykłą 
dynamikę rozwoju, a także dbałość o wysokie standardy działania; 

 − Środowisko UTW skupia obecnie ponad 150 tys. aktywnych uczestników, zorganizowanych w ponad 520 orga-
nizacjach na terenie Polski, a także w polonijnych skupiskach na Ukrainie, Białorusi, Litwie, Łotwie i w Austrii;

 − Za szczególnie osiągniecie ruchu UTW umożliwiające prowadzenie dialogu z władzami publicznymi oraz 
współuczestnictwo w kształtowaniu polityki senioralnej w Polsce, środowisko UTW uznaje powołanie Obywa-
telskiego Parlamentu Seniorów, pierwszego ogólnopolskiego przedstawicielstwa osób starszych. Konieczne 
jest jednak wypracowanie pełnej reprezentatywności środowisk senioralnych oraz systemu finansowania nie-
zbędnych kosztów funkcjonowania OPS; 

 − Środowisko UTW wspierać będzie tworzenie gminnych rad seniorów jako oddolnej inicjatywy osób star-
szych na poziomie lokalnym, koniecznej dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i diagnozowania problemów 
senioralnych;

 − Środowisko UTW wysoko ocenia wkład Rady ds. Polityki Senioralnej oraz wdrożenie przy jej udziale pakietu 
programów senioralnych, w tym w szczególności: Długofalowych Założeń Polityki Senioralnej na lata 2014-2020, 
jak również Rządowego Programu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych na latach 2014-2020 (ASOS) oraz tworze-
nia dziennych domów pobytu Senior-WIGOR. 

 − Uchwalenie ustawy o osobach starszych, będącej inicjatywą ustawodawczą Komisji Polityki Senioralnej, zo-
stało z uznaniem przyjęte przez ruch UTW, który deklaruje współpracę z Radą Ministrów i innymi instytucjami 
w realizacji ustawowego obowiązku stałego monitorowania sytuacji osób starszych w różnych obszarach funk-
cjonowania oraz przedkładania corocznych informacji Sejmowi i Senatowi RP z wyników tych badań;

 − Kontynuowanie w obecnej kadencji Sejmu RP i Senatu RP komisji polityki senioralnej, stwarza nadzieję na 
prowadzenie przez nie systematycznej działalności legislacyjnej na rzecz osób starszych we współpracy z orga-
nizacjami senioralnymi. 

Korzystając z niepowtarzalnej okazji, jaką stwarza obecność na Konferencji przedstawicieli 350 UTW i kilkudziesięciu 
liderów innych organizacji działających na rzecz osób starszych, uczestnicy Konferencji przedkładają do konsultacji 
społecznych i dalszych prac legislacyjnych propozycję zdefiniowania organizacji senioralnej jako „podmiotu w rozu-
mieniu art. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, zrzeszającego osoby, które ukończyły 60 rok życia, prowa-
dzącego działalność pożytku publicznego ukierunkowaną na zaspokajanie różnorodnych potrzeb osób starszych”.
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 − Proces demograficznego starzenia się ludności Polski stawia przed władzami publicznymi oraz całym spo-
łeczeństwem wyzwania w obrębie polityk publicznych na wszystkich szczeblach administracyjnych, a realizacja 
całościowej polityki senioralnej wymaga włączenia się organizacji senioralnych, w tym w szczególności aktywne-
go, twórczego środowiska UTW.

Uczestnicy Konferencji doceniając wagę polityki senioralnej, w wyniku dyskusji i konsultacji społecznych re-
komendują władzom publicznym kierunki działań, w obszarach najbardziej aktualnych dla osób starszych: 

 − w celu poprawy efektywności polityki senioralnej – kontynuowanie finansowania zarówno projektów senio-
ralnych w ramach ASOS, funkcjonowania Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, jak i wzmacnianie potencjału or-
ganizacji poprzez promowanie rozwiązań srebrnej gospodarki, w tym na poziomie lokalnym, gdzie najdobitniej 
uwidaczniają się potrzeby osób starszych; 

 − w celu zwiększania szans na godną starość – rozwój srebrnej gospodarki, tworzenie miejsc pracy dla osób 
starszych, gwarancja ciągłości świadczeń emerytalnych, ich odpowiedniej wysokości i waloryza¬cji, zmniejszanie 
skali zagrożenia wykluczeniem spo¬łecznym osób starszych z powodu ubóstwa, co wymaga uwzględniania prob-
lematyki senioralnej w realizowanej polityce gospodarczej, społecznej i regionalnej;

 − w celu sprostania codziennym problemom w opiece nad osobami niesamodzielnymi – wprowadzenie roz-
wiązań finansowych, prawnych, organizacyjnych, instytucjonalnych gwarantujących usługi odpowiednie do wie-
ku, stanu zdrowia czy dochodów tych osób, co wymaga rozważenia możliwości instytucjonalnego połączenia 
i większej koordynacji systemów pomocy społecznej i ochrony zdrowia; 

 − w celu budowy i rozwoju zintegrowanego systemu opieki geriatrycznej – efektywniejsze wykorzystanie 
istniejącej infrastruktury medycznej, sukcesywny rozwój specjalistycznych poradni i geriatrycznych oddziałów 
szpitalnych, intensywniejszy rozwój kształcenia personelu, podejmowanie prac badawczych, wyznaczanie stan-
dardów, co wymaga wsparcia dla formowania przywództwa krajowego w geriatrii w ramach powołanego Naro-
dowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji; 

 − w celu sprostania potrzebom osób starszych przewlekle chorych i niepełnosprawnych – wykorzystanie 
w opiece zdrowotnej i socjalnej zaawansowanych technologii informacyjnych, komunikacyjnych, sprzętowych, 
diagnostycznych i terapeutycznych możliwych do zastosowania w miejscu zamieszkania, co wymaga stałej pub-
licznej debaty na temat roli państwa i rodziny w zaspokojeniu potrzeb osób starszych;

 − w celu skuteczniejszego wprowadzania w życie idei zdrowego starzenia się – realizacja skoordynowanych, 
systemowych działań w zakresie promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej, profilaktyki zagrożeń i chorób, co wy-
maga działań uświadamiających potrzeby zdrowotne bardzo zróżnicowanych subpopulacji osób starszych oraz 
zdefiniowania barier strukturalnych w tych kwestiach, także w kontekście realizacji przepisów ustawy o zdrowiu 
publicznym i Narodowego Programu Zdrowia;

 − w celu poprawy relacji międzypokoleniowych – wzmocnienie działań na rzecz rewizji postrzegania starości 
i przygotowania się do tego etapu życia, co wymaga harmonijnego współdziałania w tym procesie władz publicz-
nych, samorządów, pracodawców, związków zawodowych, kościołów, organizacji pozarządowych, w tym senio-
ralnych, a także mediów, szczególnie publicznych;

 − w celu poprawy bezpieczeństwa osób starszych – rozwój skoordynowanych działań systemowych ukierun-
kowanych na zapewnienie bezpieczeństwa, przeciwdziałania wszelkim formom przemocy w rodzinie i innych 
obszarach funkcjonowania oraz dyskryminacji ze względu na wiek;

 − w celu rozwoju aktywności społecznej osób starszych skupionych w ruchu UTW – tworzenie warunków logi-
stycznych i finansowych, także w samorządach lokalnych i uczelniach wyższych, dla właściwego funkcjonowania 
i budowania silnej marki UTW, podnoszenie jakości i różnorodności form edukacji; wspieranie integracji Polaków 
mieszkających poza granicami Polski poprzez stwarzanie im w ramach placówek UTW możliwości utrzymywania 
tożsamości narodowej, wymiany kulturalnej, kultywowania polskości, także wśród młodego pokolenia. 

Uczestnicy Konferencji deklarują wolę twórczej współpracy z Radą Ministrów, Sejmem i Senatem RP, orga-
nami samorządu terytorialnego oraz organizacjami senioralnymi, a także z Rzecznikiem Praw Obywatel-
skich w dalszych działaniach na rzecz osób starszych.
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Potrzeba rodzin 
wielopokoleniowych

Opracowanie: Andrzej Zarych

Paneliści i goście obrad: Wojciech Molendowicz – mode-
rator, Redaktor Naczelny DTS, Józefa Szczurek – Żelazko 
– Radna Województwa Małopolskiego, Przewodnicząca 
Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej, Członek Ma-
łopolskiej Rady Ds. Polityki Senioralnej, Antoni Koszyk 
– Wicestarosta Nowosądecki, Dr Anna Okońska-Walko-
wicz – Pełnomocnik Prezydenta Krakowa ds. Polityki Se-
nioralnej, Marta Mordarska – Pełnomocnik Prezydenta 
Nowego Sącza ds. Społecznych, Jan Kulig – Pełnomocnik 
Starosty Bocheńskiego ds. Polityki Senioralnej, prof. Zofia 
Szarota, Uniwersytet Pedagogiczny, Andrzej Martynuska 
– Dyrektor WUP, specjalista ds. senioralnych, Janusz Jagła 
– Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Niepołomicach, 
Prezes Polskiego Towarzystwa Miłośników Astrologii, 
Czesław Wojniusz – Prezes Zarządu Federacji Uniwersyte-
tów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur, Daniel Jachimowicz 
– Pełnomocnik Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Stowa-
rzyszeń UTW, Krystyna Rawska – Prezes UTW w Święto-
chłowicach, członek zespołu opracowującego stanowiska 
Forum III Wieku.
Józefa Szczurek-Żelazko: Populacja małopolska jest 
młoda, ale to bardziej mobilizuje do działań uprzedza-
jących. Już w 2010 r. Sejmik Województwa Małopol-
skiego uchwalił tzw. Strategię Srebrnej Gospodarki. 
W perspektywie 2012-2015 województwo małopolskie 
przeznaczyło na politykę senioralną ponad 2 miliony 
złotych. Została powołana Małopolska Rada Senioralna. 
Województwo aktywnie wspierało Kongres UTW, prze-
znaczając z budżetu w 2014 i 2015 roku spore kwoty, 
po to aby te środowiska seniorów mogły się integrować 
i spotykać. W Małopolsce funkcjonuje Karta Seniora. Jej 
beneficjentami jest ponad 3 tysiące seniorów. W ramach 
budżetu wojewódzkiego wygospodarowaliśmy środki 
na konkursy dedykowane seniorom. Również prowa-

Fragmenty niektórych wypowiedzi uczestników panelu dyskusyjnego Regio-
nalne Forum UTW – małopolskie doświadczenia w zakresie inicjatyw pro se-
niorskich, jaki odbył się 11 września 2015 r. w Nowym Sączu w Miasteczku Ga-
licyjskim w ramach Forum III Wieku (opracowano na podstawie transkrypcji). 

dzona była kampania Wiekowe Zajawkowe. To są dzia-
łania, które mają na celu zmianę stereotypowego my-
ślenia na temat seniorów. Aktywnie włączyliśmy się do 
planowania strategii na lata 2014-2020, tam są zabez-
pieczone środki w wysokości około 70 milionów euro 
na takie zadania, jak opieka i tworzenie domów seniora. 
Dr Anna Okońska-Walkowicz: Rzeczą, którą możemy 
się poszczycić jest Rada Krakowskich Seniorów. Mamy 
radę wybraną, nie mianowaną, nie naznaczoną, nie kla-
kierów polityki senioralnej miasta, tylko odpowiedzial-

Wojciech Molendowicz - moderator panelu, fot. Antoni Łopuch
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nych, starszych ludzi, 60+ reprezentujących najrozmait-
sze organizacje pozarządowe, resorty, zawody. I to jest 
duża podpora dla polityki senioralnej miasta. Drugie 
gremium, które też udało się powołać do życia, to Cen-
trum Seniora, które aktywizuje do życia kulturalnego 
i towarzyskiego blisko 800 osób. To jest wolontaryjna 
praca fantastycznych, starszych mieszkańców Krakowa. 
Chcemy zbudować sieć Centrów Aktywności Seniorów  
docelowo 54, średnio po 3 w każdej dzielnicy, a mamy 
już 10. Są one dedykowane są dla osób 60+ i nie miasto 
realizuje to zadanie, tylko powierzamy je organizacjom 
pozarządowym. Myślę, że to będą miejsca, które prze-
de wszystkim mają służyć osobom, które do tej pory nie 
były aktywne. To jest największe wyzwanie. 
Prof. Zofia Szarota: Naukowo jestem utkana z geron-
tologii, cały mój dorobek to jest starość. Jako ten nauko-
wiec chciałabym powiedzieć żebyśmy sobie uświadomi-
li jedno: UTW potęgą są. I niechże rosną dalej. Ale mnie 
chodzi o edukację przez starość. Czyli chodzi o dialog 
pokoleń, młodzi i starzy, na dwóch przeciwległych krań-
cach życia, gdzie oni się mają spotykać? Pani dr Zofia 
Zaorska swego czasu opublikowała taką fajną pozycję 
metodyczną i przedstawiła światu baśń „Cztery światy” 
– dzieciństwo, młodość, dorosłość i starość. Finałem tej 
baśni jest pytanie gdzie i czy w ogóle jeszcze są miejsca, 
gdzie te wszystkie pokolenia się spotykają i czują się ze 
sobą dobrze? Jako nauczyciel akademicki wielokrotnie 
tą metodą prowadziłam warsztaty. Studenci wskazy-
wali na dwa takie miejsca: kościół i cmentarz. Tak nie 

może być. Nie ma rodzin wielopokoleniowych. Nie ma 
wychowania do starości bez przykładu, który idzie od 
samego seniora. Jeżeli senior nie będzie się cieszył sobą, 
to on nie zdoła przekazać tych wzorców młodszym po-
koleniom. No i co teraz z tego wynika dla mnie jako dla 
urzędnika czyli dziekana? Oferta edukacyjna. Tu chcia-
łam państwa poinformować, może nawet i zaprosić, na 
Wydziale Pedagogicznym UP, w innych uczelniach także, 
funkcjonują już specjalności, na których przygotowują 
do pracy z seniorami, ale w różnych środowiskach, nie 
tylko chodzi o pracę socjalną, szpitale, ale o przygoto-
wanie liderów UTW – zarządzanie i edukacja geronto-
logiczna. Chcemy uruchomić studia podyplomowe dwu-
semestralne i kurs dla osób, które chcą być liderami, 
a nie mają wykształcenia wyższego. Pomyślałam sobie, 
że skoro już tutaj przyjechałam, to zwrócę się z apelem 
do państwa, do liderów: zwróćcie się proszę ku młodym, 
dopuście ich do swojej mądrości, bo nam się to wszystko 
opłaci, bo oni za 30 lat będą moderowali rzeczywistość 
dla naszych dzieci i wnuków. A skąd mają brać wiedzę, 
doświadczenia. 
Andrzej Martynuska: Wszystko, co tutaj mówimy to 
pewne rozpaczliwe próby przywrócenia starości sen-
su i znaczenia, które miała kiedyś w kulturze. Ludzie 
dojrzali są postrzegani nie jako wartość, pewnego ro-
dzaju potencjał, mądrość, tylko jako koszty, jako coś, co 
jest problemem. Zresztą nawet w wypowiedziach tutaj 
padało: mamy problem bo nie mamy pieniędzy na po-
maganie ludziom starszym. Moim zdaniem, gdy się ma 

Uczestnicy panelu dyskusyjnego Regionalne Forum UTW – małopolskie doświadczenia w zakresie inicjatyw pro seniorskich, Forum III Wieku,  
Miasteczko Galicyjskie w Nowym Sączu, 11 września 2015 r., fot. Antoni Łopuch
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pewną hierarchię potrzeb i kulturę, nie kulturę kosztów, 
ale kulturę mądrości, to ten problem przestaje być tak 
uciążliwy, jak u nas. Musimy przywrócić sens i znaczenie 
mądrości w naszej kulturze, bo ona nam gdzieś odjecha-
ła bardzo daleko i teraz: trzeba edukować przez starość, 
ale nie ma innej drogi, jak przez rodzinę, którą myśmy 
zdemolowali i nadal ją demolujemy. Takie pomysły, jak 
ma pani profesor, będą znakomitym uzupełnieniem 
tego, co się wynosi z rodziny. Wiele rzeczy będzie zro-
bionych niejako automatycznie. Pewien pan mi powie-
dział, że młodzi nie chcą przychodzić. Nie chcą przycho-
dzić, bo starość schowano do kąta, starość jest kłopotem, 
często wyrzutem sumienia, domy dla starszych osób czy 
pomocy społecznej, to nie jest wsparcie dla kultury mą-
drości, tylko pozbycie się często problemu. Oddaję star-
szych rodziców i nie mam problemów. Raz na miesiąc 
odwiedzić wystarczy. To są poważne sprawy. Natomiast 
każdy z nas dochodzi linearnie do takiego momentu 
kiedy konstatuje, że oto jestem 45+, oto jestem 50+, 
oto jestem 60+ i w pewnym momencie dochodzę do 
wieku, w którym przechodzę na emeryturę i mógłbym 
dalej pracować, ale nie pracuję, bo jednak te wszystkie 
polityki senioralne gdzieś tam w tle mają decydentów, 
a decydenci uprawiają hipokryzję i fasadowość. Często 
traktują ludzi starszych literalnie i te przypadki, o któ-
rych tu państwo mówicie, niewątpliwie z przekonaniem 
i szczerze, to wyjątki. Na ogół traktuje się konsultacje ze 
starszymi ludźmi jako pewien obowiązek, który trzeba 
odbyć, a tak naprawdę nie bierze się pod uwagę. Więc 
to wynika z braku kultury, którą gdzieś tam zagubiliśmy. 

Wracając do zatrudnienia, zrobiliśmy projekt wspólnie 
ze stowarzyszeniem Wiosna księdza Stryczka, gdzie wo-
lontariusze w wieku 45+ pracujący, aktywni zawodowo, 
pomagali osobom powyżej 50 roku życia, którzy stracili 
pracę i mają problemy z powrotem na rynek pracy. Oka-
zało się, że metoda jest super, sprawdza się, aczkolwiek 
nie mamy efektywności 100%. Wiele z osób 50+ poprzez 
różne niedomogi w politykach społecznych nie wierzy 
we własne siły. Tak bardzo wypadły z rynku, że aby ich 
przywrócić do aktywności zawodowej, bo jeszcze parę 
lat do przepracowania mają, to nie wystarczy 6-mie-
sięczny program. Trzeba więcej i bardziej energicznych 
działań. Nasz projekt zakończył się sukcesem, bo ponad 
60% osób wróciło do pracy. Widzimy jednak, że trzeba 
zrobić programy profilaktyczne dla osób już po 45 roku 
życia, by im pokazywać, by przygotowali się do tego, że 
nadchodzi starość i nie będą już tacy wydajni, szybcy, ale 
będą mieli coraz większe doświadczenie i mądrość. Bo 
umiejętności i wiedzę można kupić, ale doświadczenia 
życiowego się nie da. 
Janusz Jagła: Na UTW mam 180. słuchaczy, w stowarzy-
szeniu jest około 200, to się często pokrywa. Analizując 
historię od 40. lat powstania UTW to myśmy wyszli z tej 
idei, że uniwersytet jest przy jakiejś tam uczelni wyż-
szej, że ma wykłady. W moim uniwersytecie jest oprócz 
tych wykładów 17 różnych innych działań: tkamy, szy-
jemy, szydełkujemy, nordik walking. Nawet kiedyś taki 
projekt napisałem: jazda konna dla seniora, dostałem na 
to pieniądze i jeżdżę. Kułem sobie toczek, żeby, jak spad-
nę, guza nie nabić. Uznaliśmy, że to troszeczkę przerasta 
idee UTW i powołaliśmy Dom Kultury Seniora. Piszemy 
projekty na ten Dom i dostajemy pieniądze. W ubiegłym 
roku przerobiliśmy 185 tysięcy. W ramach budżetu par-
tycypacyjnego napisaliśmy projekt jako stowarzyszenie 
i UTW. Dostaliśmy pieniądze i robimy to. Więc jeżeli 
ktoś chce robić budżet partycypacyjny, to zapraszam 
do współpracy. Jeszcze możemy sami o sobie pomyśleć, 
też o tym co będziemy rozbić za 10 lat czy 20 lat. Nie 
tylko myśleć ale i działać. W Niepołomicach wymyślili-
śmy, powstał całodzienny dom, do którego przychodzi 
czy przywożony jest senior, który jest troszeczkę od nas 
starszy bo ma 80, 90 lat, ale chce posłuchać muzyki, po-
rozmawiać, herbatki czy kawy napić. Jak się spotkam 
z państwem za rok, dwa znowu powiem o tej idei, którą 
chcemy zrealizować. Być może to są Domy Dziennego 
Pobytu. Pomyślmy co z nami będzie, jak już nie będzie-
my mogli tu do Nowego Sącza przyjeżdżać. 
Czesław Wojniusz: Zaczynaliśmy kilka lat temu od nie-
formalnego porozumienia UTW województwa warmiń-
sko-mazurskiego. Ale życie idzie do przodu i to, co było 
dobre kilka lat temu, już teraz nie wystarcza. Samorząd 
województwa podjął uchwałę, że podział środków od 
przyszłego roku będzie odbywał się na tej zasadzie, że 
otrzymają je stowarzyszenia o randze wojewódzkiej i te, 
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które realizują zadania wspólnie z samorządem. To zde-
cydowało, że powołaliśmy Federację. Chciałbym przyłą-
czyć się do apelu prezes Wiesławy Borczyk. Może jesz-
cze dzisiaj nie widzimy potrzeby tak bardzo, ale warto 
zacząć organizować takie wojewódzkie porozumienia. 
W Olsztynie mieliśmy o tyle dobrą sytuację, że z pomo-
cą przyszedł Warmińsko-Mazurski Uniwersytet. Rektor 
zadeklarował nieodpłatne pomieszczenie dla Federacji. 
Z pojedynczymi uniwersytetami, nawet największymi, 
władze nie zawsze się liczą, jeśli natomiast powstanie 
organizacja, która będzie reprezentować wszystkie uni-
wersytety w województwie, to władza będzie musia-
ła się z tym liczyć. Powołaliśmy federację, żeby repre-
zentować wszystkie UTW wobec władz wojewódzkich, 
organizować spotkania integracyjne, zdobywać środki 
na działalność. Jeśli są zalążki takich organizacji, zapra-
szam przedstawicieli w przyszłym roku na przełomie 
czerwca i lipca do Olsztyna. Organizujemy spotkania in-
tegracyjne polskich UTW zza wschodniej granicy. W tym 
roku przez tydzień czasu gościliśmy 126. naszych roda-
ków. Myślę, że przy okazji właśnie tych spotkań jako fe-
deracja spróbujemy pozyskać środki na udział przedsta-
wicieli wszystkich województw. Wtedy będziemy mogli 
przez parę dni porozmawiać o sprawach, które nas nur-
tują, bolą i które powinniśmy załatwiać na szczeblach 
wojewódzkich. 
Wiesława Borczyk: W ramach wydarzenia, jakim jest Fo-
rum III Wieku uzgodniliśmy z Czesławem Wojniuszem, 
Prezesem Zarządu Federacji Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie, że dziś 

podpiszemy symbolicznie Porozumienie o współpracy 
pomiędzy Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń UTW 
i tą Regionalną Federacją UTW Warmii i Mazur. 
Daniel Jachimowicz: Przygotowałem krótką prezen-
tację – projekt ustawy o osobach starszych. Dzisiaj, do-
kładnie 11 września, został on uchwalony przez Sejm, 
bo taką mam informację sprzed dosłownie chwili. W kil-
ku słowach o tym nowym akcie chciałbym powiedzieć. 
Ta ustawa ma taką dumną, szumną nazwę: ustawa 
o osobach starszych, natomiast jest to bardzo krótki akt 
prawny, bo ma siedem artykułów łącznie. W ogóle rzad-
ko się zdarzają ustawy tak syntetyczne w treści. Istota 
ustawy sprowadza się do tego, iż w jej ramach został 
nałożony na rząd, na Radę Ministrów poprzez ministra 
pracy i polityki społecznej, bo on będzie za to głównie 
odpowiedzialny, obowiązek corocznego przygotowania, 
opracowania sprawozdania o sytuacji osób starszych 
w Polsce. Takiego kompleksowego rocznego raportu, 
który w różnych obszarach funkcjonowania seniorów 
będzie zbierał rozproszone informacje z ministerstw 
i agend, które szeroko rozumianą polityką senioralną 
się zajmują, w jeden dokument, który będzie przyjmo-
wany przez rząd, a później prezentowany przed parla-
mentem. Będzie przedmiotem publicznej debaty. Usta-
wa ma siedem artykułów, to półtorej strony tekstu. Jak 
zerkniemy na jej pierwszy punkt, to widzimy, że różne 
aspekty funkcjonowania osób starszych są jakby objęte 
monitorowaniem. Po raz pierwszy w naszym systemie 
prawnym pojawiła się definicja osoby starszej. Jako oso-
bę starszą, w rozumieniu tej ustawy, uznaje się osobę, 
która ukończyło 60. rok życia. Corocznie taki raport ma 
być opracowywany, przygotowywany i przedstawiany 
parlamentowi. Inicjatorem tej ustawy jest Komisja Po-
lityki Senioralnej, a personalnie poseł Michał Szczerba. 
Została dzisiaj uchwalona i myślę, że w niedługim czasie 
wejdzie w życie. 
Krystyna Rawska: Przedstawiam owoc pracy naszego 
zespołu w osobach koleżanki Grażyny Bussy, kolegi An-
drzeja Skrzyńskiego oraz kolegi Romana Biskupskiego 
i mojej skromnej osoby. Pierwsze stanowisko Forum III 
Wieku 2015 kierowane jest na ręce Marszałek Sejmu 
Rzeczpospolitej – Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Chodzi 
o ochronę Narodowego Programu Ochrony Zdrowia.
Uczestnicy Forum III Wieku – konferencji towarzyszącej 
XXV Forum Ekonomicznemu w Krynicy-Zdroju zgroma-
dzeni w dniu 11 września 2015 roku mając na uwadze 
prace legislacyjne Sejmu Rzeczpospolitej nad projektem 
ustawy o zdrowiu publicznym przedstawiają Pani Mar-
szałek poniższe stanowisko:
Wyrażamy pogląd, że realizowany w lata 2011-2015 Na-
rodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego powi-
nien być kontynuowany w kolejnych latach. Likwidację 
tego programu uważamy, za działanie sprzeczne z po-
trzebami osób chorujących psychicznie, a w szczególności 
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osób starszych. Przez wiele lat temat osób cierpiących na 
zaburzenia psychiczne był w naszym kraju marginalizo-
wany i stanowił społeczne tabu. Realizacja Narodowego 
Programu Zdrowia Psychicznego w wielu województwach 
kraju z pomocą organizacji pozarządowych przyczyniła 
się m.in. do podniesienia świadomości, że chorzy psychicz-
nie nie muszą być wykluczeni społecznie, a ich rodziny nie 
muszą pozostawać bez systemowego wsparcia. 
Biorąc pod uwagę dynamiczny proces starzenia się spo-
łeczeństwa, ochrona zdrowia psychicznego powinna stać 
się jednym z priorytetów polityki zdrowotnej czego wyra-
zem niewątpliwie będzie kontynuacja działań objętych 
Narodowym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego.
Kolejne stanowisko kierujemy na ręce ministra admini-
stracji i cyfryzacji Andrzeja Halickiego. 
Uczestnicy Forum III Wieku – konferencji towarzyszącej 
XXV Forum Ekonomicznemu w Krynicy-Zdroju zgroma-
dzeni w dniu 11 września 2015 roku mając na uwadze co-
raz bardziej powszechne zastosowanie technik cyfrowych 
w każdej dziedzinie życia dostrzegają zdecydowaną po-
trzebę stworzenia systemu edukacji osób starszych w tym 
zakresie. 
Postępujący rozwój wykorzystania technik cyfrowych 
stwarza konieczność przygotowania społeczności osób 
starszych do nabycia niezbędnych, praktycznych umie-
jętności bezpiecznego posługiwania się nowoczesnymi 
technologiami m.in. w celu poszerzenia zakresu ich par-
tycypacji w życiu publicznym. Planowany rozwój usług 
elektronicznych w różnych obszarach życia społecznego 

wymaga zatem podjęcia działań edukacyjnych zmierza-
jących do przeciwdziałania wykluczenia cyfrowego w tej 
grupie społecznej.
Mając na uwadze powyższe zwracamy się do Pana Mi-
nistra z wnioskiem o szczególne potraktowanie proble-
matyki cyfrowej dla osób starszych w programach edu-
kacyjnych Ministerstwa, w tym rozważenie możliwości 
opracowania i wdrożenia Rządowego Programu Edukacji 
Cyfrowej Osób Starszych.
Kolejne stanowisko dotyczy kwestii współpracy mię-
dzynarodowej i kierowane jest do Prezydenta Rzeczpo-
spolitej oraz do Rady Ministrów. 
Uczestnicy Forum III Wieku – konferencji towarzyszącej 
XXV Forum Ekonomicznemu w Krynicy-Zdroju zgroma-
dzeni w dniu 11 września 2015 roku mając na uwadze 
dotychczasowe kontakty z przedstawicielami polskich 
środowisk osób starszych za granicą widzą konieczność 
nawiązania stałej współpracy na rzecz rozwoju ich ak-
tywności kulturalnej, społecznej i obywatelskiej oraz 
podejmowanie działań informacyjnych i promocyjnych 
środowiskach senioralnych za granicą. Szczególną troską 
proponujemy objąć polskie środowiska seniorów na Ukra-
inie, Litwie i Białorusi. 
Zwracamy się zatem do Pana Prezydenta Rzeczpospolitej 
i Rządu RP z prośbą o przygotowanie i wdrożenie progra-
mów wsparcia, które umożliwią realizację przedstawio-
nych celów.
Stanowiska Forum III Wieku zostały przyjęte przez akla-
mację uczestników.

Złoci, srebrni i brązowi
Opracowanie: Daniel Jachimowicz, Pełnomocnik Zarządu Federacji UTW

Kolejne uniwersytety trzeciego wieku z certyfikatem Profesjonalny UTW

W 2015 r. Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku była inicjatorem 
i realizatorem wielu przedsięwzięć o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim a także międzynarodo-
wym. Pośród podjętych inicjatyw na szczególną uwagę zasługuje projekt „Razem możemy więcej!” 
dofinansowany ze środków Programu FIO 2014, w ramach którego kontynuowany był proces upo-
wszechniania i praktycznego wdrażania standardów działania UTW zaproponowanych przez Fede-
rację w 2012 r. w ramach publikacji „Standardy działania UTW w Polsce”.

W pierwszym etapie realizacji tego projektu zespół au-
torów poradnika dokonał gruntownego przeglądu stan-
dardów przy uwzględnieniu praktycznych wniosków 
wynikających z pilotażowej realizacji procedury stan-
daryzacyjnej w roku 2013, w której udział wzięło 15 

stowarzyszeń UTW z terenu całego kraju. Efektem pracy 
ekspertów było wprowadzenie stosownych uzupełnień 
i korekt czyniących proponowane standardy bardziej 
przejrzystymi i jednoznacznymi tak, aby ich praktyczne 
wdrażanie i stosowanie stało się łatwiejsze. Podkreślić 
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należy, iż niezmieniony pozostał podział standardów 
w trzech obszarach: odnoszących się do merytoryczne-
go przedmiotu działalności UTW (tj. świadczenia usług 
edukacyjno-aktywizujących dla seniorów), odnoszących 
się do aspektów formalno-prawnych funkcjonowania 
organizacji, jak również odnoszących się do obszaru 
współpracy UTW z podmiotami zewnętrznymi. Drugie 
wydanie publikacji zostało w 2014 r. rozesłane do blisko 
500 UTW na terenie całego kraju. 
W drugim etapie realizacji przedsięwzięcia grupa ko-
lejnych 10 UTW podjęła się próby praktycznej imple-
mentacji standardów połączonej z procedurą końco-
wej weryfikacji ich spełnienia. Liderzy tych organizacji 
uczestniczyli najpierw w szkoleniu „Standardy dzia-
łania UTW w praktyce”, podczas którego przygotowy-
wane były indywidualne plany wdrożenia standardów 
w poszczególnych UTW, a następnie rozpoczęli proces 
wdrażania standardów w swoich organizacjach, korzy-
stając w tym zakresie z indywidualnego, nieodpłatnego 
doradztwa świadczonego przez ekspertów Federacji. Od 
czerwca 2015 r. rozpoczął się ostatni merytoryczny etap 
procedury standaryzacyjnej obejmujący wizyty certy-
fikujące przeprowadzane przez powołaną w tym celu 
Komisję Certyfikacyjną Ogólnopolskiej Federacji Sto-
warzyszeń UTW. Podczas wizyt dokonywano sprawdze-
nia, czy standardy zostały prawidłowo i wyczerpująco 
wdrożone w praktykę działania danego UTW. Do końca 

listopada 2015 r. Komisja, pod przewodnictwem prof. 
dr hab. Zdzisławy Zacłony, przeprowadziła wizyty we 
wszystkich 10 uniwersytetach uczestniczących w pro-
jekcie, nadając im Certyfikaty „Profesjonalny UTW” Zło-
ty, Srebrny lub Brązowy. 
Uroczyste wręczenie certyfikatów w formie grawerto-
nów odbyło się 20 listopada 2015 r. w Auli Collegium 
Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie pod-
czas konferencji Edukacja i aktywność – najlepsze meto-
dy przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu osób 
starszych w Małopolsce. Małopolska Debata nt. Rozwoju 
Edukacji i Aktywności Osób Starszych zorganizowanej 
przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń Uniwersy-
tetów Trzeciego Wieku we współpracy z Jagiellońskim 
Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Ja-
giellońskim.
Zakończenie realizacji projektu Razem możemy więcej 
nie oznacza zaprzestania działań w zakresie upowszech-
niania i praktycznego wdrażania standardów działania 
w organizacjach UTW. Już teraz grupa kolejnych 10 UTW 
uczestniczy w procedurze certyfikacji w ramach nowe-
go projektu Federacji pn. Akademia Liderów UTW dofi-
nansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich 2015. Więcej informacji dotyczących 
tego przedsięwzięcia można znaleźć na stronie www.
federacjautw.pl.

NAZWA UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
RODZAJ PRZYZNANEGO 

CERTYFIKATU

Stowarzyszenie Jaworznicki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Jaworznie BRĄZOWY

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kędzierzynie-Koźlu SREBRNY

Stowarzyszenie Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krośnie BRĄZOWY

Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Nadzieja” prowadzące  
Legionowski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Legionowie ZŁOTY

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Makowie Podhalańskim SREBRNY

Stowarzyszenie Przemyski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Przemyślu BRĄZOWY

Stowarzyszenie Radomszczański Uniwersytet Trzeciego Wieku „Wiem Więcej”  
w Radomsku SREBRNY

Stowarzyszenie Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rawie Mazowieckiej BRĄZOWY

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole  
Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu ZŁOTY

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole  
Zawodowej w Tarnowie ZŁOTY
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Świętochłowice na sportowo
Opracowanie: Krystyna Rawska

I Uniwersjada Seniorów

Przedstawiciele ośmiu śląskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku, 10 października 2015 r. spotkali się 
na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” w Świętochłowicach. Seniorzy z Bytomia, Chorzowa 
,Jaworzna, Katowic, Pszczyny ,Rudy Śląskiej, Zabrza i gospodarzy rywalizowali w ramach I Uniwer-
sjady Seniorów. Organizatorem wydarzenia był Uniwersytet Trzeciego Wieku w Świętochłowicach.

Patronat honorowy nad imprezą objął Prezydent Świę-
tochłowic – Dawid Kostempski, a Partnerami przedsię-
wzięcia byli: Rada Miejska, Ośrodek Sportu i Rekreacji 
Skałka w Świętochłowicach oraz Uniwersytet Pedago-
giczny w Krakowie. Patronat medialny zapewnili: Głos 
Seniora, Radio Piekary i Dziennik Zachodni.
Uczestnicy rywalizowali w pięciu dyscyplinach. Na ko-
ronie stadionu miał miejsce wyścig rowerowy oraz 
marsz nordic walking, w budynku Ośrodka zlokalizowa-
no turniej tenisa stołowego, pływanie na basenie Szkoły 
Podstawowej nr 1, a strzelectwo na krytej strzelnicy To-
warzystwa Sportowego Flor „Amator”.
Na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji podczas zawodów 
czynne było również Miasteczko Medyczne z bezpłatny-
mi badaniami i poradami. Zainteresowani mogli zbadać 
ciśnienie, poziom cukru we krwi, słuch i osteoporozę. Ko-
rzystali także z porad lekarza medycyny niekonwencjo-
nalnej, kosmetologa i usług wizażystki. Pomimo chłod-

nej i wietrznej, ale słonecznej, pogody po zakończeniu 
rywalizacji sportowej zawodnicy i licznie przybyli kibice 
wzięli udział w niezwykłej „lekcji gimnastyki z przymru-
żeniem oka” – zabawie ruchowej prowadzonej z ogrom-
ną inwencją przez dra Marka Banacha z Instytutu Pracy 
Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
Posiłki dla uczestników, kawę, herbatę oraz pączki ser-
wowano w restauracji „Skałka”. Czas oczekiwania na za-
kończenie prac komisji sędziowskich wypełnił barwny, 
dynamiczny, pełen śląskiego folkloru występ Zespołu 
Pieśni i Tańca Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowi-
cach „Silezjanie”. Potem były już tylko puchary, nagrody, 
medale i bardzo wiele radości.
Najwięcej medali zdobyła ekipa gospodarzy, kolejne 
miejsca w konkurencji zespołowej zajęły Uniwersytety 
z Bytomia i Pszczyny.
Więcej informacji na stronie: http://www.utw.swieto-
chlowice.biz/

Ekipa UTW Świętochłowice, fot. Beata Szenowska – Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach



PROGRAM CERTYFIKACJI OK SENIOR

Znak Jakości OK SENIOR to krajowy program certyfikacji  
personelu, dóbr i usług skierowanych do osób starszych.

Wprowadzenie znaku OK SENIOR pozwoli Seniorom i ich rodzinom na szybką identyfikację  
tych ofert, które zostały sprawdzone i podlegają nadzorowi, jak również widnieją  

w ogólnopolskim wykazie certyfikowanych dóbr i usług.

System certyfikacji Znak Jakości OK SENIOR został opracowany przez spółkę Healthy Ageing we współpracy  
z Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej, Fundacją Na Rzecz Zdrowego Starzenia się,  

Public Consulting Group, TÜV Akademia Polska oraz TÜV Rheinland Polska.



IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA  
UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU 

POD HONOROWYM PATRONATEM MARSZAŁKA SEJMU RP
Sejm RP, Sala Kolumnowa, 14 grudnia 2015 r.


