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Szanowni Państwo, 
Oddajemy do Państwa rąk kolejny numer Ogól-
nopolskiego Biuletynu UTW, który otwiera 
informacja o spotkaniu wigilijnym z premierem 
Donaldem Tuskiem i Pakiecie dla Seniorów przy-
jętym przez Rząd. Wspomnieniem o utworzeniu 
pierwszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na 
świecie przez prof. Pierre’a Vellasa na Uniwersy-
tecie w Tuluzie we Francji nawiązujemy do 40-tej 
rocznicy tego wydarzenia.
W pozostałych tekstach piszemy o zakończonej 
standaryzacji w piętnastu UTW i wręczeniu 
certyfikatów przez ministra pracy i polityki spo-
łecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza liderom 
tych Uniwersytetów podczas III Małopolskiego 
Forum UTW w Krakowie.
Prezentujemy także sylwetki ważnych dla two-
rzącej się polityki senioralnej osób, zaangażo-
wanych w te działania na szczeblu rządowym  
i lokalnym.
W Biuletynie możecie Państwo również przeczy-
tać o dokonaniach niektórych UTW. Warto sko-
rzystać z tych doświadczeń – dobrych praktyk.
Przytaczamy również tekst znowelizowanej 
ustawy o samorządzie gminnym, w której wpro-
wadzono uprawnienie dla rad gmin do tworze-
nia gminnych rad seniorów i – po raz pierwszy 
w ustawie – bezpośrednio wymieniono Uniwer-
sytety Trzeciego Wieku.
W kończącym się roku pragniemy także podzię-
kować wszystkim liderom, słuchaczom i współ-
pracownikom UTW za wspólne działania na 
rzecz rozwoju UTW.
W Nowym Roku 2014 życzymy Czytelnikom 
i Słuchaczom Uniwersytetów Trzeciego Wieku 
wszelkiej pomyślności.
Wydanie Ogólnopolskiego Biuletynu UTW jest 
dofinansowane ze środków Rządowego Progra-
mu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Star-
szych na lata 2012-2013 – II edycja.
Zapraszam do lektury !

Wiesława Borczyk 
Redaktor Naczelny
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Rządowi seniorzy
W Wigilię Bożego Narodzenia o godz. 11.00 w Kancela-
rii Prezesa Rady Ministrów po porannym posiedzeniu 
Rządu, na którym przyjęto uchwały dotyczące osób 
starszych, przedłożone przez ministra pracy i polityki 
społecznej, odbyło się spotkanie wigilijne z udziałem 
premiera Donalda Tuska i przedstawicieli środowisk 
seniorów. Premier poinformował o przyjętym przez 
Rząd tzw. „Pakiecie dla seniorów”, który obejmuje:

 − uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego 
Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób 
Starszych(ASOS) na lata 2014-2020;

 − uchwałę w sprawie przyjęcia Założeń Długofalowej 
Polityki Senioralnej (ZDPS) na lata 2014-2020;

 − uchwałę w sprawie ustanowienia Programu Solidar-
ności Pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności 
zawodowej osób w wieku 50+.

W spotkaniu przy wigilijnym stole uczestniczyli: pre-
mier Donald Tusk, minister pracy i polityki społecznej 
Władysław Kosiniak-Kamysz, minister zdrowia Bartosz 
Arłukowicz, poseł Michał Szczerba, przewodniczący 
Rady ds. Polityki Senioralnej prof. dr hab. n. med. Bole-
sław Samoliński, krajowy konsultant ds. geriatrii prof. 
dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki, przedstawiciele Rady 
ds. Polityki Senioralnej oraz grono seniorów - w więk-
szości z warszawskich UTW.
- Polscy seniorzy (…) są nam potrzebni nie tylko na co 
dzień, ale szczególnie wtedy, kiedy zasiadamy przy wigi-
lijnym stole. Widzimy bardzo wyraźnie, że życie bez na-

szych babć i dziadków nie miałoby sensu, nie byłoby go. 
Nas by nie było bez was – mówił premier Donald Tusk.
Po życzeniach, składanych przez premiera, w imieniu 
zaproszonych gości głos zabrały: Krystyna Lewkowicz, 
koordynator Ogólnopolskiego Porozumienia UTW 
w Warszawie oraz Wiesława Borczyk, prezes Ogólno-
polskiej Federacji Stowarzyszeń UTW w Nowym Sączu. 
W swoich wystąpieniach podziękowały za dotychczaso-
we działania na rzecz seniorów i rozwoju Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku oraz za stworzenie podstaw formalno-
-prawnych i finansowych na działania proseniorskie na 
kolejne lata.
O tym, co trzeba będzie zrobić i jakie podejmować dzia-
łania, mówił prof. Bolesław Samoliński, poseł Michał 
Szczerba oraz minister Władysław Kosiniak-Kamysz 
i minister Bartosz Arłukowicz. 
Po krótkich wystąpieniach premier połamał się opłat-
kiem z uczestnikami spotkania.
Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW 
Wiesława Borczyk, pod koniec spotkania, wręczyła pre-
mierowi publikacje wydane przez Federację, w ramach 
Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej 
Osób Starszych na lata 2012-2013.
Spotkanie było przedmiotem zainteresowania wielu 
krajowych stacji telewizyjnych.

Krótki film ze spotkania dostępny na stronie: https://
www.youtube.com/watch?v=QqVJ5FA_a9A#t=1

Wiesława Broczyk na spotkaniu wigilijnym z udziałem premiera Donalda Tuska i przedstawicieli środowisk seniorów, 24 grudnia 2013 r, Warszawa  
- fot. Arch. Kancelarii Premiera.
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Założyciel pionierskiego Uniwersytetu  
Trzeciego Wieku - Profesor Pierre Vellas

Prof. dr Pierre Vellas (1924-2005) pochodził ze starej 
rodziny sukienników, mieszkającej w Tuluzie od wielu 
pokoleń. Na Wydziale Prawa i Nauk Ekonomicznych 
miejscowego Uniwersytetu w 1956 r. uzyskał habili-
tację z prawa publicznego międzynarodowego. Jego 
półwieczną profesorską karierę uniwersytecką wypeł-
niała praca dydaktyczna, prowadzenie fascynujących 
studentów wykładów, które łączyły doskonałą znajo-
mość zasad prawa i jego praktyki. Prawem zajmował 
się bowiem nie tylko teoretycznie, ale i w praktyce 
w czasie pełnienia licznych odpowiedzialnych funkcji 
we Francji i na forum międzynarodowym.
W swej działalności poszerzył rozumienie prawa, 
łącząc rygory jurysty z wnikliwym humanizmem, 
szczególnie w podejściu do nędzy i niesprawiedliwości. 
Pokazał się jako wnikliwy, rozsądny obserwator  
i wykonawca łączący odwagę z ostrożnością.
Od lat 70-tych, obserwując starzenie się populacji państw 
Europy Zachodniej, prof. Pierre Vellas zainteresował się 
gerontologią społeczną. Miał już wówczas ugruntowaną 
pozycję wśród znawców prawa międzynarodowego.
W latach 1972-1973 opublikował „Międzynarodowe 
problemy zdrowia publicznego” (Paryż DUNOD), a na-
stępnie „Szanse trzeciego wieku” (Paryż, STOCK 1974), 
„Trzeci oddech” (Paryż 1978) oraz dziesiątki innych ar-
tykułów związanych z geriatrią, prawem i zabezpiecze-
niem socjalnym. Były to również: „Osoby w podeszłym 
wieku, rodzina, młodzi i miasto” (Lyon, Mediterranée 
medical, 1985) oraz „Polityka starości” – komunikat 
Akademii Nauk Etycznych i Politycznych w 1990 r.
Łącząc teorię z praktyką nauczania, zaproponował na 
Uniwersytecie w Tuluzie realizację programu badań 
stosowanych umożliwiających poprawę warunków 
życia osób starszych – często pozbawionych wszelkiej 
pomocy i umożliwiających godne życie z emerytur.
W takich warunkach i środowisku powstał pierwszy 
w świecie Uniwersytet Trzeciego Wieku, który został 
utworzony w 1973 r. przez prof. Vellasa przy udziale 
lekarzy i innych specjalistów z zakresu zdrowia pub-
licznego. Program placówki został zaakceptowany 
przez Światową Organizację Zdrowia i UNESCO. Okre-

ślał on główne cele powstałego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku:

 − umożliwienie zdobywania wiedzy osobom starszym, 
które nie mogły się kształcić w młodości, a zawsze 
pragnęły studiować – wdrażanie programu kształce-
nia ustawicznego; 

 − poprawa jakości życia starszego pokolenia m.in. 
poprzez szerzenie oświaty sanitarnej, pobudzanie 
aktywności fizycznej, umysłowej i ekspresji arty-
stycznej, otwarcie na wyzwania przyszłości;

 − prowadzenie badań gerontologicznych;
 − upowszechnianie wiedzy o starzeniu się i starości 

w społeczeństwie i wśród decydentów.
Francuski przykład szybko znalazł licznych naśladow-
ców w innych krajach. 
Prasa, radio, telewizja we Francji i w Ameryce zaczęły 
przygotowywać reportaże na temat tej niezwykłej pla-
cówki, dziennikarze przyjeżdżali do Tuluzy po informa-
cje. Sukces inicjatywy prof. Pierre’a Vellasa był tak duży, 
że Uniwersytety „trzeciego wieku” lub „czasu wolnego” 
tak się rozmnożyły, że niebawem utworzono Między-
narodowe Stowarzyszenie Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku (AIUTA), któremu przez pierwszy rok przewo-
dził profesor Vellas. Stał się on jednocześnie między-
narodowym konsultantem w dziedzinie gerontologii 
społecznej, proszonym o porady przez ministrów  
wielu rządów. Swym doświadczeniem dzielił się rów-
nież, działając przy Prezydencie Republiki Francuskiej,  
Valerym Giscard d’Estaing.
Niemal równolegle do UTW w Tuluzie powstała podob-
na placówka w Warszawie. 
Wszystko zaczęło się w 1975 roku, gdy w międzynaro-
dowej konferencji w Mediolanie uczestniczyła prof. dr 
n. med. Halina Szwarc, kierownik Zakładu Gerontologii 
przy Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowe-
go w Warszawie. W czasie rozmowy o Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku w Tuluzie Pierre Vellas zasugerował 
jej, by podobną placówkę zorganizowała w Warszawie. 
Obiecał też pomoc organizacyjną i metodyczną. Prof. 
Halina Szwarc już w październiku 1975 roku zorganizo-
wała pierwszy w Polsce Uniwersytet Trzeciego Wieku. 

sylwetki

Opracowanie :  
Andrzej Krygier - Prezes Stowarzyszenia UTW w Świdniku, woj. lubelskie
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Profesor Szwarc weszła również w skład Zarządu 
AIUTA i przez wiele lat była jego aktywnym członkiem. 
W 1987 roku doprowadziła do organizacji w Warszawie 
Kongresu AIUTA poświęconego edukacji i zdrowiu. Wy-
darzenie było dużym sukcesem polskich organizatorów.
W Zarządzie AIUTA Polskę reprezentowała przez wiele 
lat prof. Olga Czerniawska, wybitny gerontolog z Łodzi, 
dr Zofia Zaorska, długoletni kierownik Lubelskiego 
UTW, dr Zofia Iwanicka, założyciel i dyrektor Moko-
towskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Warsza-
wie oraz Andrzej Krygier, wybrany na Walnym Zgro-
madzeniu w Louvain-la-Neuve w Belgii 30 września 
2008 roku. Obecnie Prezydentem AIUTA jest syn prof. 
Pierre’a Vellasa – François Vellas, również mający tytuł 
profesorski. Polskę reprezentuje w tej organizacji Mał-
gorzata Stanowska, kierownik Lubelskiego UTW.

Budujemy dobrą markę UTW

Dobiega końca rok 2013, w trakcie którego Ogólnopol-
ska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku była inicjatorem i realizatorem wielu przedsię-
wzięć o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i między-
narodowym. Pośród podejmowanych inicjatyw wiele 
emocji i dyskusji wzbudził wdrażany od maja 2012 r. 
projekt „Profesjonalne Uniwersytety III Wieku w Pol-
sce” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ponie-
waż finał jego realizacji przypada na koniec roku, warto 
podsumować to przedsięwzięcie, zwłaszcza ukazując 
jego efekty.
W pierwszej fazie realizacji projektu zespół autorów 
opracował innowacyjną publikację „Standardy działa-
nia UTW w Polsce” – dokument kompleksowo definiu-
jący i opisujący pożądane standardy działania Uniwer-
sytetów Trzeciego Wieku. Podobne próby standaryzacji 
podejmowane były już wcześniej, tym razem jednak 
standardy zostały ujęte, uporządkowane i skomentowa-
ne w jednym opracowaniu wraz z opisaniem procedury 
weryfikacji ich spełnienia. Wydawnictwo rozesłano do 

Opracowanie:  
Daniel Jachimowicz - Koordynator projektu „Profesjonalne Uniwersytety III Wieku w Polsce”

około czterystu UTW w Polsce, było ono również pro-
mowane podczas Forum III Wieku 2012 i 2013 – konfe-
rencji corocznie towarzyszącej Forum Ekonomicznemu 
w Krynicy-Zdroju.

Standaryzacja jest metodą nie tylko na ujednolicenie sposobu pracy  
Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce, ale przede wszystkim szansą 
na usprawnienie i podniesienie efektywności ich działania.

Cały proces rozpoczął 
się od szkolenia  
liderów uniwersyte-
ckich, którzy poznali 
„Standardy działa-
nia UTW w praktyce”, 
a następnie rozpoczęli 
proces wdrażania 
standardów w swoich 
organizacjach. 

warto wiedzieć...
Uniwersytety Trzeciego Wieku wobec wyzwań  
polityki senioralnej. Konferencja w Sejmie.
16 grudnia 2013 r. w Sejmie odbyła się II Ogólno-
polska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku. 
Organizatorami spotkania byli: Parlamentarny Zespół 
do spraw Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Fundacja 
„Ogólnopolskie Porozumienie UTW” oraz Minister-
stwo Pracy i Polityki Społecznej. Konferencję uroczy-
ście otworzyła marszałek Sejmu Ewa Kopacz oraz 
przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do spraw 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku Michał Szczerba.
Więcej na stronie:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?do
cumentId=482E91755F71313FC1257C43004DABE3
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Opracowanie nawet najlepszej publikacji opisującej 
standardy byłoby jednak niewystarczające, gdyby nie 
podjęto próby ich praktycznego zastosowania wśród 
działających UTW i nie połączono jej z procedurą we-
ryfikacji spełniania norm przez Uniwersytety. W tym 
pilotażowym procesie wzięła udział grupa piętnastu 
UTW. Cały proces rozpoczął się od szkolenia liderów 
uniwersyteckich, którzy poznali „Standardy działania 
UTW w praktyce”, a następnie rozpoczęli proces wdra-
żania standardów w swoich organizacjach. Korzystali 
przy tym z nieodpłatnego indywidualnego doradztwa, 
świadczonego przez ekspertów Federacji Stowarzy-
szeń UTW. Od czerwca 2013 r. rozpoczął się ostatni 
merytoryczny etap procedury standaryzacyjnej, obej-
mujący wizyty certyfikujące, przeprowadzane przez 
powołaną w tym celu Komisję Certyfikacyjną Federacji. 
Podczas wizyt weryfikowano sposób i poziom wdraża-
nia standardów w praktykę działania danego UTW. Do 
9 grudnia 2013 r. Komisja, pracująca pod przewodni-
ctwem prof. dr hab. Zdzisławy Zacłony, przeprowadziła 
wizyty we wszystkich 15 placówkach uczestniczących 
w procesie standaryzacji, nadając im Złote, Srebrne lub 
Brązowe Certyfikaty „Profesjonalny UTW”. 

NAZWA UNIWERSYTETU  
TRZECIEGO WIEKU

RODZAJ PRZYZNANEGO 
CERTYFIKATU

UTW. im. F. Chopina  
w Warszawie 

ZŁOTY

UTW w Lesznie ZŁOTY
Limanowski UTW BRĄZOWY
Świętokrzyski UTW ZŁOTY
Rabczański UTW ZŁOTY
Mielecki UTW BRĄZOWY
Sądecki UTW ZŁOTY
UTW w Łazach SREBRNY
UTW przy Dąbrowskim 
Domu Kultury 

BRĄZOWY

UTW w Andrychowie BRĄZOWY
UTW w Nowym Targu ZŁOTY
UTW w Gliwicach ZŁOTY
UTW w Świętochłowicach SREBRNY
UTW „Calisia” w Kaliszu BRĄZOWY
Zawierciański UTW BRĄZOWY

Uroczyste wręczenie certyfikatów odbyło się 29 listo-
pada 2013 r. w Krakowie podczas III Małopolskiego  
Forum UTW. Gościem specjalnym spotkania był mini-
ster pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak- 
Kamysz, który osobiście gratulował sukcesu wszystkim 
przedstawicielom wyróżnionych UTW.

Okres realizacji projektu, a w szczególności indywidualnej 
pracy z jego uczestnikami, jak również samych finałowych 
wizyt certyfikujących, pozwolił Federacji zgromadzić wiele 
nowych i cennych doświadczeń oraz wypracować wnio-
ski do wykorzystania w przyszłości. Ukazał również, jak 
silnie liderzy poszczególnych UTW są związani ze swoimi 
placówkami i jak bardzo angażują się w ich działalność 
oraz jak mocno zależy im na rzetelnym, sprawnym i pro-
fesjonalnym działaniu swych Uniwersytetów. Jest to tym 
bardziej cenne, że wykonują oni tę pracę społecznie, anga-
żując swój czas, a niekiedy także własne środki finansowe.
Zakończenie realizacji projektu „Profesjonalne Uniwer-
sytety III Wieku w Polsce” nie oznacza końca działań 
w zakresie upowszechniania i praktycznego wdrażania 
standardów w organizacjach UTW. Przeciwnie – korzy-
stając ze zgromadzonych doświadczeń – Ogólnopolska 
Federacja Stowarzyszeń UTW będzie pracować nad 
ich udoskonaleniem oraz wdrażaniem w kolejnych 
Uniwersytetach, które już w chwili obecnej deklarują 
chęć przystąpienia do procesu standaryzacji.

Okładka publikacji wydanej w ramach projektu „Profesjonalne Uniwersy-
tety III Wieku w Polsce”, współfinansowanego ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Merytoryczne aspekty procesu  
standaryzacji UTW – wybrane zagadnienia

Pilotażowy proces wdrożenia standardów działania UTW 
w grupie piętnastu organizacji, połączony z procedurą 
weryfikacji ich spełniania, przeprowadzanej przez Komi-
sję Certyfikacyjną Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń 
UTW, oraz doświadczenia wynikające z Punktu Informa-
cyjno-Konsultacyjnego pozwoliły na zgromadzenie wielu 
doświadczeń związanych z praktyką funkcjonowania 
tego typu podmiotów w Polsce. Dały również możliwość 
zidentyfikowania obszarów, w których pojawiają się 
wątpliwości i problemy istotne z punktu widzenia profe-
sjonalnego zarządzania Uniwersytetem Trzeciego Wieku, 
zwłaszcza prowadzonego w formie prawnej stowarzysze-
nia. W tym zakresie warto zwrócić szczególną uwagę na 
przedstawione poniżej zagadnienia i problemy.
1. Częste przekonanie, iż w związku z tym, że UTW 
zrzesza osoby starsze, to wymogi formalno-prawne 
w stosunku do takiej organizacji są mniejsze niż 
w stosunku do innych organizacji pozarządowych.
Formalno-prawne zasady funkcjonowania stowarzy-
szeń są jednakowe dla wszystkich organizacji tego 
typu – nie ma znaczenia to, że podmiot kieruje swoją 
ofertę do grupy osób starszych. Nie wynikają z tego 
tytułu żadne ulgi czy przywileje. Oznacza to zatem, 
że stowarzyszanie UTW w szczególności powinno pa-
miętać  i stosować przepisy dotyczące rachunkowości, 
podatków, procedury cywilnej czy też ochrony danych 
osobowych. Należy koniecznie zapoznać się z prze-
pisami ustawy o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie regulującej fundamentalne zagadnienia 
dotyczące sektora NGO, np.: uzyskania statusu organi-
zacji pożytku publicznego czy prowadzenia odpłatnej 
działalności statutowej.
2. Pobieżna znajomość zapisów statutu stowarzy-
szenia oraz regulaminów organów.
Najważniejszym wewnętrznym dokumentem formal-
noprawnym regulującym funkcjonowanie każdego 
stowarzyszenia UTW jest jego statut. Kompleksowa 

Opracowanie:  
Wojciech Nalepa - Pełnomocnik Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Nieznajomość prawa nie chroni przed skutkami jego niewłaściwego sto-
sowania. Dlatego właśnie warto wdrożyć standardy działania uniwersyte-
tów trzeciego wieku, które obejmują m.in. duży blok dotyczący wymogów 
formalno-prawnych w działalności tego typu organizacji społecznych.

znajomość tego dokumentu jest niezbędna do rzetelne-
go i prawidłowego zarządzania organizacją. W zależno-
ści od zapisów statutowych w danym UTW mogą (lub 
powinny) być uchwalane również regulaminy funk-
cjonowania poszczególnych organów wewnętrznych. 
Uszczegóławiają one zasady procedowania, muszą być 
jednak spójne z wytycznymi zawartymi w statucie. 

3. Podpisywanie formalno-prawnych dokumentów 
związanych z funkcjonowaniem stowarzyszenia. 
W każdym stowarzyszeniu UTW z posiedzeń organów 
wewnętrznych (walnego zebrania, zarządu czy komisji 
rewizyjnej) powinna zostać sporządzona dokumen-
tacja potwierdzająca i opisująca ich przebieg (lista 
obecności, porządek obrad, uchwały, protokół). Jednym 
z zasadniczych elementów każdego dokumentu jest 
podpis. Brak podpisu lub podpis niewłaściwy powodu-
je, iż nie ma on waloru dokumentu organu/stowarzy-
szenia. Zasad podpisywania dokumentacji z posiedzeń 
poszczególnych organów należy szukać w statucie lub 
wydanych na jego podstawie regulaminach. Gdy brak 
jest stosownych reguł, trzeba te kwestie jak najszyb 
-ciej przesądzić w stosownym akcie wewnętrznym  
(np.: przez uchwalenie regulaminu wewnętrznego, 
dokonanie zmiany statutu). Warto propagować  
następujące zasady podpisywania dokumentacji:

 − z posiedzenia walnego zebrania – przewodniczący 
i sekretarz walnego zebrania;

 − z posiedzenia zarządu – wszyscy członkowie obecni 
na posiedzeniu;

Najważniejszym wewnętrz-
nym dokumentem formal-
no-prawnym regulującym 
funkcjonowanie stowarzy-
szenia UTW jest jego statut.
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 − z posiedzenia komisji rewizyjnej – wszyscy członko-
wie obecni na posiedzeniu.

4. Reprezentacja w stosunkach pomiędzy członka-
mi zarządu a stowarzyszeniem.
W praktyce coraz częściej spotykane są sytuacje, gdy 
członek zarządu jest zatrudniony w stowarzyszeniu 
na podstawie stosownych umów (np. umowa zlecenie, 
umowa o dzieło) do wykonania określonych czynności 
niewchodzących w zakres jego obowiązków, wynika-
jących z faktu bycia członkiem organu. Przy tego typu 
umowach szczególnie ważne jest, by prawidłowo usta-
lić, kto ma podpisać umowę w imieniu stowarzysze-
nia. Szukając odpowiedzi na to pytanie, należy bardzo 
szczegółowo przeanalizować statut. Zdarzają się zapisy 
statutowe, które w takich sytuacjach przewidują, że 
np. umowa zlecenia z członkiem zarządu powinna być 
podpisana za stowarzyszenie przez określoną licz-
bę członków komisji rewizyjnej (zapisy te znajdują 
się zwykle w tej części statutu, która dotyczy organu 

Zasad podpisywania do-
kumentacji z posiedzeń 
poszczególnych organów 
należy szukać w statucie lub 
wydanych na jego podsta-
wie regulaminach.

kontroli wewnętrznej). Niestosowanie się do tych reguł 
powoduje, że umowa jest zawarta w sposób nieprawid-
łowy, a to w konsekwencji może spowodować kłopoty  
np. przy rozliczeniu projektu. 
W przedstawionym powyżej wyliczeniu uwzględnio-
no tylko przykładowe zagadnienia, z którymi doradcy 
Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW spotykają 
się w czasie kontaktów z Uniwersytetami Trzeciego 
Wieku w całej Polsce. Szczególnie trzeba jednak pod-
kreślić, iż to właśnie od znajomości statutu i regulami-
nów wewnętrznych, wydanych na jego podstawie, za-
leży w dużej mierze sprawne zarządzanie organizacją. 
Niebagatelne znaczenie w tym zakresie mają również 
poszczególne zapisy tych dokumentów (statutu, regu-
laminów), które powinny być tak skonstruowane, by 
ułatwiać bieżące funkcjonowanie poszczególnym orga-
nom. Dlatego, po przeanalizowaniu ich treści, warto się 
zastanowić czy nie należy ich skorygować i zmodyfiko-
wać, by usprawnić działalność organizacji. 
Biorąc pod uwagę powyższe, należy przypomnieć, że 
liderzy Uniwersytetów, zainteresowani uzyskaniem 
wsparcia merytorycznego w zakresie formalno-praw-
nych aspektów prowadzenia organizacji, mogą korzy-
stać z indywidualnych bezpłatnych konsultacji i porad 
w ramach Punktu Konsultacyjno-Doradczego prowa-
dzonego przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń 
UTW (www.federacjautw.pl). 
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W przyszłość trzeba  
patrzeć z optymizmem

Agnieszka Grybel-Szuber: Czy można powiedzieć, 
że Polska otwiera się na sprawy seniorów? Na ich 
problemy i potrzeby?

Jolanta Perek-Białas: W ostatnich latach udało się 
zwrócić uwagę na sprawy seniorów i osób starszych. 
Wcześniej eksperci i naukowcy dużo o tym mówili, 
pisali, ale jednak nie było wystarczającego przebicia 
i odzwierciedlenia w działaniach na różnych obszarach 
polityki społecznej. Zwłaszcza 2012 rok był przełomo-
wy. Na pewno było to też możliwe dzięki działaniom 
Komisji Europejskiej, która ustanowiła go Europejskim 
Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Mię-
dzypokoleniowej. To spowodowało zmiany jakościowe, 
ale też i świadomościowe oraz zauważenie tej grupy 
i ich potrzeb. Myślę, że Polska jest wyjątkowa i zarazem 
specyficzna pod tym względem. Aktywność osób star-
szych jest możliwa dzięki organizacjom pozarządowym, 
Uniwersytetom Trzeciego Wieku i ich działalności.

Czyli dzięki inicjatywie samych seniorów…

Tak, jest u nas większa świadomość, że ta aktywność 
– także w starszym wieku – zależy od nas samych. To 
też wiąże się z tym, że kolejne roczniki osób dojrzałych 
są coraz lepiej wykształcone, coraz bardziej świadome 
swych możliwości i chcą z nich korzystać, być aktywny-
mi dla siebie i innych. Powstaje więc naturalny proces 
aktywizacji tej grupy – jest wielu liderów, są to osoby 
z dużą wiedzą, bardzo ciekawym i bogatym doświad-
czeniem i umieją odpowiednio „pociągnąć” innych. 
Tacy ludzie są bardzo potrzebni w środowiskach 
seniorskich, motywują do działań, na nich opierają 

Rozmawia:  
Agnieszka Grybel-Szuber - Współpracownik Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Rozmowa z dr Jolantą Perek-Białas, 
wiceprzewodniczącą Rady ds. Po-
lityki Senioralnej, pracownikiem 
naukowym Uniwersytetu Jagielloń-
skiego i Szkoły Głównej Handlowej, 
o założeniach długofalowej polityki 
senioralnej.

swoją działalność Uniwersytety Trzeciego Wieku i inne 
organizacje pozarządowe. Tacy liderzy, którzy sami 
z siebie są „lokomotywami” aktywizującymi działania, 
są w stanie pociągnąć też innych do aktywności. 

Ale mimo tego Polska słabo wypada na tle innych 
krajów europejskich pod względem wykorzystania 
potencjału seniorów. Zgodzi się Pani z taką opinią?

Jeszcze wypadamy słabo, ale celowo podkreślam słowo 
„jeszcze”, bo to wynika z naszej przeszłości. Sytuacja 
osób starszych przed rokiem ‘89 był inna niż w Euro-
pie. Wszelkie formy „dodatkowej” aktywności nie były 
dobrze widziane. To tak, jakby powiedzieć komuś, kto 
przez lata miał siedzieć: „teraz masz chodzić” i uznać, 

dr Jolanta Perek-Białas, adiunkt w Instytucie Socjologii na Uniwersytecie 
Jagiellońskim w Krakowie.
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że ta osoba zrobi to od razu. Wielu tak zrobi, ale inni 
nadal wolą i chcą siedzieć, nie widzą potrzeb, możli-
wości i radości z tego, że można wstać i być aktywnym. 
Takich zmian nie da się wprowadzić z dnia na dzień, 
ale myślę, że efekty prowadzonych obecnie działań na 
rzecz seniorów mogą być dużą niespodzianką w ocenie 
aktywności osób 65+ za kilka lat, gdy będziemy robić 
kolejne porównania z innymi krajami. Państwa, w któ-
rych jest dużo bardzo aktywnych seniorów, dochodziły 
długo do pewnych rozwiązań i takiej sytuacji, jaką mają 
obecnie. A my mamy szansę wykazać, że ruch aktywi-
zacji seniorów zmieni pozycję Polski w sposób istotny, 
znacząco podnosząc nasz kraj w rankingach. Nie chodzi 
tylko o samą aktywność osób starszych, ale też o nasz 
styl życia – obecnych pokoleń i tych, które będą wcho-
dziły w wiek dojrzały w przyszłości, a także młodych 
ludzi i dzieci. Musimy pracować nad młodymi pokole-
niami już dziś, aby byli aktywni także na emeryturze. 

W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej powsta-
je dokument zawierający założenia długofalowej 
polityki senioralnej w Polsce. To jest duży krok 
naprzód?

Kiedy mówiłam o tym przełomowym roku 2012 
i działaniach Komisji Europejskiej, nie wspomniałam 
o naszych instytucjach publicznych, które zauwa-
żyły i doceniły te inicjatywy. Były obawy, że uwaga 
zwrócona w stronę osób starszych skończy się wraz 
z 2012 rokiem, ale na szczęście jest inaczej. Mamy już 
w Ministerstwie Departament Polityki Senioralnej, 
który próbuje kompleksowo zajmować się sprawami 
seniorów i odpowiada za ten powstający dokument. 
Warto też wspomnieć o działaniach Rzecznika Praw 
Obywatelskich, którym obecnie jest profesor Irena Li-
powicz. Co ciekawe, także w innych instytucjach o tych 
sprawach się mówi i dyskutuje – zmiany demograficzne 
są przedmiotem większej troski i zrozumienia. 

Jakie więc są główne założenia projektu długofalo-
wej polityki senioralnej? 

Rada ds. Polityki Senioralnej, której jestem członkiem 
i która powstała przy wspomnianym Departamencie, 
chciałaby zapisać w tym dokumencie różne postulaty, 
które powinny się znaleźć w planowanych politykach 
publicznych, aby seniorzy w Polsce mieli odpowiednie 
możliwości i warunki do godnego i dobrego życia na 
starość. W dokumencie nie ma postawionych spraw 
roszczeniowo, ale mimo to pojawiły się zapisy, któ-
re odpowiednio mają wskazać kierunki i możliwości 
działań w różnych obszarach. W ramach Rady, współ-
pracując przy tym dokumencie, zgodzono się, że ma on 
pokazać, że jest sposób na to, żeby z grupy seniorów 
– o których teraz bardzo niedobrze się czasem mówi, 
iż są obciążeniem – wydobyć potencjał i wykorzystać 
go w różnych obszarach. Także z korzyścią dla młod-

szych pokoleń, ale też i różnych systemów polityk. 
Jest również w tym dokumencie mocno zaakcentowa-
na edukacja samych seniorów, ale i grup, które mają 
działać na ich rzecz. Na przykład edukacja zdrowotna, 
obywatelska, dotycząca nowych technologii, związana 
z aktywnością w wolontariacie (i przez wolontariat), 
ale też edukacja w kulturze wraz z uczeniem się bycia 
aktywnym. Bardzo się cieszę, że podejmujemy próbę 
kompleksowego uregulowania spraw związanych z ży-
ciem osób dojrzałych. Na pewno trzeba będzie z uwagą 
i pokorą słuchać głosów krytycznych, zmieniać ten do-
kument, dostosowywać go – po to są właśnie konsulta-
cje społeczne – ale najważniejsze, żeby pogodzić różne 
punkty widzenia i znaleźć kompromis, który pozwoli 
stworzyć ramy do działań na rzecz dobrej jakości życia 
seniorów obecnie i w przyszłości. 

Czy założenia polityki senioralnej są odpowiedzią 
na podstawowe potrzeby seniorów? Próbą znale-
zienia rozwiązań takich problemów, jak dostęp do 
opieki zdrowotnej, ubóstwo, samotność, niesamo-
dzielność czy brak opieki?

W tym dokumencie nie poruszaliśmy kwestii emery-
tur, dlatego, że to jest bardzo trudny temat i wymaga 
szerokiej dyskusji dotyczącej organizacji systemu 
zabezpieczenia społecznego. Na to, mam nadzieję, 
przyjdzie jeszcze czas, gdyż wszyscy mają świadomość 
jak kwestia ubóstwa i wykluczenia determinuje na-
sze możliwości działania. Teraz jesteśmy na początku 
drogi do opracowania koncepcji jak powinna wyglądać 
polityka senioralna i jakie ma mieć główne kierunki, 
co można zrobić bez funduszy lub przy pomocy nie-
wielkich nakładów. Na pewno są tam postulaty, żeby 
w sytuacji, kiedy zawiodą rodzina i przyjaciele, kiedy 
coś się dzieje niedobrego – właśnie daje o sobie znać 
wspomniana samotność i depresja – człowiek nie 
był pozostawiony sam z problemami, aby miał jakieś 
wsparcie i pomoc. To są fundamentalne sprawy i ważne 
do wprowadzenia. Podobnie jest z dostępem do opie-
ki zdrowotnej. Wiadomo, że czekanie rok na wizytę 
u specjalisty to nie jest ten standard, o który nam 
chodzi. Trzeba znaleźć rozwiązanie tego problemu, 
biorąc pod uwagę ograniczenia środków finansowych. 
Powinniśmy też postawić pytanie o to, co się nam 
należy w ramach obowiązkowych świadczeń, a o co 
powinniśmy zadbać sami i może sami sfinansować. To 
są kwestie bardzo trudne do rozstrzygnięcia. Jedno jest 
pewne – we wszystkim, co Pani wymieniła w pytaniu, 
nikt nie może zostać samotny, opuszczony i bez wiedzy 
na temat sposobu postępowania w takich sytuacjach. 
Myślę, że to jest najważniejsze. Każdy z nas, niezależ-
nie od wieku, powinien wiedzieć co robić i do kogo 
się zwrócić o pomoc w trudnej sytuacji. Teraz często 
ludziom brakuje tej wiedzy i informacji. Dostałam kilka 
tygodni temu e-maila z Koszalina, z drugiego końca Pol-
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ski. Pewna kobieta pytała czy mogę pomóc jej mamie, 
która jest na granicy depresji i rozpaczy. To nie był e-
-mail z prośbą o pieniądze, tylko z prośbą o informację, 
której nie ma tam na miejscu w środowisku lokalnym. 
To pokazuje, że ludzie nawet nie wiedzą, gdzie szukać 
wiedzy o tym kto i jak może im pomóc, bo zakładam, 
że na pewno jakaś pomoc jest, ale czy jest skuteczna 
i dostępna, to już inne pytanie. To była prośba od mło-
dej kobiety, więc jak bardzo zagubiona musi być osoba 
starsza?

Ale to też oznacza, że nie jesteśmy przygotowani na 
radzenie sobie we współczesnym świecie, na samo-
dzielność. 

I właśnie dlatego w założeniach polityki senioralnej 
postawiliśmy na edukację. Samych seniorów i wszyst-
kich innych osób, które mogą kiedyś potrzebować takiej 
wiedzy. Powinni wiedzieć gdzie szukać informacji. Edu-
kacja obywatelska pojawia się w kontekście różnych 
działań.

Prowadziła Pani badania na temat tego, jak po-
szczególne regiony Polski radzą sobie ze sprawami 
osób starszych – ogólnie rzecz ujmując. Jak w tym 
rankingu wypada Małopolska i nasi seniorzy?

Małopolska ma generalnie bardzo aktywnych seniorów. 
Natomiast my jako region w tym ogólnym zestawieniu 
wypadamy gorzej ze względu na to, że mamy niższe 
wskaźniki zatrudnienia. To wynika między innymi 
z tego, że Małopolska jest bardzo zróżnicowanym ob-
szarem, w części rolniczym. Z kolei na terenach prze-
mysłowych wiele osób wcześnie przeszło na emerytu-
rę. Gorzej wypadamy także w kwestiach zabezpieczenia 
i wysokości emerytur. Mamy za to jeden z lepszych 

wyników dotyczący aktywności społecznej. Ogólnie 
miejsce Małopolski w pierwszej piątce, w zależno-
ści od ustawienia rankingów, jest dobrym wynikiem. 
Jednak to nie znaczy, że nie mamy czego poprawiać. 
Ważne jest też to, że Małopolska podejmuje inicjatywy 
na rzecz seniorów. Pod kierunkiem profesor Stanisławy 
Golinowskiej powstał dokument „Wyzwania Małopolski 
w kontekście starzejącego się społeczeństwa”. Jest on 
punktem odniesienia dla zmiany świadomości i tym sa-
mym mógłby być impulsem do różnych działań samo-
rządu, organizacji pozarządowych, ośrodków pomocy 
społecznej i wszystkich innych podmiotów pracujących 
na rzecz osób starszych. Oczywiście liczy się też realiza-
cja tych postulatów. Myślę, że kolejny ważny etap prac, 
to pokazanie jak te rekomendacje i postulaty przełożyć 
na znalezienie konkretnych rozwiązań. Żebyśmy mogli 
powiedzieć „proszę, takie będą rozwiązania, wiemy, że 
dadzą pozytywne efekty, sprawdźcie czy jest możliwość 
w regionie, w mieście, w gminie coś zrobić w tym tema-
cie”. Działamy w różnych obszarach: zdrowia, edukacji, 
kultury, turystyki, gospodarki, a przede wszystkim 
informacji, bo z tym jest bardzo kiepsko. To wymaga 
dużego zaangażowania wielu osób, instytucji, organiza-
cji i innych podmiotów, ale prace się toczą i wierzę, że 
już wkrótce będziemy mogli zauważyć ich efekty. 

Podsumowując – w przyszłość możemy patrzeć 
z optymizmem i nadzieją na nowe rozwiązania?

Zawsze trzeba myśleć optymistycznie i próbować 
działać. Nie można biernie czekać co przyniesie jutro. 
Zmiany muszą przynieść efekty, ważne, aby były one 
pozytywne, żeby nasza starość, naszych dzieci, wnu-
ków i kolejnych pokoleń, była lepsza.

Dziękuję za rozmowę.

warto wiedzieć...
Kontynuacja Rządowego Programu  
na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych
Podobnie jak jego pierwsza edycja w latach 2012-
2013, Program oparty jest na wsparciu organizacji 
działających w sferze pożytku publicznego poprzez 
dofinansowanie realizowanych przez nie projektów 
dla osób starszych w czterech priorytetowych obsza-
rach: edukacja osób starszych, aktywność społeczna 
promująca integrację wewnątrz i międzypokoleniową, 
partycypacja społeczna oraz usługi społeczne dla osób 
starszych. Na finansowanie Programu przeznaczonych 
zostanie 40 mln w 2014 r.
http://senior.gov.pl/aktualnosci

Założenia Długofalowej  
Polityki Senioralnej przyjęte
24 grudnia 2013 r. uchwałą Rady Ministrów zostały przy-
jęte Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce 
na lata 2014-2020. To pierwszy tak kompleksowy doku-
ment o charakterze ramowym dotyczący polityki senioral-
nej. Ujęto w nim najważniejsze wyzwania i działania do 
realizacji na przestrzeni najbliższych siedmiu lat w różno-
rodnych obszarach funkcjonowania seniorów – od zdrowia 
i samodzielności, poprzez usługi społeczne i opiekuńcze, 
aktywność społeczną, zawodową aż po relacje międzypo-
koleniowe i zagadnienia związane ze srebrną gospodarką.
http://senior.gov.pl/aktualnosci/pokaz/42
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UTW w kraju
JAGIELLOŃSKI UTW W UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM
Szkoła wyższa w miniaturze
Przede wszystkim na edukację stawia jeden 
z najstarszych w Polsce UTW, działający przy 
Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Pla-
cówka przede wszystkim jest szkołą wyższą 
dla seniorów.
Edukacja i integracja – to dwa najważniejsze 
cele działania Uniwersytetów Trzeciego Wieku. 
Od specyfiki UTW zależy, który stanie się prio-
rytetowy. Jednostki edukacyjne dla seniorów, 
funkcjonujące w strukturach uczelni nie mają 
co do tego wątpliwości. Nie ma ich również 
jeden z najstarszych UTW w Polsce, działający 
w najlepszym (według rankingów „Perspektyw” 
i „Rzeczpospolitej” – 2012, 2013) uniwersyte-
cie w kraju. Jagielloński Uniwersytet Trzeciego 
Wieku nie tylko kładzie nacisk na edukacyjny 
i rozwijający intelektualnie walor swojej oferty 
dla studentów-seniorów, a wręcz szczyci się swoją 
akademickością. Tak było od początku istnienia 
UTW w Uniwersytecie Jagiellońskim. Uniwersy-
tet dla seniorów w ciągu 32. lat swego istnienia 
powoli ewoluował, ale dopiero w ostatnich dwóch 
latach radykalnie zmienił się jego model działania. 
Główna idea jednak pozostała niezmienna – na UJ 
działa w miniaturze szkoła wyższa dla seniorów.

Trochę historii
W styczniu 1982 r. Senaty Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego i Akademii Medycznej podjęły wspólną 
decyzję o rozpoczęciu eksperymentalnego pro-
gramu edukacyjnego dla osób powyżej 40. roku 
życia. 40. rok życia jako cezura wyznaczająca 
początek starości, pojawiała się w dokumentach 
Jagiellońskiego UTW jeszcze przez wiele lat. Na 
tym jednym przykładzie widać, jak wielka zmiana 
dokonała się w społecznej świadomości. Wystar-
czyły 3 dekady, aby starość przesunąć o jakieś 
20 lat, a może nawet i 30.
Z powstaniem Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Krakowie związane są dwa nazwiska wybitnych 

krakowskich uczonych. To prof. Maria Susułowska 
– twórczyni psychologii klinicznej na Uniwersy-
tecie Jagiellońskim, zajmująca się m.in. psycholo-
gią starości i psychologią starzenia się oraz prof. 
Józef Kocemba – twórca Kliniki Geriatrii, wybitny 
geriatra i gerontolog o międzynarodowej sławie. 
To właśnie, wtedy jeszcze doktor, Józef Kocemba 
został pierwszym pełnomocnikiem rektora UJ 
ds. Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
W 1982 r. istniały już Uniwersytety Trzeciego 
Wieku w Warszawie (powstał w 1975 r.), Wrocła-
wiu (1976 r.), w Opolu (1977 r.), Poznaniu, Łodzi 
i Gdańsku (1979 r.). Niektóre nie wytrzymały 
próby czasu, zostały rozwiązane, a po latach je 
reaktywowano. W 1989 r., u progu transformacji 
ustrojowej, istniało w Polsce tylko 9 UTW. 
Krakowski Uniwersytet Trzeciego Wieku działa 
nieprzerwanie od 1982 r. Od początku przyjął 
akademicką formułę pracy i do dziś pozostaje jej 
wierny. Większość UTW w Polsce jest oparta na 
modelu francuskim, a więc pozostaje w ścisłym 
powiązaniu z uczelnią wyższą. Jednak utrzymanie 
akademickich standardów kształcenia dla wielu 
z nich jest trudne, a dla niektórych niemożliwe 
lub nawet zbędne. Coraz częściej priorytetowym 
celem działania UTW wydają się zajęcia inte-
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grujące osoby w trzecim wieku, poprawiające 
ich kondycję i sprawność fizyczną, rekreacyjne, 
rozrywkowe oraz rozwijające hobby. 
Od Uniwersytetu Trzeciego Wieku funkcjonują-
cego w ramach najstarszej i najlepszej uczelni 
w Polsce oczekuje się czegoś więcej. Priorytetem 
jego działalności od samego początku jest rozwój 
intelektualny osób dojrzałych. 

Prawie jak studia
Jak wygląda ten model obecnie? Na początku roku 
akademickiego 2013/2014 student Jagiellońskie-
go Uniwersytetu Trzeciego Wieku mógł wybrać 
jeden z czterech głównych kierunków studiów: 
historię sztuki, historię i kulturę Krakowa, psycho-
logię wieku dojrzałego oraz profilaktykę chorób 
cywilizacyjnych i zdrowy styl życia. W ramach 
każdego kierunku przez dwa semestry co tydzień 
organizowane są wykłady prowadzone przez pra-
cowników naukowych UJ. Towarzyszą im zajęcia 
seminaryjne przygotowane przez doktorantów. 
Program każdego kierunku jest opracowany 
merytorycznie przez koordynatora wskazanego 
przez dyrektora odpowiedniego instytutu. Trwa-
jące przez cały rok akademicki wykłady i semina-
ria z jednej dziedziny to potężna dawka wiedzy. 
Niemal studia podyplomowe.
Studenci JUTW są jednak ambitni i żądni wiedzy 
z wielu dyscyplin nauki, dlatego mogą rozwijać 
swoje zainteresowania, uczestnicząc również 
w seminariach fakultatywnych. W tym roku 
akademickim największym zainteresowaniem 

Opracowanie:  
Ewa Piłat - Pełnomocnik Rektora UJ ds. JUTW

Trwające przez 
cały rok akademi-
cki wykłady i se-
minaria z jednej 
dziedziny to potęż-
na dawka wiedzy. 
Niemal studia po-
dyplomowe.

cieszą się: religioznawstwo, ukrainoznawstwo, 
filmoznawstwo, antropologia społeczna, filozofia, 
archeologia, literatura, przewodnik po finansach 
osobistych. Przy Ogrodzie Botanicznym, dzięki 
osobistemu zaangażowaniu jego dyrektora prof. 
Józefa Mitki, działa seminarium przyrodniczo-
-astronomiczne. Zorganizowane zostały również 
profesjonalne warsztaty malarskie, pisania wspo-
mnień, zajęcia komputerowe oraz nordic walking. 
Działa 10 grup językowych: sześć angielskich na 
różnych poziomach zaawansowania oraz po dwie 
niemieckie i francuskie.
Ten ambitny i bardzo akademicki model działania 
jest trudny, a wręcz niemożliwy do powielenia 
poza strukturami uczelni wyższej, zwłaszcza 
w małych miasteczkach. Nie ma też jednak takiej 
społecznej potrzeby. Ilu seniorów pragnie bowiem 
uzupełniać swą wiedzę i podejmować duży wysi-
łek intelektualny na emeryturze? W powszechnej 
świadomości emerytura to okres odpoczynku nie 
tylko od pracy zawodowej. Wprawdzie wszystkie 
UTW starają się zaszczepić seniorom dewizę, że 
trzeci wiek to ostatni moment, kiedy można za-
troszczyć się o dobrą kondycję w wieku czwartym, 
a drogą do tego celu jest niedopuszczenie do roz-
leniwienia intelektualnego, fizycznego i społecz-
nego. Jednak zasada ta jest realizowana przez 
UTW w różnych formach, w różnorodnym tempie 
i z naciskiem na odmienne modele aktywności. 
W tym roku akademickim Uniwersytety Trzeciego 
Wieku działają na dziewięciu krakowskich uczel-
niach. Każda z tych placówek jest inna. Działalność 
wszystkich Uniwersytetów zasługuje na uznanie 
i znajduje je u grona swoich wiernych słuchaczy. 
(Uniwersytety Trzeciego Wieku mają swoich słu-
chaczy, Jagielloński UTW – we wszystkich doku-
mentach – ma studentów. W określeniu „słuchacz” 
tkwi pewien pierwiastek bierności. „student” 
natomiast aktywnie podejmuje kształcenie.) 
Nie ulega wątpliwości, że Uniwersytety Trzeciego 
Wieku w wielkich i małych miastach, w ośrodkach 
akademickich, a nawet na uczelniach wyższych 
potrafią się pięknie różnić. Różnią się przecież se-
niorzy, którzy do nich trafiają. Dojrzali krakowia-
nie są w szczególnie komfortowej sytuacji. Mogą 
do woli przebierać w różnorodnych możliwoś-
ciach spędzania czasu po zakończeniu aktywności 
zawodowej. 
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III Małopolskie Forum UTW w Krakowie
29 listopada 2013 r.

Uroczyste wręczenie Złotego Certyfikatu „Profesjonalny UTW” dla SUTW podczas III Małopolskiego Forum UTW w Krakowie, listo-
pad 2013 r. Od lewej: Paulina Podwika, dr hab. prof. nadzw. Zdzisława Zacłona, Jadwiga Banach, wiceprezes SUTW, minister pracy 
i polityki społecznej Władysław Kosinak-Kamysz, Wiesława Borczyk, prezes SUTW i Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW 
oraz  Daniel Jachimowicz, pełnomocnik Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW.

Wręczenie Certyfikatów „Profesjonalny UTW”.
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Warsztaty „Public relations w UTW” prowadzone przez Wojciecha Molendowicza.

Róża Thun, posłanka do Parlamentu 
Europejskiego.

Prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk, Pełnomocnik Rektora UJ 
ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej, CM UJ, Kraków.

Uczestnicy Forum.

Ewa Piłat, Pełnomocnik Rektora UJ ds. Jagiellońskiego  
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Jadwiga Banach, Wiceprezes  
Sądeckiego UTW.
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Marek Szarawarski, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Zimowej 
Senioriady w Rabce-Zdroju.

Paulina Podwika, doradca Ogólnopolskiej 
Federacji Stowarzyszeń UTW.

W czasie obrad Forum.

Aneta Widak, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Prof. dr hab. Andrzej Cechnicki.
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Podkarpackie Forum UTW Tarnobrzegu
12 grudnia 2013 r.

W czasie obrad Forum.

1. Dębica, Dębicki Uniwersytet Trzeciego Wieku.

2. Gorzyce, Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku.

3. Jarosław, Stowarzyszenie Akademia Trzeciego Wieku     
w Jarosławiu.

4. Jasło, Jasielskie Stowarzyszenie Uniwersytet  
Trzeciego Wieku.

5. Krosno, Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku.

6. Łańcut, Stowarzyszenie Łańcucki Uniwersytet  
Trzeciego Wieku.

7. Mielec, Stowarzyszenie Mielecki Uniwersytet  
Trzeciego Wieku.

8. Nowa Dęba, Porozumienie UTW Nowa Dęba.

9. Przemyśl, Przemyski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

10. Przeworsk, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Przeworsku.

11. Rzeszów, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rzeszowie.
12. Rzeszów, Akademia 50+ Wyższej Szkoły Informatyki  

i Zarządzania.
13. Sanok, Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku  

im. Jana Grodka w Sanoku.
14. Stalowa Wola, Uniwersytet Trzeciego Wieku  

w Stalowej Woli w Miejskim Domu Kultury.
15. Stalowa Wola, Stowarzyszenie Uniwersyteckie  

Srebrne Lata.
16. Strzyżów, Strzyżowski Uniwersytet Trzeciego Wieku  

przy Fundacji na rzecz Rozwoju Kultury Ziemi  
Strzyżowskiej Dom Kultury „Sokół”.

17. Tarnobrzeg, Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego  
Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej  
im. prof. Stanisława Tarnowskiego.

UTW w Województwie Podkarpackim
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STOWARZYSZENIE RABCZAŃSKI UTW W RABCE-ZDROJU
Żeby się chciało chcieć
Pomysłów nigdy nam nie brakowało, ale więk-
szość umierała w zarodku, bo nie było pienię-
dzy. Tyle, co ze składek i nisko dotowanych kon-
kursów gminnych. Prawdziwy przełom, który 
pozwolił nam rozwinąć skrzydła, przyniósł rok 
2012. Blisko 70 000 złotych dotacji z projektu 
ASOS i małopolskiego ROPS-u – to była kasa, 
o której nam się dotąd nie śniło.
Rabczański Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał 
w 2006 r. Mały (50. członków), prowincjonalny 
(gmina miejsko-wiejska licząca 17 tys. mieszkań-
ców), zorganizowany na wzór innych tego typu Sto-
warzyszeń. Biedny ale z ambicjami. Krok po kroku 
wdzieraliśmy się w dość ospałą tkankę podhalań-
skiej społeczności, gdzie wciąż jeszcze pokutował 
stereotyp: „stary, to znaczy biedny, nieporadny, 
niepotrzebny”. Nie było w Rabce-Zdroju chóru – 
założyliśmy więc w 2009 roku uniwersytecki chór 
Cantabile. Szok. „babki” wcale nieźle się prezentu-
ją, a na dodatek potrafią śpiewać. Nie było prasy 
lokalnej, zaczęliśmy więc od 2010 roku wydawać 
własny biuletyn „Seniorzy Razem”, a już rok później 
– przy naszym aktywnym udziale i do dziś przez 
nas współredagowane – powstały lokalne „Wieści 
Rabczańskie”. Cała uwaga w Mieście Dzieci Świata 
skupiona była na młodych, podczas gdy w gminie 
ponad 30% mieszkańców to ludzie pokolenia 50+. 
Podobnie zapewne jest z populacją kuracjuszy. 
Zaczęliśmy organizować „Otwarte Dni Seniora”, 
a na początku 2013 roku podpisaliśmy trzyletnie 
porozumienie z władzami miasta w celu realizacji 
projektu „Rabka-Zdrój przyjazna seniorom”. Nie 
było w mieście kabaretu, założyliśmy więc własny, 
nie ma kina, do opery i filharmonii daleko – organi-
zujemy otwarte „Spotkania z operą i operetką” oraz 
„Lekcje Śpiewania”. To tylko kilka przykładów na-
szych działań kierowanych do lokalnej wspólnoty.
W Rabce-Zdroju mówi się, że jest małe zaintereso-
wanie kulturą, a sala MOK-u nieraz świeci pustkami. 
Na naszych spotkaniach brakuje miejsc siedzących. 
Dlaczego? Bo jesteśmy tacy dobrzy? Nie! Bo przy-
ciągamy zapałem i, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, 
świeżością. Tak, starsi ludzie pokazują swoją nową 
twarz: uśmiechniętą, witalną, przyjazną. Mieliśmy, 

nie ukrywam, kompleksy wobec potężnych UTW 
w wielkich miastach. Zaczęliśmy je przełamywać. 
Wiary we własne siły dodał nam „Złoty Certyfikat” 
za wdrażanie i stosowanie standardów UTW w Pol-
sce (projekt Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń 
UTW). Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” za-
kwalifikowało nas do realizacji pilotażowego pro-
gramu „UTW dla społeczności lokalnych”. Wcześniej 
byliśmy przekonani, że – na miarę naszych możli-
wości – robimy dla mieszkańców wszystko: otwarte 
wykłady, wystawy, koncerty, spotkania, współpraca 
z DPS i szkołami. Liderzy powstałej na Uniwersytecie 
Grupy Lokalnego Działania, doskonale przeszkoleni 
przez „ę”, pokazali , że można robić więcej i bardziej 
profesjonalnie. Próbą ogniową był przeprowadzony 
w formie happeningowej całodniowy sondaż „Park 
Zdrojowy – Twoje zdanie się liczy”. Zebraliśmy po-
nad tysiąc opinii, a raport z akcji przedstawiliśmy na 
sesji Rady Miejskiej i opublikowaliśmy w mediach. 
Pierwsze postulaty są już realizowane. Planujemy 
niebawem spacer badawczy „Miejsca nieprzyjazne 
niepełnosprawnym”, przygotowujemy piękną i bo-
gatą „Szlachetną Paczkę”. Od wakacji pracujemy nad 
ambitnym projektem „I Ogólnopolska Senioriada na 
Podhalu – Rabka-Zdrój 2014”. Napływają już pierw-
sze zgłoszenia, a zainteresowanie imprezą przeszło 
nasze najśmielsze oczekiwania. 
Dziś głośno i życzliwie mówi się o RUTW, liczba 
słuchaczy w ciągu półtora roku wzrosła dwukrotnie. 
Władze miasta widzą w nas poważnego partnera do 
realizacji nabierającej rumieńców „polityki senioral-
nej”, zaproponowano nam też nową, godną siedzibę. 
Duże nadzieje związane są z powstającą na nasz 
wniosek Radą Seniorów. To wszystko było jeszcze 
niedawno nie do pomyślenia. Oczywiście, w pełni 
zdajemy sobie sprawę, że sami niewiele moglibyśmy 
zdziałać. Pomogła sprzyjająca ruchowi seniorskie-
mu aura ostatnich dwóch lat oraz wiedza czerpana 
ze szkoleń i doradztwa Ogólnopolskiej Federacji 
Stowarzyszeń UTW.  Teraz niecierpliwie czekamy 
na zatwierdzenie „Projektu Długofalowej Polityki 
Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020” i ogłoszenie 
nowych konkursów grantowych. Chce nam się chcieć, 
ale sam zapał nie wystarczy, a czas ucieka.

Opracowanie:  
Anna Wzorek - Prezes Stowarzyszenia Rabczański UTW
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STOWARZYSZENIE ŚWIĘTOKRZYSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO 
WIEKU W KIELCACH
Stowarzyszenie Świętokrzyski Uniwersytet Trze-
ciego Wieku w Kielcach wpis do KRS otrzymało 
31 maja 2006 r., a 30 września 2008 r. uzyskało 
status organizacji pożytku publicznego. Na rok 
akademicki 2013/2014 zapisało się 619 osób. 
W UTW aktywnie działa 17 sekcji/grup tematycz-
nych/zespołów zainteresowań. Uniwersytet ma 
wsparcie i życzliwość wybitnych i cenionych kadr 
naukowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
w Kielcach.
Program edukacyjno-aktywizujący na rok aka-
demicki 2013/2014 obejmuje plan wykładów 
i harmonogram zajęć dodatkowych, fakultatyw-
nych. W UTW organizowane są zajęcia w formie: 
wykładów audytoryjnych (plenarnych), wykła-
dów otwartych (w Klubie Nad Silnicą), warszta-
tów tematycznych (fotograficzne, plastyczne, 
literackie, poetyckie, taneczne, „Aktywny Mózg”), 
lektoratów (z języka angielskiego, francuskiego 
i niemieckiego), kursów komputerowych (podsta-
wowe i zaawansowane), seminariów (filozoficzne, 
historyczne, historii sztuki, literackie, promocji 
zdrowia), zajęć ruchowych na basenie (aerobic 
w wodzie, nauka pływania, gimnastyka w wodzie, 
zajęcia na sali gimnastycznej - gimnastyka, joga, 
w plenerze - nordic walking), wyjazdów edukacyj-
nych (np. do: kina, teatru, wyjazdy związane z po-
znawaniem historii i sztuki, np. zamki bawarskie), 
zajęć rekreacyjnych (m.in. spotkania integracyjne, 

Opracowanie:  
Elżbieta Iwan - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Świętokrzyski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kielcach

rajdy, brydż, wyprawy rowerowe, wycieczki pie-
sze) i innych (np. chór).
Zespół projektowy powołany przez Zarząd składa 
się z 3 osób mających doświadczenie w pozyski-
waniu środków zewnętrznych i zarządzaniu pro-
jektami. Od 2006 r. do końca 2013 r. zrealizowano 
13 projektów zleconych m.in. przez Województwo 
Świętokrzyskie, Miasto Kielce, Wojewodę Święto-
krzyskiego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecz-
nej oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. 
Dzięki projektom UTW rozszerzył ofertę progra-
mową i aktywizującą osoby starsze w mieście.
Stowarzyszanie prowadzi stronę internetową 
http://www.sutw-kielce.pl/, która jest na  
bieżąco aktualizowana.
Komisja Certyfikacyjna Ogólnopolskiej Federacji 
Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku 
przyznała Świętokrzyskiemu Uniwersytetowi 
Trzeciego Wieku w Kielcach Złoty Certyfikat 
„PROFESJONALNY UTW”.
Świętokrzyski UTW jest członkiem – założycie-
lem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW. 
Aktywnie uczestniczymy w działalności na rzecz 
rozwoju UTW w kraju, a przedstawiciel UTW 
Lucjan Jędrzejewski został wybrany do Zarządu 
Federacji – już po raz kolejny – na II kadencję. 

Uniwersytet ma 
wsparcie i życzli-
wość wybitnych 
i cenionych kadr 
naukowych Uni-
wersytetu Jana 
Kochanowskiego 
w Kielcach.

Komisja Certyfika-
cyjna Ogólnopol-
skiej Federacji Sto-
warzyszeń UTW 
przyznała Święto-
krzyskiemu Uni-
wersytetowi Złoty 
Certyfikat „PROFE-
SJONALNY UTW”.
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Polskie UTW za granicą
Rozmawia:  
Agnieszka Grybel-Szuber - Współpracownik Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

O polskich Uniwersytetach Trzecie-
go Wieku za granicą, aktywności 
małopolskich seniorów i ich ocze-
kiwaniach opowiada w rozmowie 
Elżbieta Achinger – posłanka, zało-
życielka kilkunastu UTW w Mało-
polsce.

Agnieszka Grybel-Szuber: Jako osoba zaangażo-
wana w sprawy Uniwersytetów Trzeciego Wieku 
z pewnością uczestniczyła Pani w niejednej inaugu-
racji roku akademickiego. Ale ta, która odbyła się  
12 października 2013 roku poza Małopolską,  
była dość wyjątkowa.
Elżbieta Achinger: Przede wszystkim dlatego, że pierw-
szy raz miałam okazję brać udział w inauguracji poza 
granicami kraju. To było w Wiedniu w Austrii. I na pewno 
też z tego powodu, że udało się nam z Polskim Uniwersy-
tetem Trzeciego Wieku w Wiedniu przygotować wspólne 
otwarcie, na które przyjechali seniorzy studenci z Wie-
liczki, Miechowa i Kłaja. Udało mi się również zapropono-
wać wyjazd i oprawę artystyczną tego wydarzenia mojej 
grupie śpiewaczej – Stowarzyszeniu Muzycznemu Chór 
Camerata z Wieliczki, który swoim występem uświetnił 
inaugurację. Miałam przy tym pewien kłopot: jak się 
przedstawić kolegom i koleżankom studentom, bo byłam 
tam jako parlamentarzystka, szef chóru i jednocześnie 
jako założycielka i prowadząca UTW w Wieliczce. Było 
to dla mnie miłe, wzruszające i pozytywne przeżycie.
To był pierwszy krok poza granice Polski jeśli cho-
dzi o współpracę UTW w Wieliczce?
Tak, pierwszy raz nawiązaliśmy taką współpracę. Do 
tej pory miałam szansę spotykać się z przedstawicie-
lami Uniwersytetów ze wschodu, tam jest ich więcej. 
Widać, że grupa Polaków, którzy są aktywni w różnych 
stowarzyszeniach, bardzo szybko dojrzała do tej formy 
edukacyjnej. Natomiast rok temu ze zdziwieniem 
dowiedziałam się od mojej przyjaciółki, która mieszka 
w Wiedniu i pracuje na UTW, że powstał taki wspaniały 
zespół osób. Od razu ustaliłyśmy, że chcemy nawiązać 
współpracę i kolejny rok studiów otworzymy razem. 
Wiedeń i Kraków mają przecież ścisłe więzi i już wiemy, 
że to był początek fajnej przyjaźni.

Elżbieta Achinger, posłanka na Sejm RP.

A jak ten wyjazd przeżywali seniorzy – studenci 
z Polski?
To było dla nich ogromne przeżycie. Widać to choćby 
po ilości propozycji dotyczących tego, co moglibyśmy 
wspólnie zrobić dalej. Spodobała się im zwłaszcza idea 
łączenia międzypaństwowego, która w tej chwili ma 
już kilka ciekawych rozgałęzień. Myślę tu na przykład 
o spartakiadzie. W tym roku udało mi się zorganizować 
po praz pierwszy Małopolską Spartakiadę Sportową 
Seniorów. Brały w niej udział małopolskie UTW, w su-
mie około 130 osób z siedmiu Uniwersytetów. Kolejna 
edycja będzie międzynarodowa, bo Wiedeńczycy chcą 
do nas przyjechać. Będziemy rozwijać naszą współpra-
cę także na innych polach.
Wśród Polaków mieszkających w Wiedniu jest duże 
zainteresowanie studiowaniem na Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku?
Jestem pod wielkim wrażeniem. Po roku działania mają 
około 200. członków – co świadczy o bardzo dużym za-
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interesowaniu. To pierwszy w Europie Zachodniej pol-
ski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Prowadzą wykłady 
i zajęcia dodatkowe, bardziej poszli w kierunku działa-
nia o profilu krajoznawczo–turystycznym. Funkcjonują 
tam różne sekcje: biesiadna, spacerowa, turystyczna, 
geograficzna, historyczna, muzyczna i literacka. Bardzo 
mnie to cieszy. Ponieważ w latach 90. bardzo często 
jeździłam do rodziny do Wiednia, miałam kontakt z Po-
lakami i z przyjemnością wiele z tych osób spotkałam 
ponownie na wiedeńskim Uniwersytecie. Powiedziały 
mi, że dorosły im dzieci, wnuki też już odchowane i za-
częły mieć potrzebę kontaktów z innymi ludźmi.

W latach 90. bardzo 
często jeździłam do 
rodziny do Wiednia, 
miałam kontakt  
z Polakami  
i z przyjemnością 
wiele z tych osób 
spotkałam ponownie 
na wiedeńskim  
Uniwersytecie.

Wspomniała Pani, że Uniwersytet w Wiedniu jest 
pierwszym w Europie Zachodniej, a gdzie będzie 
kolejny? Słyszałam o pewnych planach…
Do Wiednia pojechała z nami zaprzyjaźniona z Wie-
liczką i z chórem Camerata pani, która jest prezesem 
polskiego stowarzyszenia we Francji, niedaleko St. 
André. Była bardzo zaskoczona tym, że w Wiedniu tak 
dobrze działa Uniwersytet. Gdy wracałyśmy razem do 
Polski, powiedziała mi, że nie wyobraża sobie, żeby cze-
goś podobnego nie utworzyć we Francji. Tym bardziej, 
że w okolicach Lyonu mieszka bardzo dużo aktywnych 
Polaków. Są tam łączone małżeństwa polsko-francuskie 
i Francuzi uczą się języka polskiego, głównie panowie, 
bo chcą przyjechać do Polski. Myślę, że w przyszłym 
roku pomożemy im się zorganizować i podzielimy się 
naszymi doświadczeniami w tworzeniu UTW. W moim 
biurze poselskim pracuje młody asystent, który ma 
dobre kontakty z Polonią w Rzymie, chcemy także i to 
wykorzystać, by otwierać się na Europę Zachodnią.
Wygląda na to, że jest Pani specjalistką od Uniwersy-
tetów Trzeciego Wieku i seniorów. To misja, pasja?
Cztery lata temu, kiedy zaczynałam myśleć o utworze-
niu Uniwersytetu w Wieliczce, nie przypuszczałam, że 

tak to się rozwinie. Wiedziałam, że jest to trudna tema-
tyka, ale jednocześnie ciekawa i frapująca. Mocne zaan-
gażowanie się w rozwój tej formy ustawicznego kształ-
cenia powinno było przynieść pozytywny rezultat, ale 
rezultat bardzo mnie zaskoczył. Można powiedzieć, że 
powstał efekt śnieżnej kuli. Wieliczka jest aglomeracją 
z około 20. tysiącami mieszkańców, ale blisko Krakowa, 
więc myślałam, że zainteresowanie nie będzie takie 
duże. Pierwszy rok rozpoczynało niewiele ponad 60 
osób, a teraz mamy 184. członków i musieliśmy szu-
kać większej sali do wykładów. Bardzo cieszy mnie 
różnorodność zainteresowań naszych seniorów – pro-
wadzimy zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego, 
pilates, nordic walking, taneczne, biesiadne, brydżowe, 
szachowe, komputerowe, zawiązało się również kółko 
literackie. Zapotrzebowanie jest ogromne. To mi dało 
impuls, żeby podzielić się doświadczeniami z dużą gru-
pą osób z obszarów wiejskich, dla których jest to jedna 
z niewielu dostępnych form aktywizacji. Gdy rok temu 
zostałam posłem, wzięłam to sobie za credo działania. 
No i udało się, bo w tym roku w Małopolsce otworzy-
liśmy wspólnie już 12 uniwersytetów, m.in. w Drwini, 
Łapanowie, Koszycach, Gdowie, Kłaju, Raciechowicach, 
Dobczycach oraz w Bochni.
Aż się wierzyć nie chce, że w takich małych mia-
steczkach i miejscowościach jest w stanie taki ruch 
powstać.
To jest wielki sukces tych społeczności. Trzeba pod-
kreślić też duże zaangażowanie wójtów i burmistrzów. 
Wielokrotnie rozmawiałam z nimi, zachęcałam, zapra-
szałam, żeby przyjechali do nas i zobaczyli jak to działa, 
a oni sami szukali u siebie ludzi aktywnych. Później 
pracowaliśmy wspólnie i ruszyło.
To dobrze świadczy o nas jako o społeczeństwie. 
Dostrzegamy potencjał, który drzemie w seniorach, 
a który do tej pory był słabo wykorzystywany.
To jest potencjał doświadczenia, wielkiej aktywności 
zewnętrznej, wystarczy zobaczyć ile mają pomysłów na 
samorealizację. Nie mówiąc już o tym, że oni wreszcie 
poczuli potrzebę wyjścia z domu. Najbardziej ich cieszy 
to, że mogą się spotkać i być razem. Wyjeżdżają na wy-
cieczki, wracają tak zintegrowani, że wymyślają kolejne 
rzeczy. Najnowszy pomysł jest taki, by zorganizować 
Małopolskie Juwenalia Seniorów. I to zrobimy. Jestem 
przekonana, że w przyszłym roku nam się uda, będę 
rozmawiać w tej sprawie z władzami Krakowa i woje-
wództwa.
A jakie są oczekiwania seniorów od nas, ludzi, któ-
rzy żyjemy obok nich?
Sądzę, że podstawową sprawą jest jednak kwestia opieki 
zdrowotnej. To są osoby w większości po sześćdziesiąt-
ce, w tym wieku zaczynają się pojawiać problemy ze 
zdrowiem. Musimy zwrócić na to uwagę, jako parlamen-
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tarzyści i przyspieszyć reformy związane z geriatrią, 
która w Polsce bardzo kuleje. Jest za mało łóżek, za mało 
oddziałów, za mało lekarzy. Widzę też u ludzi starszych 
ogromną potrzebę szkoleń i konsultacji. Dlatego chcemy 

uruchomić cykle wykładowe, które będą pokazywały 
zdrowy styl życia, odżywiania się, możliwości radze-
nia sobie w sytuacjach kryzysowych, gdy pojawiają się 
trudności ze zdrowiem. Trzecia sprawa to likwidacja 
wykluczenia cyfrowego, zwłaszcza na obszarach wiej-
skich. Jestem bardzo zdziwiona faktem, że starsze osoby 
nie boją się komputera, Internetu. Chcą się uczyć choćby 
po to, żeby być w kontakcie z dziećmi czy z wnukami. 
Na nasz Uniwersytet chodzi pan, który ma prawie 80 lat. 
Zapisał się trzy lata temu, m.in. na zajęcia komputerowe. 
Sama mu to trochę odradzałam, ale okazało się, że kupił 
sprzęt, świetnie sobie radzi z komputerem i jest najlep-
szym studentem. Przyszedł kiedyś do mnie i dziękował 
za to, że otwarłam mu okno na świat. No bo ma mnóstwo 
kolegów na facebooku, już nie ogląda telewizji, bo ma 
inne ciekawe rzeczy do zrobienia. Jest też aktywny spor-
towo – w marszu seniora szedł na samym początku, więc 
nie tylko siedzi przy komputerze.
Czego życzyłaby Pani seniorom na nowy rok?
Przede wszystkim zdrowia, bo to jest dla tej grupy 
wiekowej najważniejsze. Poza tym pogody ducha, wiel-
kiego optymizmu i tej wewnętrznej energii, która w nas 
jest – niech się uwidacznia na zewnątrz.
Dziękuję za rozmowę.

Sądzę, że podstawową 
sprawą jest... kwestia 
opieki zdrowotnej... 
Musimy zwrócić na 
to uwagę, jako par-
lamentarzyści i przy-
spieszyć reformy 
związane z geriatrią, 
która w Polsce bardzo 
kuleje... Widzę też u lu-
dzi starszych ogrom-
ną potrzebę szkoleń 
i konsultacji.

Na zdjęciu od lewej: Łukasz Salwarowski, redaktor naczelny magazynu „Głos Seniora”, Sławomir Iwanowski, założyciel polskiego UTW w Austrii  
i redaktor naczelny pisma polonii austriackiej „Polonika”, Artur Lorkowski, ambasador RP w Austrii, Elżbieta Achinger, posłanka na Sejm RP,  
założyciel UTW w Wieliczce i Kłaju, Jadwiga Padjas, dyrektor Musikschule Padjas z Wiednia, Halina Iwanowska, redaktor pisma „Polonika”  
- fot. Andrzej Michalski, www.polonika.at.
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Seniorzy na start!
ZIMOWA SENIORIADA W RABCE-ZDROJU

Rozmawia:  
Agnieszka Grybel-Szuber - Współpracownik Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

4 marca 2014 roku w Rabce-Zdroju 
i na Stacji Narciarskiej Polczaków-
ka odbędą się wyjątkowe zawody 
sportowe: I Ogólnopolska Zimowa 
Senioriada na Podhalu. Organizuje 
ją Stowarzyszenie Rabczański Uni-
wersytet Trzeciego Wieku. O przy-
gotowaniach opowiadają: Beata 
Śliwińska, wiceprezes Rabczańskie-
go UTW ds. promocji i strategii oraz 
Marek Szarawarski, przewodniczący 
Komitetu Organizacyjnego.

Agnieszka Grybel-Szuber: Przygotowania do Senio-
riady trwają już od kilku miesięcy, jaki jest plan na 
ten dzień?
Marek Szarawarski: Po uroczystym otwarciu i powi-
taniu uczestników oraz gości rywalizować będziemy 
w slalomie gigancie i biegach narciarskich lub w bie-
gach z nartami, jeżeli nie będzie dobrych warunków 
śniegowych. Trzecia ważna konkurencja to zjazdy na 
dętkach. Zaplanowaliśmy też nową, jeszcze nie olimpij-
ską, dyscyplinę rekreacyjno-sportową „kręgle curlingo-
we na lodzie”, a także rzuty śnieżkami do celu. Będzie 
nordic walking z konkursem wiedzy o Rabce i brydż 
sportowy. Żyjemy już Senioriadą od maja i cieszymy się, 
że się odbędzie. Czy się uda? Wierzymy, że tak i że nasz 
pomysł na ten rodzaj zimowej aktywności dla ludzi 50+ 
spodoba się startującym, a zawody wejdą na stałe do 
kalendarza imprez UTW. 
Nie boicie się, że seniorom zabraknie odwagi na takie 
konkurencje jak slalom gigant czy zjazd na dętkach?
Beata Śliwińska: Jesteśmy realistami, bierzemy pod 
uwagę wiek i sprawność seniorów. Konkurencje będą 
dostosowane do możliwości osób 50+, bo takie mogą 
startować w zawodach. Poza slalomem, dętkami i bie-
gami inne konkurencje nie grożą kontuzjami.

Od lewej: Marek Szarawarski, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 
I Ogólnopolskiej Zimowej Senioriady w Rabce-Zdroju, Wiesława Borczyk, 
prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW, Beata Śliwińska, 
wiceprezes Rabczańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

MS: Zjazdy na dętkach to konkurencja, która odbywa 
się na Polczakówce od wielu lat, choć nie w formie 
zawodów sportowych. Do Senioriady jest jeszcze dużo 
czasu, każdy może przyjechać na Polczakówkę, poćwi-
czyć i zdecydować czy startuje. Trasa, którą zawodnicy 
będą zjeżdżali na dętkach, będzie łatwa i jestem spo-
kojny o bezpieczeństwo podczas tej konkurencji. Jeżeli 
chodzi o narciarzy, to wiem, że ci, którzy jeżdżą, pora-
dzą sobie na Polczakówce. Nam organizatorom najbar-
dziej zależy na tym, aby wszyscy uczestnicy wyjechali 
zdrowi i zadowoleni. Ten cel będzie nam przyświecał 
podczas całej Senioriady. Jeżeli miałoby się komuś coś 
złego przydarzyć, lepiej zrezygnować z udziału.
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Chętnych nie brakuje i przed wami duże wyzwanie 
organizacyjne.
BŚ: Zainteresowanie jest nadspodziewanie duże. I to 
zarówno ze strony naszych patronów i darczyńców, 
jak i uczestników. W organizację Senioriady chętnie 
włączyły się Urząd Miasta Rabki-Zdroju, powiat no-
wotarski, Fundacja Rozwoju Regionu Rabka. Z wielką 
troską i radością dołączyła również Federacja Uniwer-
sytetów Trzeciego Wieku, która nas wspiera. Zgło-
szenia mamy już z blisko dwudziestu Uniwersytetów 
w całym kraju, na przykład choćby z Biłgoraja. Zgła-
szają się liczne, kilkunastoosobowe grupy, w sumie 
jest już ponad 300 osób. To przerosło nasze najśmiel-
sze oczekiwania.
Zawody sportowe, dobra zabawa i integracja to waż-
ny cel Senioriady, ale chodzi też o coś więcej.
BŚ: To ma być także promocja naszego Uniwersytetu. 

Chcemy pokazać jak jesteśmy aktywni. W końcu 30 
procent społeczeństwa Rabki to osoby powyżej 50. 
roku życia. Liczymy, że dzięki Senioriadzie będzie więk-
sze zainteresowanie Uniwersytetem i wzrośnie liczba 
studentów. Chcemy też promować Rabkę-Zdrój jako 
miejsce z tradycją i ciekawą historią, atrakcyjne do wy-
poczynku przez cały rok. Na pewno chodzi też o prze-
łamanie stereotypów, które tu, na Podhalu przylgnęły 
do seniorów. Zwłaszcza stereotypu „babki”, która siedzi 
w domu i ewentualnie pilnuje wnuków.
A co mówią górale na temat pogody na 4. marca?
MS: Mam przeczucie, że 4. marca 2014 r. będzie znako-
mita pogoda. Zobaczymy, czy jestem dobrym góralem. 
A mówiąc całkiem poważnie, jesteśmy przygotowani 
także na wypadek złej aury. Mam nadzieję, że studenci 
UTW wystartują we wszystkich konkurencjach Senio-
riady, niezależnie od warunków pogodowych.

Zainteresowanych szczegółowym programem 
Senioriady zapraszamy na stronę UTW w Rabce:

www.u3w.rabka-net.pl
Stowarzyszenie Rabczański Uniwersytet Trzeciego Wieku

ul. Parkowa 5, 34-700 Rabka-Zdrój, tel. 18 26 82 371
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III Małopolskie Forum UTW  
w Krakowie

29 listopada 2013 r. w Hotelu „Pod Wawelem” 
w Krakowie odbyło się III Małopolskie Forum 
UTW, którego organizatorem była Ogólnopolska 
Federacja Stowarzyszeń UTW. Konferencja została 
zorganizowana w ramach projektu „Aktywizacja 
seniorów – III Małopolskie Forum UTW”, dofinanso-
wanego ze środków Województwa Małopolskiego. 
W Forum wzięło udział ponad 70 osób, w tym: przed-
stawiciele: małopolskich UTW, władz i instytucji 
samorządowych, uczelni wyższych, mediów oraz lide-
rzy trzynastu Uniwersytetów Trzeciego Wieku, które 
uczestniczyły w projekcie „Profesjonalne Uniwersytety 
III Wieku w Polsce”. Z rąk Władysława Kosiniaka-Kamy-
sza ministra pracy i polityki społecznej otrzymali oni 
certyfikaty „Profesjonalny UTW”. 
Tematem przewodnim III Małopolskiego Forum UTW 
była szeroko rozumiana aktywizacja osób starszych 

Opracowanie :  
Paulina Podwika - Doradca Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

w aspekcie zmian demograficznych zachodzących 
w Małopolsce. Gościem honorowym obrad była Róża 
Thun, posłanka do Parlamentu Europejskiego. Swoją 
obecnością zaszczyciła uczestników także dr Marzena 
Breza, dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej 
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, która 
przedstawiła założenia Rządowego Programu Akty-
wizacji Społecznej Osób Starszych na 2014 rok oraz 
odpowiadała na pytania uczestników dotyczące mini-
sterialnego konkursu grantowego. 
W dyskusji panelowej w trakcie Małopolskiego Forum 
UTW wystąpili: prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk, 
pełnomocnik rektora UJ ds. kształcenia i współpracy 
międzynarodowej Collegium Medicum UJ; prof. dr hab. 
Andrzej Cechnicki, wiceprzewodniczący Stowarzysze-
nia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowi-
skowej; dr Jolanta Perek-Białas, wiceprzewodnicząca 

Uczestnicy warsztatów „Public relations w UTW” prowadzonych przez Wojciecha Molendowicza.
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Rady Polityki Senioralnej, pracownik naukowy UJ i SGH 
oraz Aneta Widak z Departamentu Polityki Regionalnej 
Urzędu Marszałkowskiego. 
W kolejnej części spotkania zaprezentowane zostały 
inicjatywy środowiska małopolskich UTW, jakie zapla-
nowano na 2014 r., a Elżbieta Achinger, poseł na Sejm 
RP, mówiła m.in. o pierwszych Małopolskich Juwena-
liach UTW na Rynku Głównym w Krakowie. Marek Sza-
rawarski z UTW w Rabce-Zdroju przedstawił program 
I Ogólnopolskiej Zimowej Senioriady, Ewa Piłat, pełno-
mocnik rektora UJ ds. JUTW, mówiła o formach współ-
pracy UTW z organizacjami i instytucjami działającymi 
na rzecz rodzin zastępczych i wielodzietnych.
W obradach głos zabierał również Zbigniew Durczok, 
który mówił o międzynarodowej konferencji w Buda-

peszcie, jaka odbyła się na przełomie września i paź-
dziernika tego roku. Przedstawił także tezy swojego 
wystąpienia „Fenomen polskich UTW”, które zaprezen-
tował na międzynarodowym spotkaniu na Węgrzech. 
Program „Małopolska Karta Seniora” przedstawił ze-
branym Andrzej Skrzyński z „Głosu Seniora” 
W Forum wziął także udział Grzegorz Donocik z Wied-
nia, przedstawiciel Polskiego UTW w Austrii. Opowie-
dział on o działalności tego uniwersytetu oraz o sytua-
cji polskich seniorów-emigrantów.
Forum poprzedziły jednodniowe warsztaty „Public rela-
tions w UTW”, które zorganizowane zostały dla liderów 
małopolskich UTW. Warsztaty poprowadzili specjaliści z za-
kresu PR – Wojciech Molendowicz oraz Jolanta Bugajska.

Uczestnicy i goście III Małopolskiego Forum UTW.
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Podkarpackie Forum UTW  
w Tarnobrzegu

O aktywizacji starszego pokolenia, promocji 
kształcenia ustawicznego i formach działalności 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku dyskutowano 
na Podkarpackim Forum UTW w Tarnobrzegu. 
W spotkaniu uczestniczyło 70 osób.
Podkarpackie Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku 
odbyło się 12 grudnia 2013 r. w Państwowej Wyż-
szej Szkole Zawodowej w Tarnobrzegu. Konferencja 
została zorganizowana przez Ogólnopolską Federację 
Stowarzyszeń UTW we współpracy ze Stowarzysze-
niem Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tarnobrzegu. 
Forum przygotowano w ramach projektu „Regionalne 
Centrum Wsparcia Uniwersytetów Trzeciego Wieku”, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Celem konferencji było upowszechnienie oraz promo-

Opracowanie :  
Daniel Jachimowicz - Pełnomocnik Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

cja kształcenia ustawicznego, aktywizacji i integracji 
starszego pokolenia w województwie podkarpackim 
przy wykorzystaniu potencjału UTW w tym regionie. 
Uczestniczyło w nim 70 osób w tym m.in. liderzy 
UTW działających w formie stowarzyszeń, fundacji, 
w ramach uczelni wyższych oraz jednostek samorzą-
du terytorialnego, przedstawiciele władz samorządo-
wych, szkół wyższych i lokalnych mediów. 
W imieniu organizatorów uczestników i gości powita-
li: Daniel Jachimowicz, pełnomocnik Zarządu Fede-
racji UTW, Krystyna Frąszczak, prezes UTW w Tarno-
brzegu oraz Wiesława Borczyk, prezes Ogólnopolskiej 
Federacji Stowarzyszeń UTW, która jednocześnie 
przedstawiła informację o działaniach Federacji na 
rzecz rozwoju i wsparcia ruchu UTW w Polsce. Ko-
lejno głos zabierali goście, którzy swoją obecnością 

Uczestnicy Podkarpackiego Forum UTW.
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zaszczycili uczestników Forum. Byli to: dr Stanisław 
Lis, prorektor ds. Rozwoju i Badań Naukowych PWSZ 
w Tarnobrzegu, prof. dr hab. Krystyna Leśniak-Mo-
czuk, członek Rady Programowo-Naukowej Miele-
ckiego UTW, Uniwersytet Rzeszowski, Anna Czapliń-
ska, przedstawicielka prezydenta Miasta Tarnobrzega 
Norberta Mastalerza oraz Kazimierz Błasiak, sekre-
tarz powiatu tarnobrzeskiego. Waldemar Szumny, 
przedstawiciel marszałka województwa podkarpa-
ckiego Władysława Ortyla, odczytał okolicznościowy 
list skierowany do uczestników spotkania. 
Następnie Daniel Jachimowicz, koordynator projektu 
„Profesjonalne UTW w Polsce”, omówił kluczowe pra-
ce Federacji, podejmowane w celu profesjonalizacji 
działań UTW poprzez wdrażanie standardów zapro-
ponowanych w publikacji „Standardy działania UTW 
w Polsce”. Podczas obrad Feliks Czop, prezes Zarządu 
Stowarzyszenia Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku, odebrał Brązowy Certyfikat „Profesjonalny UTW”, 
stanowiący zwieńczenie procedury wdrażania stan-
dardów przeprowadzonej w tej organizacji. 
W kolejnej – edukacyjnej – części Forum uczestnicy 
wysłuchali dwóch wykładów:

 − Wojciecha Nalepy, radcy prawnego, doradcy Punktu 
Konsultacyjno-Doradczego Federacji, który omówił 

te formalno-prawne aspekty działania UTW,  
o jakie najczęściej pytają liderzy Uniwersytetów;

 − Aliny Kazio, prezes Spółdzielni Socjalnej „5+” 
i Anety Englot, prezes Zarządu Spółdzielni Socjalnej 
„KONAR” na temat problematyki ekonomii społecz-
nej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia 
spółdzielczości socjalnej.

Po przerwie na obiad, który został przygotowany 
właśnie przez pracowników Spółdzielni Socjalnej 
„KONAR” w Tarnobrzegu, w ostatniej części Forum, 
działające na Podkarpaciu UTW miały okazję przed-
stawić swój dorobek i podzielić się doświadczeniami. 
Mówiono m.in. o zakresie realizowanych projektów 
finansowanych ze źródeł zewnętrznych, np w ramach 
programu ASOS 2012-2013. Zaprezentowały się tutaj 
Uniwersytety z Rzeszowa, Tarnobrzega, Stalowej 
Woli, Mielca, Łańcuta oraz Jasła.
Przeprowadzona na koniec konferencji ankieta 
ewaluacyjna wykazała, iż uczestnicy Forum wysoko 
ocenili jej poziom merytoryczny i przydatność pre-
zentowanych zagadnień w bieżącym zarządzaniu 
UTW. Wyrazili także chęć uczestniczenia  
w kolejnych tego typu spotkaniach.

Uczestnicy Podkarpackiego Forum UTW.



O G Ó L N O P O L S K I  B I U L E T Y N  U T W
24






