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Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku  
pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu RP Ewy Kopacz

Sejm, Sala Kolumnowa, 16 grudnia 2013 r.

Gala Konkursu „Wielka Osobowość Uniwersytetów Trzeciego Wieku”
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Organizatorami II Ogólnopolskiej Konferencji Uni-
wersytetów Trzeciego Wieku „Uniwersytety Trzeciego 
Wieku wobec wyzwań polityki senioralnej” był Parla-
mentarny Zespół ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku, 
Fundacja „Ogólnopolskie Porozumienie UTW” oraz 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Wydarzenie 
zostało objęte honorowym patronatem Marszałek Sejmu 
Ewy Kopacz.

Spotkanie uroczyście otworzyła Marszałek Sejmu Ewa 
Kopacz oraz przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do 
spraw Uniwersytetów Trzeciego Wieku Michał Szczerba.
 – Cieszę się, że Sejm – serce polskiej demokracji – dziś może 
Państwa gościć – powiedziała marszałek Sejmu witając 
zaproszonych gości. Ewa Kopacz podkreśliła jak wielkie 
znaczenie mają seniorzy dla obecnego rządu.
 – Polityka senioralna traktowana jest priorytetowo w na-
szym kraju – podkreśliła. Marszałek Sejmu zadeklarowała 
powstanie w Sejmie stałej podkomisji ds. polityki senio-
ralnej.

Informacja ta została przyjęta owacjami, bowiem po-
wołanie takiej komisji to jeden z ważniejszych postulatów 
środowiska UTW zapisanych w Deklaracji Końcowej.

Z szacunkiem odniosła się także do działań osób zaan-
gażowanych w UTW. – Spełniacie swoje marzenia, realizuje-
cie pasje, poszerzacie swoje horyzonty, spotykacie się z ludźmi 
i nawiązujecie nowe przyjaźnie. Macie w Sejmie i w mojej 
osobie przyjaciół – zaznaczyła Marszałek.
Marszałek Ewa Kopacz złożyła także wszystkim uczest-
nikom spotkania świąteczne życzenia. – Życzę Wam, 
abyście na dobre i na złe mieli wokół siebie ludzi, na któ-
rych można zawsze liczyć (…) i aby żaden senior nie był 
sam w te Święta – powiedziała marszałek.

 – Mamy pełną świadomość, jak wielkie znaczenie mają 
Państwa działania – przywitał uczestników spotkania 
przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. UTW Mi-
chał Szczerba. Przewodniczący zespołu zauważył, jak 
bardzo w zakresie polityki senioralnej potrzebna jest po-
lityka odwagi, a nie polityka ostrożności. Poseł Szczerba 
skierował do wszystkich obecnych przesłanie – posłu-
gując się słowami ks. Adama Bonieckiego – (…) nie ma 
co się pocieszać, że to jeszcze nie zaraz. Do starości bowiem 
musimy się przygotowywać, gdy jeszcze jesteśmy względnie 
młodzi (…). ◗

II Ogólnopolska Konferencja  
Uniwersytetów  

Trzeciego Wieku

„UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU  
WOBEC WYZWAŃ POLITYKI SENIORALNEJ”

„UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU  
WOBEC WYZWAŃ POLITYKI SENIORALNEJ”

Już po raz drugi w Sali Kolumnowej Sejmu RP, 16 grudnia 2013 r. 
gościli słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku z całej Polski 

i zagranicy.
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II Ogólnopolska Konferencja była okazją do wręczenia 
symbolicznych wyróżnień dla wybitnych osób, które cho-
ciaż nie związane bezpośrednio z Uniwersytetami Trze-
ciego Wieku, to jednak swoją działalnością zawodową, 
dyplomatyczną lub społeczną wniosły trwały, znaczący 
wkład w rozwój ruchu UTW.

Otwierając Galę Krystyna Lewkowicz powiedziała:
–To, że możemy znowu spotkać się w tej pięknej, pre-

stiżowej Sali Kolumnowej Sejmu, to wyraz wysokiej rangi, 
jaką władze RP przywiązują do polityki senioralnej. Na 
ręce Pani Marszałek składam w imieniu wszystkich senio-
rów gorące podziękowanie.

–Mamy wielkie szczęście, że otaczają nas tacy wspaniali lu-
dzie, którzy rozumieją problemy osób starszych oraz wnoszą 
ogromny wkład w rozwój Uniwersytetów Trzeciego Wieku. 
Ekspansywny rozwój ilościowy i jakościowy UTW to efekt 
tego zainteresowania i wszechstronnego wsparcia.

Honorowy tytuł „Wielka Osobowość Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku” to wyróżnienie, które zawiera ogromny 
ładunek pozytywnych emocji. Przyjmijcie je Państwo jako 
wyraz naszej atencji, wielkiego uznania oraz wdzięczności 
za to co robicie dla środowiska seniorów – dodała Kry-
styna Lewkowicz.

Pierwsi laureaci konkursu wyróżnieni w 2011 r. w UTW 
SGH w Warszawie są oczywiście wśród nas, to Minister 
w Kancelarii Prezydenta RP Jacek Michałowski- dziś wy-
stępujący jako Przewodniczący Kapituły Konkursu i Prze-

wodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. UTW poseł 
Michał Szczerba.

II Zjazd Ogólnopolskiego Porozumienia UTW, w czerw-
cu br. nominował do wyróżnienia kolejne osoby, zaakcep-
towane następnie przez Kapitułę Konkursu.

To Pani Anna Komorowska, małżonka Prezydenta RP, 
Pan Władysław Kosiniak- Kamysz Minister Pracy i Poli-
tyki Społecznej oraz Pan Jerzy Koźmiński, Prezes Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Anna Komorowska, Wielka Osobowość UTW, ad.2013

Wygłaszając laudację Poseł Michał Szczerba pod-
kreślił, że od pierwszych dni prezydentury Bronisła-
wa Komorowskiego Pani Anna Komorowska bardzo 
aktywnie włączyła się w problematykę osób starszych 
oraz we wszelkie inicjatywy UTW. Patronat honorowy 
Pani Prezydentowej nad obchodami roku 2012 jako 
ROKU Uniwersytetów Trzeciego Wieku nadal wysoką 
rangę imprezom oraz sprawił, że obchody te przebiegały 
w sposób wyjątkowo uroczysty i godny, a deklaracje 
polityków, parlamentarzystów, samorządowców w za-
kresie rozwiązywania problemów senioralnych zostały 
w pełni zrealizowane.

 – Spotkania z Państwem są dla mnie zawsze źródłem energii 
i optymizmu – powiedziała Anna Komorowska odbierając 
nagrodę. – Zawsze jestem pod wrażeniem energii, jaka z Pań-
stwa emanuje. Czuję się zaszczycona tym wyróżnieniem.

Gala Konkursu  
„Wielka Osobowość Uniwersytetów Trzeciego Wieku”
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Rok UTW się skończył, ale moje serce dla tego ruchu 
się nie skończyło. Z największą przyjemnością spotykam 
się ze społecznościami Uniwersytetów Trzeciego Wieku 
w całym kraju i jest to za każdym razem źródło radości 
i optymizmu – powiedziała Anna Komorowska.

Pierwsza Dama dodała też, że z przyjemnością włączy 
się w nowe działania na rzecz UTW.

Władysław Kosiniak-Kamysz, Wielka Osobowość UTW, 
ad. 2013

Wygłaszając laudację, Przewodniczący Kapituły Minister 
Jacek Michałowski podkreślił, że dokonania Pana Ministra 
Władysława Kosiniak- Kamysza mają historyczne znaczenie, 
bowiem wprowadził on rozwiązania systemowe nie mające 
wcześniej precedensu. Do takich należy wdrożenie Programu 
Aktywizacji Społecznej Osób Starszych, utworzenie Depar-
tamentu Polityki Senioralnej, powołanie interdyscyplinarnej, 
międzyresortowej Rady ds. Polityki Senioralnej, wypracowa-
nie programu pod nazwą „Założenia Długofalowej Polityki 
Senioralnej na lata 2014-2020” i szereg innych.

Minister W. Kosiniak-Kamysz odbierając dyplom po-
wiedział, że dla niego jako młodego człowieka to wyróż-
nienie ma szczególne znaczenie. Jest wynikiem akcepta-
cji, inspiracją do dalszej działalności na rzecz środowiska 
osób starszych, a także szczególnej odpowiedzialności za 
powodzenie tych reform. Postrzega je jako zobowiązanie 
młodego pokolenia wobec seniorów, daje wyraz głębokiej 
wdzięczności, że mogło wychowywać się, dorastać i robić 
kariery w wolnej Polsce.

Jerzy Koźmiński, Wielka Osobowość UTW, ad. 2013

Laudację wygłosiła Krystyna Lewkowicz – podkreślając 
wieloletnie zaangażowanie Polsko Amerykańskiej Fundacji 
Wolności kierowanej przez Pana Prezesa Jerzego Koźmińskie-
go w projekty na rzecz seniorów, promujące rozwój zarówno 
UTW jako organizacji jak i aktywność samych seniorów.

W latach 2005-2009 były to konkursy grantowe w ra-
mach programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku” a od 2009 r.  
– „Seniorzy w akcji”, oferujące wsparcie finansowe dla osób 
powyżej 60 roku życia, które chcą realizować działania spo-
łeczne i międzypokoleniowe oparte na własnym pomyśle.

W ramach wsparcia Uniwersytetów Trzeciego Wieku 
PAFW organizuje także ogólnopolskie konferencje, m.in 
w Krakowie, Bydgoszczy, Słupsku, Płocku, Warszawie,  
Nowym Sączu i Katowicach. Od roku 2011 w ramach pro-
gramu wspierane są również regionalne spotkania UTW.

Prezes Jerzy Koźmiński podkreślił, iż zaangażowanie 
PAFW na rzecz seniorów to wynik pracy dużego zespołu 
ludzi, którzy realizują przyjęte przez Fundację zadania 
w zakresie wspierania demokracji, aktywizacji obywatel-
skiej i społecznej osób starszych.

Przebiegała ona w trzech etapach, od inspiracji do 
zwiększania liczny UTW poprzez koordynację ich dzia-
łania, promowanie nowatorskich rozwiązań w zakresie 
edukacji, integracji i współpracy międzypokoleniowej, 
rozwoju wolontariatu seniorów aż do konsolidacji śro-
dowiska senioralnego i wpierania wszelkich form indy-
widualnej aktywności społecznej i obywatelskiej. ◗
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Merytoryczną część Konferencji nt. polityki senioralnej Polski 
na lata 2014-2020 Minister Władysław Kosiniak – Kamysz 
rozpoczął od przytoczenia motta działania Ogólnopolskie-
go Porozumienia UTW, które pochodzi z sentencji Marii 
Curie –Skłodowskiej.

„Człowiek nigdy nie ogląda się na to, co zrobione,  
ale na to patrzy, co ma przed sobą do zrobienia”

Minister podkreślił, że osoby zaangażowane w tworzenie 
polityki senioralnej wiedzą co chcą i powinny zrobić, bowiem 
podeszły one do tego zagadnienia systemowo, z wzajemną 
otwartością, skupiając wokół siebie duży zespół społecznych 
doradców, w tym ze środowiska UTW i innych organizacji 
senioralnych. Powołany został międzyresortowy, interdyscy-
plinarny zespół pn. Rada ds. Polityki Senioralnej, który na-
kreślił ramy i kierunki strategii wobec osób starszych w dłu-
gim horyzoncie czasowym, tj. do 2020 roku.

W wyniku kilkumiesięcznych prac Rady powstał obszer-
ny dokument pn. „Założenia Długofalowej Polityki Senio-
ralnej na lata 2014-2020” – pierwszy tego typu dokument 
w Polsce. Przeszedł procedurę konsultacji społecznych, został 
już zaakceptowany przez Komitet Stały Rady Ministrów i jesz-
cze w tym roku zostanie przyjęty przez Radę Ministrów.

Sejm przyjął już budżet Państwa na rok 2014 i zapisane jest 
w nim m.in. tak ważne dla seniorów zadanie jak kontynuacja 
Rządowego Programu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych 
wraz z zagwarantowaniem na jego realizację w 2014 r. kwoty 
40 mln zł. Tak więc po zrealizowaniu ponad 500 wyjątkowych 
projektów senioralnych w latach 2012 -2013, kolejne lata będą 
także obfitować w możliwości realizacji zadań i projektów 
na rzecz seniorów, wyłonionych w kolejnej procedurze kon-
kursowej. Pozwoli to na przyspieszenie realizacji postulatów 
i kierunków interwencji zawartych w Założeniach.

Polityka senioralna obejmuje zadania w kilku podstawo-
wych dziedzinach, przede wszystkich szeroko rozumianej 
edukacji, profilaktyki i promocji zdrowia, w tym powiększania 
bazy geriatrycznej zarówno w szpitalach jak i przychodniach, 
tworzenia systemu opieki zdrowotnej i świadczeń opiekuń-
czych dla niepełnosprawnych i niesamodzielnych, bezpie-
czeństwa socjalnego i prawnego, szeroką płaszczyznę silver 
ekonomy, tj. usług i produktów służących osobom starszym. 
To też płaszczyzna aktywizacji dla samych seniorów, którzy 
zapewne zarówno wolontariacko jak i zarobkowo zechcą za-
angażować się w usługi na rzecz innych seniorów.

Założenia Polityki Senioralnej poświęcają szczególne 
miejsce Uniwersytetom Trzeciego Wieku, bowiem zapewne 
odegrają one wiodącą role w jej realizacji. To jedyna grupa 
społeczna wymieniona i szczególnie opisana w tym doku-
mencie. Tworzy ona dobrą, silną markę UTW, która może 
i powinna stać się wizytówką polityki senioralnej Polski oraz 
szczególnym „towarem eksportowym” Polski.

Polityka senioralna to także tworzenie nowego modelu 
rodziny wielopokoleniowej oraz promowanie solidarności 
międzypokoleniowej.

Panel ekspercki

Nad rozwiązaniami szczegółowymi polityki senioralnej 
dyskutowało grono ekspertów reprezentujących różne dzie-
dziny działalności.

W panelu wzięci udział: (od lewej siedzą) Krystyna Lew-
kowicz, moderator panelu, Tomasz Pactwa, Dyrektor Biu-
ra Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st.Warsza-
wy, Marzena Breza, Dyr. Dep. Polityki Senioralnej MPiPS,  
Michał Szczerba, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu 
ds. UTW, prof. Tomasz Szapiro, Rektor SGH, prof. Piotr Błę-
dowski, Viceprezes PTG, Ewa Piłat,Pełnomocnik Rektora UJ 
ds. Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Główne tezy dyskusji to:
1. Uniwersytety Trzeciego Wieku powinny pełnić wiodącą-
rolę w realizacji polityki senioralnej Państwa, współpracując 
ściśle z wyższymi uczelniami i jednostkami samorządu tery-
torialnego, jako głównymi partnerami instytucjonalnymi;
2. podstawą programów senioralnych powinna być eduka-
cja, profilaktyka zdrowia ukierunkowana na wydłużanie III 
wieku, tj. czasu samodzielności, pełnej autonomii i sprawności 
psychofizycznej osób starszych;
3. drogą do wydłużania czasu aktywności zawodowej osób 
starszych jest preorientacja zawodowa dla osób 50plus i two-
rzenie miejsc pracy w resortach, instytucjach silver ekonomy, 
podmiotach ekonomii społecznej oraz usługach opiekuń-
czych;
4. same Uniwersytety powinny dążyć do rozszerzania katalogu 
swoich świadczeń na rzecz beneficjentów i podnoszenia ich 
standardów jakościowych, podejmując trudy przygotowania 
i realizacji projektów grantowych adresowanych do seniorów;
5. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej będzie inspi-
rowało i wspierało powołanie Obywatelskiego Parlamentu 
Seniorów. ◗

Polityka senioralna Polski w latach 2014-2020
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Parlamentarny Zespół
ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Deklaracja Końcowa
Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Uniwersytety Trzeciego Wieku wobec wyzwań polityki senioralnej
pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu RP

Sejm RP, 16 grudnia 2013 r.

Środowisko UTW z wielkim uznaniem odnosi się do dokumentu pn. Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020, 
a sformułowane w nim rekomendacje przyjmuje jako wyzwania i kierunki działania dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Ogólnopolskie Porozumienie UTW będzie promować i wspierać opracowanie szczegółowych rozwiązań zmierzających do realizacji postanowień 
tego dokumentu oraz okresowo monitorować i przedstawiać sprawozdania z tych prac.

Uczestnicy Konferencji rekomendują przyjęcie dla środowiska UTW następujących kierunków działania:

1.  Uniwersytety Trzeciego Wieku będą promować wśród swoich członków rekomendacje sformułowane w dokumencie pn. Założenia 
Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020 i włączać je do planów działania swoich UTW.

2.  Uniwersytety Trzeciego Wieku będą inicjować włączanie rekomendacji sformułowanych w dokumencie pn. Założenia Długofalowej 
Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020 do długofalowych i rocznych programów współpracy gminy (miasta) z organizacjami 
pozarządowymi.

3.  Uniwersytety Trzeciego Wieku będą promować w swoich gminach powoływanie gminnych rad seniorów mających charakter 
inicjatywny, konsultacyjny i doradczy oraz włączać przedstawicieli podmiotów prowadzących UTW w ich prace.

W gminach, w których powołano wcześniej gminną radę seniorów mającą jedynie charakter doradczy i/lub konsultacyjny, 
Uniwersytety Trzeciego Wieku wykażą wolę rozszerzenia jej charakteru, zgodnie z zapisem ustawy, o funkcje inicjatywne.

4.  Regionalne i lokalne konferencje organizowane przez Uniwersytety Trzeciego Wieku będą zdawać relacje z monitoringu 
sposobu realizacji działań sformułowanych w dokumencie pn. Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 
2014-2020 przez lokalne władze samorządowe, organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na terenie gminy (powiatu, 
województwa).

5.  Ogólnopolskie Porozumienie UTW i Parlamentarny Zespół ds. UTW wystąpią z wnioskiem do Marszałka Sejmu RP w sprawie 
powołania w Sejmie stałej komisji ds. polityki senioralnej. Za zasadne uznajemy powołanie również stałej komisji w Senacie RP.

6.  Ogólnopolskie Porozumienie UTW i Parlamentarny Zespół ds. UTW wystąpią do Marszałka Sejmu RP z wnioskiem o ustanowienie 
jubileuszowego roku 2015 „Rokiem Profesor Haliny Szwarc”.

7.  Ogólnopolskie Porozumienie UTW oraz Parlamentarny Zespół ds. UTW włączą się w przygotowania organizacyjne oraz promować 
będą powołanie w Polsce Obywatelskiego Parlamentu Seniorów – jako krajowego przedstawicielstwa osób starszych.

8.  Uniwersytety Trzeciego Wieku w trybie konsultacji społecznych przedłożą propozycje sposobu wyboru delegatów do Obywatelskiego 
Parlamentu Seniorów.

9.  Zespół roboczy ds. obchodów 40-lecia UTW im. H. Szwarc w Warszawie oraz 40-lecia ruchu UTW w Polsce wspólnie z Ogólnopolskim 
Porozumieniem UTW i Parlamentarnym Zespołem ds. UTW przygotują koncepcję programu obchodów tego święta na szczeblu 
centralnym, który obejmować będzie następujące wydarzenia:
–  wystąpienie do Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej o objęcie honorowym patronatem obchodów 40-lecia 

ruchu UTW;
–  organizację II Kongresu UTW w Sali Kongresowej PKiN w Warszawie;
–  trzecią Galę Konkursu „Wielka Osobowość UTW”;
–  publikację książkową obrazującą dokonania UTW pod roboczym tytułem „40 lat ruchu UTW w Polsce”;
–  wystąpienie z wnioskami o nadanie odznaczeń państwowych najbardziej zasłużonym liderom UTW.

10.  Ogólnopolskie Porozumienie UTW oraz Parlamentarny Zespól ds. UTW będą inspirować regionalne struktury UTW, jednostki 
samorządu terytorialnego i inne środowiska seniorskie do tworzenia regionalnych i lokalnych obchodów 40-lecia ruchu UTW.

Dążeniem środowiska UTW jest bowiem, aby każdy Uniwersytet Trzeciego Wieku, porozumienia regionalne i krajowe wniosły swój 
wkład w budowę społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwój społeczny i gospodarczy Polski, prezentując także 40-letni dorobek 
naukowy, społeczny i kulturalny tego środowiska oraz plany jego rozwoju w latach 2014-2020.
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W godzinach rannych 24 grudnia 2013 r. obradowała Rada 
Ministrów, która przyjęła „Założenia Długofalowej Polityki 
Senioralnej na lata 2014-2020” – dokument wypracowany 
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Radę 
ds. Polityki Senioralnej, kierowaną przez prof. Bolesława 
Samolińskiego, jak również Program Solidarność Poko-
leń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób 
w wieku 50+ oraz Rządowy Program na rzecz Aktywności 
Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Wigilia seniorów 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Wnioskodawcą wszystkich trzech uchwał, które wzajemnie 
się uzupełniają tworząc systemowy pakiet legislacyjny dot. 
osób starszych w Polsce, jest Minister Pracy i Polityki Spo-
łecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.
– Nasze inicjatywy senioralne to wyraz wdzięczności i soli-
darności międzypokoleniowej – powiedział Minister.

– Myślimy dziś o Was szczególnie gorąco. Dzięki Wam czu-
jemy, że rodzina jest kompletna – mówił Donald Tusk pod-
czas spotkania w Kancelarii Premiera. Donald Tusk złożył też 
symbolicznie życzenia tym, które pracują w wieczór wigilijny. 
Przypomniał również o osobach, które Wigilię spędzą bez 
najbliższych. – W tych domach, gdzie ludzie są razem, będzie-
my pamiętali o tych, dla których los nie był tak łaskawy i ten 
wieczór spędzają samotnie – podkreślił Donald Tusk.

– Mamy zaszczyt i wielką satysfakcję uczestniczenia w wy-
darzeniu podwójnie niezwykłym – powiedziała Krystyna 
Lewkowicz, prezes Fundacji „Ogólnopolskie Porozumienie 
UTW”, dziękując za zaproszenie. – Po pierwsze, po raz pierw-
szy tak liczna delegacja seniorów została zaproszona przez 
Premiera Rządu na Wigilię. Po wtóre, jesteśmy dziś świad-
kami wydarzenia historycznego, jakim jest przyjęcie przez 
Rząd pierwszego tej rangi dokumentu, określającego politykę 
Państwa wobec osób starszych, w długim horyzoncie czaso-
wym do 2020 roku, a także dwóch innych bardzo ważnych 
dla tego środowiska uchwał. ◗

Wesołych Świąt!

Relacja z wizyty u Premiera: www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualności/
rzadowy-pakiet-dzialan-na-rzecz-aktywnosci-seniorow.html
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Agencja Nieruchomości Rolnych jest państwową osobą 
prawną. Reprezentuje Skarb Państwa w stosunku do mienia 
państwowego w rolnictwie. Do połowy lipca 2003 r. działa-
ła pod nazwą Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, 
którą powołano w październiku 1991 r. Art. 23 Konstytucji 
RP mówi, że podstawą ustroju rolnego w Polsce jest go-
spodarstwo rodzinne, a art. 24 ustawy o gospodarowaniu 
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa podkreśla, że 
„Agencja gospodaruje mieniem w drodze: w pierwszej ko-
lejności sprzedaży mienia w całości lub jego części…” Dlatego 
najważniejszym zadaniem Agencji jest prywatyzacja pań-
stwowych gruntów z korzyścią dla gospodarstw rodzinnych 
poprzez sprzedaż.

Przyspieszeniu procesu prywatyzacji, który trwa od 
początku lat 90. służyć ma nowelizacja ustawy o gospo-
darowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, 
która weszła w życie 3 grudnia 2011 r. Agencja wyłączyła 
z większych obszarowo dzierżaw 30 % użytków rolnych. 
Dzięki temu do 2017 r. do Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa trafi ponad 77 tys. ha gruntów, które 
już są i będą systematycznie przeznaczane do sprzedaży 
rolnikom indywidualnym na powiększenie gospodarstw 
rodzinnych. Warto również odnotować, że do Zasobu 
powróci ok. 199,2 tys. ha gruntów z wygasających umów 
dzierżawy, dla których dzierżawcy odrzucili zapropono-
wane warunki w zakresie wyłączeń 30 %. Termin wyga-
śnięcia ostatnich umów przewidziany jest w 2033 r.

Obecnie są najlepsze warunki do nabywania państwo-
wej ziemi, jakie w swojej ponad 20-letniej działalności za-
oferowała rolnikom Agencja. Dotychczas na bazie grun-
tów państwowych powstało ponad 5 tysięcy gospodarstw 
100-hektarowych, a kolejnych 100 tysięcy powiększyło 
swój areał o co najmniej 5 hektarów. Proces powiększania 
gospodarstw rodzinnych ciągle trwa. Optymalne rozwią-
zania dla rolników Agencja wypracowuje z organizacja-
mi społecznymi, które najlepiej znają popyt na ziemię na 
swoim terenie. Dlatego priorytetem jest sprzedaż wyłą-
czanych gruntów rolnych na przetargach ograniczonych 
oraz finalizowanie transakcji zakupu przez dzierżawców, 
którzy mogą korzystać z pierwszeństwa w nabyciu.

Ceny gruntów systematycznie rosną od przystąpie-
nia Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. W 2010 r. 
średnia cena 1 ha wynosiła ok. 15,3 tys. zł, w 2011 r. –  
– ok. 17,2 tys. zł, w 2012 – ok. 19,3 tys. zł, a w III kwartale 
2013 r. średnia cena wyniosła prawie 22 tys. zł. Wzrost 
cen dotyczy zarówno rynku prywatnego (międzysąsiedz-
kiego) monitorowanego przez GUS, jak i rynku pań-
stwowego (sprzedaż przez ANR). Należy przypuszczać, 
że ten wzrostowy trend będzie utrzymany w kolejnych 
latach. I dotyczy to nie tylko rynku polskiego. Taki jest 
trend ogólnoświatowy.

Atrakcyjna oferta Agencji

Sprzedaż nieruchomości rolnych z ZWRSP w latach 2004-2013 w tys. ha
(stan na 30 listopada 2013 r.)

104
108 107

104

78

102
97

125

132

110

0

20

40

60

80

100

120

140

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 I - XI 2013

Średnie ceny państwowych gruntów rolnych w latach 2004-2013 w zł/ha

4 682
5 607

7 374

9 773

12 540

14 932 15 281

17 165

19 288
18 835

21 308
21 956

0
5
 0

0
0

1
0
 0

0
0

1
5
 0

0
0

2
0
 0

0
0

2
5
 0

0
0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 I kw.

2013

II kw.

2013

III kw.

2013

Sprzedaż nieruchomości rolnych z ZWRSP w latach 2004-2013 w tys. ha
(stan na 30 listopada 2013 r.)

104
108 107

104

78

102
97

125

132

110

0

20

40

60

80

100

120

140

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 I - XI 2013

Średnie ceny państwowych gruntów rolnych w latach 2004-2013 w zł/ha

4 682
5 607

7 374

9 773

12 540

14 932 15 281

17 165

19 288
18 835

21 308
21 956

0
5
 0

0
0

1
0
 0

0
0

1
5
 0

0
0

2
0
 0

0
0

2
5
 0

0
0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 I kw.

2013

II kw.

2013

III kw.

2013

Od kilku lat Agencja sprzedaje ponad 100 tys. ha 
gruntów, a w ubiegłym roku odnotowała największą 
sprzedaż od prawie 10 lat – 132 tys. ha. W tym roku 
planuje sprzedaż na poziomie ok. 120 tys. ha gruntów. 
Wszystko wskazuje na to, że plan ten uda się zrealizo-
wać. Byłby to bardzo dobry wynik. Tym bardziej, że 
Zasób WRSP jest coraz mniejszy, a rolnicy narzekają 
na ceny gruntów.
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Inną formą zagospodarowania nieruchomości rol-
nych jest dzierżawa, która w ostatnich latach systema-
tycznie malała. Jednak w 2013 r. zaobserwować moż-
na wzrost powierzchni wydzierżawianych gruntów. 
W całym 2011 r. Agencja wydzierżawiła niecałe 11 tys. 
ha gruntów, w 2012 r. niewiele więcej, bo nieco ponad 
11,5 tys. ha, natomiast w trzech kwartałach bieżącego 
roku wydzierżawiła już prawie 25 tys. ha. Zwiększenie 
tej formy zagospodarowania nieruchomości rolnych 
można uzasadnić m.in. wydzierżawieniem gruntów, 
które nie mogą być szybko sprzedane. W ten sposób 
grunty są wykorzystywane rolniczo, Agencja ma zapła-
cony czynsz dzierżawny, a ponadto niweluje zjawisko 
bezumownego użytkowania.

Agencja ma również największą ofertą nieruchomo-
ści atrakcyjnych inwestycyjnie w regionie Europy Środ-
kowo-Wschodniej. Jest to oferta dla przedsiębiorców. 
W puli około 100 tys. ha rozmieszczonych na terenie 
całego kraju, niemal dwie trzecie tych terenów znajduje 
się w granicach administracyjnych miast lub wokół nich 
oraz w specjalnych strefach ekonomicznych. Działki te 
przeznaczane są pod zabudowę mieszkaniową, przemy-
słową, handlowo -usługową, a także sportowo-rekreacyj-
ną. Ich cechą wspólną, poza atrakcyjną lokalizacją, jest 
przejrzysty stan prawny i jasno określone procedury 
nabywania.

ANR nie ogranicza się tylko do sprzedaży i dzierżawy 
nieruchomości. Przekazuje też samorządom nieodpłatnie 
grunty, na których powstają wszelkiego typu obiekty 
pożytku publicznego, a także kulturalne i sportowe. Po-
nadto udziela bezzwrotnej pomocy finansowej gminom 
i spółdzielniom mieszkaniowym na inwestycje, których 
celem jest doprowadzenie nieruchomości przekazanych 
beneficjentom przez Agencję do stanu technicznego 
umożliwiającego ich sprawną i bezpieczną eksploatację. 
Działania Agencji mają więc znaczący wpływ na poprawę 
jakości życia ludzi zamieszkałych na terenach wiejskich, 
a szczególnie popegeerowskich.

Warto przypomnieć, że Agencja Nieruchomości Rol-
nych od początku swego istnienia podejmowała liczne 
działania z zakresu aktywizacji zawodowej i pomocy 
socjalnej środowiskom popegeerowskim. Na ten cel 
w latach 1993-2005 (do momentu wprowadzenia zmian 
w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolny-
mi Skarbu Państwa, która pozbawiła ją prawnej moż-
liwości udzielania pomocy o charakterze socjalnym) 
wydatkowała ponad miliard złotych. Do najważniej-
szych działań pomocy socjalnej należało m.in.: fun-
dowanie stypendiów dla młodzieży z ubogich rodzin 
popegeerowskich uczących się w szkołach średnich 
i ponadgimnazjalnych, współprowadzenie Programu 
Stypendiów Pomostowych dla studentów pierwsze-
go roku, dożywianie dzieci w szkołach, organizowanie 
wypoczynku letniego w ramach kolonii i półkolonii, 

Rozdysponowanie gruntów Zasobu WRSP
stan na 30 września 2013 r.

Łącznie w Zasobie: 1 701 213 ha

grunty obce
(grunty pod wodami 

płynącymi, należące do 
uczelni publicznych lub 

jednostek samorządowych)
62 tys. ha

4%

do rozdysponowania
(rolne i nierolne, o dużym 

rozdrobnieniu, 
nieuregulowanych stosunkach 

wodnych, zakamienione,
na skarpach lub urwiskach, 

między wałami 
przeciwpowodziowymi)

294 tys. ha
17%

dzierżawione
1 254 tys. ha
74%

inne formy nietrwałe
(wieczyste użytkowanie,
trwały zarząd, 
administrowanie produkcyjne, 
użyczenie, bezumowni 
użytkownicy)
91 tys. ha
5%

podejmowanie działań ochraniających zdrowie, nie-
sienie pomocy rodzinom będącym w trudnej sytuacji 
materialnej, pomaganie szkołom, organizacjom społecz-
nym i pozarządowym działającym na terenach objętych 
restrukturyzacją byłych ppgr.

ANR sprawuje także nadzór nad działalnością 43 
spółek hodowli roślin i zwierząt o szczególnym znaczeniu 
dla gospodarki narodowej. W spółkach tych prowadzona 
jest hodowla twórcza i zachowawcza oraz gromadzony 
jest najcenniejszy materiał genetyczny roślin i zwierząt 
decydujący o postępie biologicznym.

Agencja Nieruchomości Rolnych z tytułu prowadzonej 
działalności wypracowuje i odprowadza do państwowej 
kasy ogromne środki finansowe. Począwszy od 2005 r. 
Agencja odprowadza do budżetu państwa kwotę wyni-
kającą z różnicy między wpływami uzyskanymi z gospo-
darowania mieniem Zasobu w danym roku obrotowym 
a środkami wydatkowanymi na realizację ustawowych 
zadań oraz na Fundusz Rekompensacyjny, z którego 
wypłacane są rekompensaty dla Zabużan. W 2013 roku 
Agencja przekaże do państwowej kasy prawie 2 mld zł, 
z tego 1.851 mln zł do budżetu państwa i ok. 124 mln zł 
na Fundusz Rekompensacyjny. Łącznie od 2005 r. do 
końca 2013 r. przekazy Agencji do państwowej kasy  
wyniosą ok. 14 mld zł.

Według stanu na koniec września 2013 r. w Zasobie 
WRSP pozostawało 1,7 mln ha, w tym 1,25 mln ha 
to grunty będące w dzierżawie.

Z ofertą nieruchomości rolnych i inwestycyjnych, 
wykazami i harmonogramami przetargów można się 
zapoznać za pośrednictwem strony Agencji Nieru-
chomości Rolnych: www.anr.gov.pl
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Dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy swoją obecnością zaszczycili Ogólnopolską 
Konferencję UTW w Sejmie RP. Oto link, po którym możemy przeżyć to jeszcze raz.
www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=FC24EA
ED41A1D671C1257C3F0052C3A5

Niniejszy numer Panoramy Uniwersyteckiej jest współfinansowany ze środków 
otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego 

Programu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych na lata 2012–2013

Szanowni Państwo,

oddajemy do Państwa rąk noworoczny numer Panoramy Uni-
wersyteckiej, która jest organem prasowym Fundacji „Ogólno-
polskie Porozumienia Uniwersytetów Trzeciego Wieku”, plat-
formą wymiany informacji dla środowiska seniorów, częścią 
ogólnopolskiego, powszechnie dostępnego systemu komunikacji 
społecznej jego członków i innych Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku w kraju i za granicą.

Towarzyszy nam motto działania OP UTW:
„Człowiek nigdy nie ogląda się na to, co zrobione, ale na to patrzy, 

co ma przed sobą do zrobienia”- Maria Skłodowska – Curie.

Na koniec roku 2013 Ogólnopolskie Porozumienie UTW 
liczyło 105 członków – krajowych i zagranicznych UTW. Liczba 
naszych członków stale wzrasta, co stanowi dla nas źródło 
satysfakcji, potwierdzenie słuszności i akceptacji dla tego, co 
robimy.

Budujemy politykę senioralną, wyznaczmy kierunki strategii 
dla UTW, konsolidujemy Uniwersytety Trzeciego Wieku w kraju 
i za granicą.

Tworzymy dobrą, solidną markę UTW, która może być jed-
nym z „towarów eksportowych” Polski.

Na II Zjeździe członków OP UTW, Ogólnopolskie Porozu-
mienie UTW przyjęło odpowiedzialność za realizację postano-
wień Paktu na rzecz Seniorów – dokumentu programowego 
obchodów roku UTW.

II Ogólnopolska Konferencja UTW w Sejmie RP, w dniu 
16 grudnia 2013 roku przyjmując Deklarację Końcową wyzna-
czyła strategię dla środowiska UTW na najbliższe lata, w tym 
współrealizację „Założeń Długofalowej Polityki Senioralnej na 
lata 2014-2020”. 

Dokument ten przyjął Rząd RP na posiedzeniu Rady Mi-
nistrów w dniu 24 grudnia 2013 r. Mieliśmy zaszczyt być 
świadkami i uczestnikami tego historycznego wydarzenia. 
To pierwszy w historii ruchu UTW tego typu program  rzą-
dowy, a także pierwsze zaproszenie tak dużej reprezentacji 
seniorów  przez Premiera Donalda Tuska  na posiedzenie 
Rady Ministrów połączone z wigilijnymi życzeniami.

Będziemy wspólnie obchodzili Święto Wolności.
Mamy przed sobą przygotowanie programu obchodów 40. 

lecia ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce oraz przy-
gotowanie II wielkiego Kongresu UTW w Sali Kongresowej 
PKiN, planowanego w I dekadzie września 2015 r.

Czeka nas ogrom pracy, więc nie oglądając się wstecz i nie 
zwalniając tempa tworzymy nową jakość uniwersyteckiej rze-
czywistości.

Bardzo liczymy na współpracę wszystkich ruchów uni-
wersyteckich i senioralnych zarówno formalnych jak i nie-
formalnych. Jesteśmy otwarci na propozycje współpracy 
i sugestie co do dalszego wzbogacania programu działania 
i strategii dla UTW.

Z pozdrowieniami i życzeniami wszelkiej pomyślności  
w Nowym Roku 2014

Prezes Fundacji „OP UTW”
Krystyna Lewkowicz

Wydawca:  
Fundacja „Ogólnopolskie Porozumienie 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku”
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OmegaArtre to jedyny tak specjalistyczny 
preparat na rynku stworzony z myślą o osobach 
z dolegliwościami stawów. 

Zawiera idealnie dobrane składniki, których 
synergistyczne działanie wpływa na zmniejszenie 
tendencji do stanów zapalnych oraz wspomaga 
prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. 
Produkt polecany przez lekarzy i specjalistów 
m.in. ortopedów i reumatologów.

Ze względu na swoje kompleksowe działanie preparat 
jest polecany osobom, które mają problemy ze 
sprawnością i elastycznością stawów. 

Zawiera unikalne połączenie źródła kwasów 
omega-3 z ryb z olejem z ogórecznika  
wyjątkowo bogatym w cenne cząstki GLA  
(kwasu gamma-linolenowego).  
Zawarty w preparacie selen wpływa korzystnie na 
pracę układu odpornościowego, a witamina D3 
stymuluje obronę immunologiczną organizmu, ma 
wpływ na utrzymanie mocnych kości i zębów. oraz 
pomaga w funkcjonowaniu układu mięśniowego, 
w tym mięśni przystawowych np. stawu kolanowego 
czy barkowego. Jest szczególnie polecany dla osób 
z reumatoidalnym zapaleniem stawów, które powinny 
dbać o układ sercowo-naczyniowy.

Wyprawa w głąb mózgu 
 –  to tytuł nowego projektu edukacyjnego Ogólnopolskiego Porozumienia 

Uniwersytetów Trzeciego Wieku, który realizowany będzie w 2014 r.

Co to jest i skąd się bierze inteligencja, pamięć, uczucia, seksualność?
Jak rozpoznać, że z naszym mózgiem dzieje się coś niedobrego?
Jak wspomagać dobą kondycję mózgu, stworzyć dobre warunki dla jego 
funkcjonowania i zachować go długo w dobrej kondycji?  
Na te i inne pytania odpowiedzą specjaliści neurolodzy, dietetycy, rehabilitanci.
Wykłady otwarte programu odbędą się w Warszawie, Bydgoszczy, Łodzi 
i Trójmieście.

OmegaCardio + czosnek to najlepsza 
kompozycja kwasów omega-3 w połączeniu 
z najwyższą ilością czosnku z dodatkiem 
dobroczynnego dla serca resweratrolu (składnik 
czerwonego wina). Formuła stworzona w celu 
wzmocnienia serca i układu krążenia, kontroluje 
cholesterol i triglicerydy, ogranicza skutki stresu, 
wzmacnia odporność, dba o utrzymanie właściwego 
krążenia krwi.
Preparat przeznaczony jest dla wszystkich osób 
dbających o swoje serce i układ krążenia 

Jest szczególnie polecany:
 –  w celu kontroli poziomu cholesterolu i triglicerydów,
 –  w celu utrzymania prawidłowego krążenia krwi,
 –  przy obniżonej odporności organizmu,
 –  jako uzupełnienie diety w cenne dla zdrowia kwasy 

omega-3.

Kwasy omega-3 zawarte w preparacie – wykazują 
pozytywny wpływ na zachowanie zdrowia serca.
Czosnek:
 –  zapewnia prawidłowy poziom cholesterolu 

i triglicerydów
 –  ma pozytywny wpływ na naczynia krwionośne
 –  poprawia odporność na stres
 –  zwiększa właściwości obronne organizmu 

wzmacniając układ odpornościowy
Resweratrol wpływa na prawidłowe krążenie krwi 
oraz zachowuje prawidłowy stan żył.

Partnerem projektu jest marka 
NutroPharma – producent preparatów 
wspomagających dobrą kondycję 
podstawowych organów człowieka.

Ruchomość Znaczy Sprawność

Posłuchaj swojego serca!

Suplementy diety



Gala Konkursu  
 „Wielka Osobowość  UTW” 


