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Razem stworzyliśmy największą w Polsce organi-
zację przedstawicielską ruchu Uniwersytetów Trze-
ciego Wieku, angażując swój prywatny czas, poten-
cjał intelektualny i logistykę naszych macierzystych 
organizacji i fi rm.

Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku to nasz wspólny sukces. Należą 
do niego także polonijne Uniwersytety działające za 
granicami Polski.

LUDZIE – to największy nasz kapitał.

Jesteście wspaniałymi ambasadorami ruchu se-
nioralnego w Polsce i za granicą, a poprzez swoją 
różnorodność, fantastyczne pomysły i realizowane 
projekty tworzycie niezwykłą zbiorowość ludzi po-
zostawiających po sobie niepowtarzalne wartości, 
umożliwiających realizację marzeń i osobistego roz-
woju bez względu na wiek, 
dających przykład sięgania 
po niemożliwe.

Największe wydarzenia 
polityki senioralnej ostatnich 
kilkudziesięciu lat to inspira-
cja Liderów ruchu UTW.

Ruch Uniwersytetów Trzeciego Wieku to eduka-
cja wszech nauk, profi laktyka zdrowia i rehabilitacja, 
niezwykle barwna i bogata działalność artystyczna, 
muzyczna, literacka, poetycka, wydawnicza, sporto-
wa i turystyczna. 

To kampanie promujące bezpieczeństwo oraz 
akcje społeczne mające na celu przestrzeganie praw 
osób starszych, przeciwdziałanie wykluczeniu infor-
matycznemu i społecznemu, wszelkiej dyskrymina-
cji ze względu na wiek.

To też niekończący się katalog dzieł malarskich, 
fotografi cznych, rękodzieła artystycznego.

W Polsce są już 663 Uniwersytety Trzeciego Wie-
ku, w tym 170 członków OP UTW oraz ponad 40 za 
granicą. 

Każdy ma w swoim dorobku coś niezwykłego.
Jesteście ostoją retoryki pięknej polszczyzny, 

promotorami ochrony dziedzictwa narodowego, 
polskich tradycji narodowych, rodzinnych i ludo-
wych, promowania kultury i polskości za granicami 
kraju.

Składam Wam wyrazy najwyższego szacunku 
i uznania oraz najpiękniejsze podziękowania, że je-
steście z nami, że wciąż nas inspirujecie do podej-
mowania nowych wyzwań, że tworzycie wokół sie-
bie małe ojczyzny przyjazne dla osób starszych.

Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi orga-
nizacjami przedstawicielskimi środowisk senioral-

nych jak również z uznaniem 
odnosimy się do powstawa-
nia i funkcjonowania regio-
nalnych zrzeszeń i federacji 
UTW deklarując współpracę 
i wymianę doświadczeń.

 Jedność i współdziałanie to nasza siła 
i potencjał.

Chrońcie siebie i młode pokolenia od agresji, 
dyskryminacji, bilejakości i jałowości poglądów, 
promujcie ponadczasowe wartości i tradycje.

Z najlepszymi życzeniami zdrowia, suk-
cesów i dalszych wspólnych działań

Krystyna Lewkowicz
Prezes Fundacji OP UTW 
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W Polsce są już 663 Uniwer-
sytety Trzeciego Wieku oraz 
ponad 40 za granicą, w tym 

170 członków OP UTW.
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X lat wśród przyjaciół 
– wspólna praca na rzecz rozwoju ruchu UTW

Powstanie i ponad 10.letnia działalność Ogólno-
polskiego Porozumienia Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku jest ważnym etapem rozwoju i konsolidacji 
środowiska UTW w Polsce, efektem ogromnego 
nakładu pracy społecznej jego liderów, ale prze-
de wszystkim niezwykłych ludzi, których mieliśmy 
szczęście spotykać na swojej drodze.

Wspierali nas koncepcją i logistyką, pomaga-
li w organizacji wielkich wydarzeń senioralnych, 
inspirowali pomysłami, zapraszali nas w goście 
i bywali u nas, podtrzymywali na duchu, pomagali 
i bronili w trudnych chwilach. 

Powołanie OP UTW zbiegło się w czasie m.in. 
z pierwszym funduszem grantowym dedykowanym 
Uniwersytetom Trzeciego Wieku, uruchomionym 
przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności oraz 
organizowanymi przez nią dorocznymi konferencja-
mi UTW. 

Połączone wysiłki na rzecz promowania idei UTW 
oraz procesu ich integracji i wyrównywania standar-
dów działania dały efekty w postaci niezwykle eks-
pansywnego wzoru ilościowego nowych UTW. 

Między rokiem 2005, kiedy było 
ok. 120 UTW a rokiem 2019, po-
wstały 543 nowe UTW, a baza 

danych zawiera 663 organizacje!!!

W tym okresie, z 16 UTW będących założycielami 
Ogólnopolskiego Porozumienia UTW, grono pod-
miotów zrzeszonych w OP UTW wzrosło do 170.

Przez pryzmat najważniejszych wydarzeń, chce-
my w wielkim skrócie pokazać Czytelnikom sylwet-
ki naszych Partnerów i rolę jaką odegrali w rozwo-
ju ruchu senioralnego, wspieraniu Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku, bo to im zawdzięczamy ten rozwój 
i w każdym naszym sukcesie mają swój duży udział.

Krótka historia OP UTW

Po sukcesie procesu zjednoczeniowego war-
szawskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku, skut-
kującym powołaniem w 2006 roku w ramach war-
szawskiego Forum Dialogu Społecznego odrębnej 
Komisji ds. UTW, postanowiono rozszerzyć teryto-
rium tego procesu i zawiązać Ogólnopolskie Poro-
zumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku. 

Jego ideą było utworzenie ogólnopolskiej orga-
nizacji przedstawicielskiej zrzeszającej Uniwersy-
tety działające w różnych formach organizacyjno-
-prawnych, tj. zarówno osoby prawne jak i UTW 
działające w strukturach jednostek samorządu te-
rytorialnego, wyższych uczelni lub w strukturach 
innych podmiotów, np. towarzystw regionalnych, 
bibliotek, gminnych centrów kultury itp. 

OP UTW funkcjonowało w pierwszym okresie 
jako organizacja nieformalna.

Do jego podstawowych celów zaliczono kon-
solidację środowiska UTW, współpracę, wymianę 
doświadczeń, pomoc i doradztwo, podnoszenie 
standardów działania, realizację wspólnych przed-
sięwzięć. 

Ogólnopolskim Porozumieniem UTW kierował 
t.zw. koordynator, którym od początku był UTW 
Szkoły Głównej Handlowej. Użyczał siedziby, po-
nosił też niezbędne koszty funkcjonowania orga-
nizacji. Chociaż było to nieocenione wsparcie dla 
nowo tworzącej się organizacji o zasięgu ogólno-
polskim, a prestiż i logistyka Szkoły Głównej Han-
dlowej powodowały, że to tu odbywały się między-
narodowe wydarzenia naukowe, w tym senioralne, 
bywali wybitni goście, politycy, samorządowcy, 
partnerzy biznesowi, to był to dla OP UTW okres 
wielu ograniczeń.

Rozwiązanie to można było traktować jedy-
nie jako przejściowe więc od początku konieczne 
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stało się poszukiwanie metody usamodzielnienia 
organizacyjno-prawnego oraz znalezienia spo-
sobu pozyskiwania funduszy w trybie otwartych 
konkursów grantowych, sponsoringu i współpra-
cy biznesowej.

Do tego niezbędne było uzyskanie przez 
OP UTW osobowości prawnej.

Rok 2009

W dniu 19 listopada 2009 r. na terenie Szkoły 
Głównej Handlowej odbył się I Zjazd OP UTW.

Wzięło w nim udział już 44 członków OP UTW 
i ponad 60 przedstawicieli innych UTW – sympaty-
ków i obserwatorów. Zjazd wytyczył bardzo ambitne 
cele strategiczne. 

Należały do nich: wdrożenie t.zw. samoakredy-
tacji, tj. stworzenie systemu określającego podsta-
wowe standardy działania UTW, ustanowienie roku 
2012 rokiem UTW, organizację I ogólnopolskiego 
Kongresu UTW, wdrożenie systemu zarządzania ja-
kością wg normy ISO 9001, przygotowania do uzy-
skania osobowości prawnej i inne.

Jak pokazała późniejsza praktyka wszyst-
kie te cele zostały zrealizowane.

Mieliśmy zaszczyt gościć na I Zjeździe m.in. 
dwóch wspaniałych ludzi, Michała Szczerbę i Jacka 
Michałowskiego, którzy odegrali w późniejszych lo-
sach UTW nieocenioną rolę.

Rok 2011 

Parlamentarny Zespół ds. Uniwersyte-
tów Trzeciego Wieku

Współpraca i bezpośredni udział posła Micha-
ła Szczerby w przygotowanie programu obchodów 
Roku UTW, pracach nad Paktem Na Rzecz Senio-
rów, wielkich wydarzeniach senioralnych oraz stała 
współpraca z niezwykle prężnie rozwijającym się śro-
dowiskiem warszawskich Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku potwierdził i uzasadniał pilną potrzebę zapew-
nienia środowisku seniorów odpowiedniego partnera 
instytucjonalnego na szczeblu parlamentarnym.

Warszawska polityka senioralna oraz środowi-
sko UTW, które rozrosło się do 40 organizacji także 
potrzebowało partnera w sejmie.

Z tych to m.in. inspiracji powstał Parlamentarny 
Zespół ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku, który 
okazał się być nieocenionym wsparciem w tworze-
niu programu, przygotowaniach do Kongresu UTW, 
pośrednikiem w kontaktach, a później w realizacji 
postulatów Paktu Na Recz Seniorów i wielu innych 
wydarzeniach.
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Parlamentarny Zespół ds. UTW stał się m.in. 
partnerem, współorganizatorem i Patronem Ho-
norowym unikalnych wydarzeń senioralnych m.in. 
Kongresów UTW oraz imprezy pod nazwą Dzień 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Torze 
Wyścigów Konnych Służewiec.

Sukces w postaci podjęcia się przez Miasto st. 
Warszawa roli współorganizatora I Kongresu UTW, 
użyczenie Sali Kongresowej PKIN oraz pokrycie 
przez Miasto ogromnych kosztów technicznych 
związanych z jej wykorzystaniem na organizację 
kongresu - to pierwsze sukcesy Zespołu. Podobna 
sytuacja miała miejsce w roku 2015 przy organizacji 
II Kongresu UTW w Teatrze Wielkim.

Parlamentarny Zespół ds. UTW i osobiście poseł 
Michał Szczerba okazał się także znakomitym men-
torem i pośrednikiem w kontaktach z Kancelarią 
Prezydenta RP, inspiratorem i organizatorem spot-
kań z Panią Anna Komorowską, która objęła obchody 
Roku UTW swoim honorowym patronatem. Kontak-
ty te okazały się później także kluczowe dla organiza-
cji i fi nansowania II Kongres UTW w 2015 roku.

Z inspiracji Zespołu Parlamentarnego ds. UTW, 
Prezydent RP Bronisław Komorowski dwukrotnie, 
w 2012 i 2015 roku, przyznał odznaczenia państwo-
we dla wyróżniających się liderów UTW.

Zespół Parlamentarny ds. UTW był też promoto-
rem i wnioskodawcą przyznania Ogólnopolskiemu 
Porozumieniu UTW wyróżnienia honorowego Pol-
skim Godłem Promocyjnym „Teraz Polska”.

Niełatwe w praktyce i wymagające pomocy oka-
zało się też procedowanie uchwały Senatu RP w spr. 
ustanowienia roku 2012 Rokiem Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku.

W tym zadaniu doradztwo i wsparcie meryto-
ryczne Zespołu Parlamentarnego ds. UTW okazało 
się także bezcenne, a całokształt spraw związanych 
z opracowaniem i procedowaniem prac legislacyjnych 
uwieńczonych podjęciem przez Senat RP uchwały 
w spr. ustanowienia Roku 2012 Rokiem Uniwersy-
tetów Trzeciego Wieku wspierał w Senacie RP se-
nator Mieczysław Augustyn – przewodniczący 
senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Obchody Roku UTW okazały się kamieniem 
milowym w tworzeniu podwalin polskiej polityki 

senioralnej i istotnym wkładem Polski w obchody 
Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych 
i Solidarności Międzypokoleniowej ogłoszonego 
w całej Unii Europejskiej.

Posłowie – członkowie Parlamentarnego Ze-
społu ds. UTW pomagali także w realizacji imprez 
regionalnych, odbywających się w ich okręgach wy-
borczych i miejscach zamieszkania.

W tworzeniu nowych rozwiązań na rzecz seniorów, 
ich aktywizacji, procedowaniu podstaw prawnych dla 
rozwoju srebrnej gospodarki oraz aktywizacji zawo-
dowej niepełnosprawnych seniorów, a zarazem rea-
lizacji postulatów I Kongresu UTW zawartych w Pak-
cie, ogromną rolę odegrał także niezwykle otwarty 
na sprawy seniorów Minister Pracy i Spraw So-
cjalnych Władysław Kosiniak Kamysz.

Razem tworzyliśmy to wydawnictwo i otrzy-
maliśmy od Parlamentarnego Zespołu ds. UTW 
i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ogromne 
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wsparcie w realizacji zawartych w nim postulatów 
Paktu Na Rzecz Seniorów.

 Z przyjaciółmi i osobami życzliwymi 
sukcesy przychodzą szybciej i łatwiej

Na ręce posła Michała Szczerby jako Prze-
wodniczącego wyrażam wielki szacunek 
i serdeczne podziękowania dla wszystkich 
członków Parlamentarnego Zespołu ds. Uni-
wersytetów Trzeciego Wieku za ich dziesię-
cioletnie zaangażowanie, doradztwo, rzecz-
nictwo interesów, inspiracje do działania, 
pomoc w kryzysowych sytuacjach, udział 
w organizacji wielkich wydarzeń senioral-
nych, pozyskiwanie partnerów i sponsorów. 

Krystyna Lewkowicz 

Rok 2012

Senat RP ustanowił rok 2012 - Rokiem 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Procedowanie uchwały w sprawie ustanowienia Roku UTW w Senacie 

RP koordynował senator Mieczysław Augustyn

OP UW było współorganizatorem pierwszego 
wielkiego Kongresu UTW w marcu 2012 r. oraz 
współautorem Paktu na rzecz Seniorów – do-
kumentu programowego określającego strategię ru-
chu UTW oraz rekomendacje i postulaty pod adre-
sem władz.

I Kongres UTW w Sali Kongresowej PKiN, 
z udziałem trzech tysięcy uczestników z 375 UTW 
oraz najwyższych władz państwowych, poważnie, 

z troską i wielką odpowiedzialnością pochylił się 
nad możliwościami zrealizowania oczekiwań środo-
wiska.

Późniejsze wydarzenia tak ważne i innowacyjne 
jak:

 » powołanie pierwszego w historii administracji 
publicznej Departamentu Polityki Senioralnej 
w strukturze MPiPS;

 » powołanie społecznej Rady ds. Polityki Senio-
ralnej, która pozostawiła po sobie dokument 
programowy pt. Długofalowe Założe-
nia Polityki Senioralnej na lata 2014-
2020,

 » uruchomienie Rządowego Programu Aktywi-
zacji Społecznej Osób Starszych (ASOS),

 » uchwalenie pakietu ustaw wspierających 
przedsiębiorczość i srebrną gospodarkę i inne, 

stworzyły solidne podwaliny systemowej polityki 
senioralnej. 
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Postulaty I Kongresu UTW zostały zrealizowane 
nie tylko w 100 procentach, ale niektóre szybciej 
i szerzej niż deklarowali politycy na Kongresie.

W 2012 roku OP UTW liczyło 
już 97 członków, a jego marka zo-
stała wysoko wypromowana jako 
największej, ogólnopolskiej orga-

nizacji przedstawicielskiej UTW.

Sukcesy uskrzydlały lecz i oczekiwania członków 
OP UTW także systematycznie wzrastały. 

Pojawiły się możliwości ciekawych kooperacji 
z innymi podmiotami prawnymi, organizacjami po-
zarządowymi, samorządami, srebrną gospodarką 
i w tych warunkach brak osobowości prawnej stał 
się poważną barierą rozwoju tej organizacji.

Powołanie Fundacji OP UTW

W końcu 2012 r. powstała Fundacja „Ogólno-
polskie Porozumienie Uniwersytetów Trze-
ciego Wieku", która przejęła cele statutowe i wszel-
kie programy rozwoju OP UTW, utrzymała zasadę 
niepobierania od członków żadnych składek i opłat. 

Do przystąpienia do OP UTW wystarczy wypeł-
nić Deklarację członkowską, znajdującą się na stro-
nie www.fundacjaoputw.pl. 

Udział w programach edukacyjnych i integracyj-
nych realizowanych przez OP UTW jest bezpłatny.

Każdy członek OP UTW staje się automatycznie 
beneficjentem opieki i pomocy ze strony Fundacji, 
która przejęła też wszelkie zobowiązania i projekty 
będące w toku realizacji oraz prowadzenie biura OP 

UTW. Uzyskanie wpisu do KRS, otworzyło nowy etap 
ekspansywnego rozwoju zarówno instytucjonalnego 
jak i merytorycznego OP UTW, w tym pozwoliło na 
podejmowanie wielu inicjatyw na rzecz jego człon-
ków, oferowanie zrzeszonym Uniwersytetom udzia-
łu w imprezach i projektach, organizowanie wizyt 
studyjnych, dostarczanie wydawnictw, realizowanie 
oferty działań edukacyjnych i integracyjnych.

Fundacja uzyskała własną siedzibę, utworzyła 
Międzyleski Klub Seniora i Wolontariusza, założyła 
własną stronę internetową, nawiązała ciekawe kon-
takty z innymi organizacjami senioralnymi i pod-
miotami srebrnej gospodarki. 

Fundacja w najmniejszym stopniu nie ingeruje 
w suwerenność członków, którzy mogą zawsze li-
czyć na pomoc w postaci doradztwa, rzecznictwa in-
teresów, udostępnienia logistyki Fundacji, a nawet 
niewielkiego wsparcia finansowego.

Realizuje wciąż nowe projekty, do udziału w któ-
rych zaprasza nie tylko swoich członków ale też inne 
UTW.

OP UTW to ogólnopolskie 
inicjatywy i programy

Ogólnopolskie Porozumienie UTW realizuje bar-
dzo bogaty program edukacyjny, na który składają 
się zrealizowane w całej Polsce programy takie jak: 
program profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji 
przyczyn bólów kręgosłupa oraz metod jego ochro-
ny; program wykładów, badań słuchu, warsztatów 
i protetyki w ramach projektu ochrony i rehabilita-
cji słuchu pt. Usłyszeć motyla…; program ochrony 
i wspomagania pracy ludzkiego mózgu pt. Wypra-
wa w głąb mózgu, Cyberbezpieczeństwo seniorów 
w sieci, 4 Ogólnopolskie Konferencje UTW w Sej-
mie (2012-2015), Konkurs dla firm srebnej gospo-
darki „Przyjaźni seniorom”, Wsparcie dla opieku-
nów osób niesamodzielnych, Akademia Liderów 
60+, (2017-2019), 10 corocznych edycji imprezy pt. 
Dzień Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Torze 
Wyścigów Konnych Służewiec, trzy ogólnopolskie 
wielkie Kongresy UTW. Od roku 2011 kontynuuje 
projekt nadawania honorowego tytułu „Wielka Oso-
bowość UTW” i wiele innych.
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Fundacja OP UTW aktywnie działała na rzecz po-
wołania, a od 2016 wpiera logistycznie i finansowo 
Obywatelski Parlament Seniorów.

Prowadzi bogatą działalność wydawniczą, wy-
daje periodyczne biuletyny senioralne, poradniki, 
monografie, książki dokumentujące dorobek ruchu 
UTW, w tym jest wydawcą Biuletynu informacyj-
nego „Panorama Uniwersytecka” rozsyłanego 
bezpłatnie do wszystkich członków. 

Utworzyła też własną telewizję senioralną, 
TV60+, która dokumentuje najważniejsze wyda-
rzenia senioralne; jej produkcje można obejrzeć na 
serwerze www.fundacjaoputw.pl/TV60+

Przynależność do OP UTW 
nie generuje po stronie człon-
ków żadnych kosztów ani obo-
wiązków organizacyjnych. 

OP UTW promuje dobre praktyki, inspiruje Uni-
wersytety do wychodzenia z inicjatywami społecz-
nymi do szerszej społeczności lokalnych środowisk 
senioralnych, animowania działań kulturalnych, 
sportowych i międzypokoleniowych.

 W 2019 r. OP UTW zrzesza już 
170 Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku w kraju i za granicą.

Zapraszamy kolejne Uniwersytety do przystąpie-
nia i wspólnego tworzenia i realizacji programów 
rozwoju tego ruchu.

Wielcy ludzie – współtwórcy 
naszych sukcesów

Prezydent Warszawy – Hanna Gronkiewicz Waltz, 
to twórczyni nowoczesnej, wzorcowej polityki senio-
ralnej w stolicy. 

Miasto było współgospodarzem I i II Kongresu 
UTW, na organizację których użyczyło najlepsze 
sale w Warszawie. To dzięki wsparciu Miasta st. 
Warszawy funkcjonuje dalej i realizuje swoje cele 
Obywatelski Parlament Seniorów. 

Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz Waltz w latach 2006 
-2018, z J.M. Rektorem SGH prof. Tomaszem Szapiro i Posłem 
Michałem Szczerbą

Za prezydentury Pani Hanny Gronkiewicz Waltz 
stworzono w Warszawie niedoścignione wzorce 
wspierania Uniwersytetów Trzeciego Wieku 3.let-
nimi kontraktami. Aktualnie 21 warszawskich UTW 
realizuje już 4 edycję zamkniętych konkursów na 
prowadzenie UTW, na finansowanie których miasto 
w okresie 2019-2022 przeznaczyło 3 mln zł.

Miasto wspiera także inne organizacje senioral-
ne i inicjuje wiele wieloletnich programów na rzecz 
osób starszych, w tym Powstańców Warszawskich, 
kombatantów, osób niesamodzielnych, niepełno-
sprawnych.

Dr hab. prof. SGH 
Piotr Wachowiak, to 
jeden z założycieli UTW 
SGH, były Kanclerz 
Szkoły Głównej Handlo-
wej, a obecnie Prorektor 
SGH, opiekun, wykła-
dowca i współtwórca 

jego sukcesów. Członkami UTW SGH jest wielu 
absolwentów SGPiS/SGH i jej byłych pracowników 
naukowych i administracyjnych, a obecni studenci 
SGH tworzą liczne grono jego wolontariuszy.

Logistyka Szkoły Głównej Handlowej, udostęp-
niony seniorom cały kampus z unikalną architek-
turą światła, jedną z najpiękniejszych w świecie 
bibliotek, zapleczem sportowym, informatycznym 
oraz pięknymi ogrodami jest jedną z podwalin suk-
cesów Uniwersytetu Trzeciego Wieku SGH, miej-
scem spotkań z czołowymi politykami, wielkich wy-
darzeń europejskich, naukowych i senioralnych.
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Gościliśmy ważne osoby

Wielokrotnie w SGH gościł Premier Donald Tusk

Premier Ewa Kopacz w UTW SGH, 2015.

Wystawa dorobku 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Wystawa dorobku UTW była także ekspono-
wana w wielu Uniwersytetach Trzeciego Wieku 
na terenie całego kraju, jak również w czasie Fo-
rum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju w 2012 r. 
Wydarzeniem nie mającym wcześniej preceden-
su była ekspozycja wystawy obrazującej histo-
rię i dokonania ruchu Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku, w Sejmie RP.

Swoją publiczną premierę Wystawa UTW mia-
ła w foyer Sali Kongresowej PKiN podczas I Kon-
gresu Uniwersytetów Trzeciego Wieku i w Gale-
rii Porczyńskich (19-20. 03.2012 r). 

 Z inspiracji posła Michała Szczerby, Przewod-
niczącego Zespołu Parlamentarnego ds. UTW, 
w czerwcu 2012 r. została wyeksponowana w ku-
luarach Sejmu. 

W uroczystości otwarcia wzięło udziel wielu 
parlamentarzystów z Wicemarszałkiem Sejmu 
Cezarym Grabarczykiem na czele, liderzy UTW, 
przedstawiciele świata nauki i mediów.

Wystawa dotyczy Uniwersytetów Trzecie-
go Wieku, a więc tych, którzy chcą zachować 
aktywność, którzy uważają, że ciągle trzeba 
wzbogacać swoją osobowość, kształcąc się, 
stawiając nowe wyzwania – powiedział Wice-
marszałek C. Grabarczyk otwierając ekspozycję. 
Podkreślił jak istotna jest idea Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku. Z uznaniem odniósł się do du-
żego zainteresowania ich ofertą i faktu, że wciąż 
powstają nowe placówki tego typu. Podziękował 
też zgromadzonym liderom UTW z całego kraju 
za zaangażowanie. 
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Przewodniczący Zespołu Parlamentarnego ds. 
UTW poseł Michał Szczerba podkreślił, że Ze-
spół wspólnie z Ministerstwem Pracy i Polityki 
Społecznej kreował będzie zmiany w administra-
cji centralnej i ekspansywne postawy w polityce 
senioralnej zapowiedziane na Kongresie UTW 
oraz inspirował zmiany legislacyjne sprzyjające 
rozwojowi UTW.

Podziękował też Ogólnopolskiemu Porozu-
mieniu UTW za trud przygotowania Wystawy 
oraz podkreślił jej znaczenie dla kreowania po-
zytywnego wizerunku i promocji dorobku środo-
wiska Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Wigilia seniorów w Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów

24 grudnia 2013 r. przedstawiciele Uniwersyte-
tów Trzeciego Wieku z całej Polski byli gośćmi Kan-
celarii Prezesa Rady Ministrów na Wigilii seniorów 
w udziałem Premiera i Ministrów odpowiedzialnych 
za politykę senioralną. 

W godzinach rannych obradowała Rada Mini-
strów, która przyjęła pakiet 3 ustaw:

 » Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej 
w Polsce na lata 2014-2020, wypracowany 
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
oraz Radę ds. Polityki Senioralnej; 

 »  Program Solidarność Pokoleń. Działania dla 
zwiększenia aktywności zawodowej osób 
w wieku 50+,

 » Rządowy Program na rzecz Aktywności Spo-
łecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, 
(ASOS) którego powołanie było jednym z głów-
nych postulatów Paktu Na Rzecz Seniorów – 
dokumentu programowego I Kongresu UTW,

 a po tym odbyło się bardzo uroczyste, tradycyj-
ne, wigilijne spotkanie z opłatkiem, wigilijnymi po-
trawami i wspaniałymi życzeniami.
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Wśród życzeń polityków i gości oraz planów na 
Nowy Rok, przewijały się wątki przyszłej strategii 
dla środowiska senioralnego w Polsce. 

Podkreślano potrzebę utworzenia ogólnopolskie-
go przedstawicielstwa wciąż zwiększającej się popu-
lacji seniorów, które reprezentowałoby wszystkie 
środowiska senioralne w Polsce, było rzecznikiem 
ich interesów i miało wpływ na kształtowanie poli-
tyki senioralnej w Polsce.

Dzień Babci w Sejmie

Premier Ewa Kopacz zaprosiła babcie i wnuczki 
na wspólne obchody Dnia Babci. Było zwiedzanie 
Sejmu, przymierzanie się do poselskich ław, słod-
ki poczęstunek, zabawa, przebierańce, malowanki 
twarzy i inne atrakcje dla dzieci i babć.

Ogólnopolskie Konferencje 
UTW w Sejmie

Jedną z tradycji ustanowionych „Paktem na rzecz 
Seniora”, było organizowanie w Sali Kolumnowej 
Sejmu RP dorocznych Konferencji Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku.

Stanowiły podsumowanie wydarzeń senioral-
nych minionego roku, były miejscem przyjmowania 
strategii i wspólnych programów i priorytetów na 
rok następny.

Patronat Honorowy nad Konferencją sprawował 
Marszałek Sejmu RP i Parlamentarny Zespół ds. 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku, a od chwili po-
wstania, tj. 2014 roku, także sejmowa Komisja ds. 
Polityki Senioralnej. 

Organizacyjnie i finansowo wspierało Konferen-
cje UTW Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Konferencje te cieszyły się bardzo wysokim pre-
stiżem w środowisku senioralnym.

Gośćmi Konferencji byli przedstawiciele wszyst-
kich UTW w Polsce, a także goście honorowi re-
prezentujący najwyższe władze, w tym Marszałko-
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wie Sejmu i Senatu, ministrowie, parlamentarzyści 
i eurodeputowani, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, 
Rzecznik Praw Obywatelskich i in. 

Ostatnia z tego cyklu ważnych wydarzeń senio-
ralnych, IV Konferencja UTW, już przy niemałych 
kłopotach organizacyjnych i finansowych, odbyła 
się 14 grudnia 2015 r.

Na zakończenie IV Konferencji UTW, zebrani 
jednogłośnie przyjęli tekst Deklaracji programo-
wej, w której jej uczestnicy wyrazili wolę twórczej 
współpracy z Radą Ministrów, Sejmem i Senatem 
RP, organami samorządu terytorialnego oraz orga-
nizacjami senioralnymi, a także z Rzecznikiem Praw 
Obywatelskich w dalszych działaniach na rzecz osób 
starszych.

Rekomendowali także prace nad rozwojem 
struktur i doskonaleniem programu Obywatelskie-
go Parlamentu Seniorów.

Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa Błoń-
ska powiedziała w swoim powitaniu m.in.

Aktywność Uniwersytetów Trzeciego Wie-
ku przyczyniła się do powstania stałej sejmowej 
Komisji Polityki Senioralnej, a także uchwalenia 
ustawy o osobach starszych nakładającej na rząd 
obowiązek stałego monitorowania i troski o sytua-
cję osób starszych.

Wyrażam też uznanie dla powołania pierwsze-
go w historii Obywatelskiego Parlamentu Senio-
rów, którego I inauguracyjna sesja odbyła się 1 
października br. i mam nadzieję, że będzie to stała, 
cykliczna forma spotkań z seniorami w sejmie. 

Niestety to ostatnie tak miłe słowa słyszane przez 
seniorów w siedzibie Sejmu RP i ostatnia konferen-
cja z tego cyklu. 

Seniorzy na wyścigach 
konnych 2010-2019

OP UTW jest organizatorem unikalnej w świecie, 
największej w Polsce imprezy integracyjnej dla se-
niorów pt. Dzień UTW na Torze Wyścigów Konnych 
na Służewcu.

Jej pomysłodawcą, współorganizatorem jest 
poseł Michał Szczerba, a patronami honorowymi 
Zespół Parlamentarny ds. UTW oraz od 2019 roku 
Prezydent Miasta Rafał Trzaskowski.

 To wydarzenie kultywuje najstarsze warszaw-
skie tradycje bywania na wyścigach konnych, sta-
nowi zarazem swoistą rewię mody, pokaz elegancji, 
szyku i kreatywności seniorów.

Ta niezwykle barwna impreza obejmuje bardzo 
zróżnicowany i atrakcyjny program, zwiedzanie 
obiektu Toru wyścigów konnych, niedostępnych 
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z reguły dla zwykłych bywalców, koncert gwiazdy 
estrady, specjalną gonitwę koni arabskich o Puchar 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku, konkurs na naj-
piękniejszy kapelusz i strój wyścigowy, całodzienny 
piknik z cateringiem, napojami i atrakcjami przygo-
towanymi przez partnerów i sponsorów.

Wielkie Osobowości UTW
(2011-2019)

OP UTW kontynuuje od 2011 roku i rozwija ogól-
nopolski Konkurs o tytuł „Wielkiej Osobowości 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku”. 

Konkurs jest przeznaczony dla osób publicz-
nych, które swoją pracą zawodową lub społeczną 
wniosły zasługi dla polityki senioralnej.

Laureatami tytułu Wielka Osobowość Uniwer-
sytetów Trzeciego Wieku to w kolejności nadania 
są:

Jacek Michałowski, Michał Szczerba, Anna Ko-
morowska, Jerzy Koźmiński, Władysław Kosiniak 
Kamysz, Mieczysław Augustyn, Hanna Gronkie-
wicz -Waltz, Piotr Błędowski.

Osoby te są powszechnie znane, a ich wkład 
w kształtowanie godnych warunków życia osób 
starszych i wspierania organizacji senioralnych 
jest niekwestionowany.

Nominacje do tytułu 2019: Adam Bodnar – 
Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Krzysztof 
Kwiatkowski – Prezes Najwyższej Izby Kontroli.

O przyznaniu kolejnych tytułów decyduje Kapi-
tuła w skład której wchodzą wszyscy dotychczaso-
wi laureaci oraz dwie organizatorki konkursu: Kry-
styna Lewkowicz i Irena Moskal.

Rok 2014 

Ogromnym sukcesem środowisk senioralnych, 
w tym głównie UTW, było powołanie stałej sej-
mowej Komisji Polityki Senioralnej, która w I ka-
dencji trwającej zaledwie 15 miesięcy pozostawiła 
dorobek legislacyjny w postaci Ustawy o osobach 
starszych, współautorstwa posła Michała Szczerby.

Uczestniczyli w obradach Komisji przedstawi-
ciele różnych środowisk senioralnych, wymieniali 
się doświadczeniami, inspirowali podejmowanie 
nowych problemów, angażowali się w ich rozwią-
zywanie. Komisja I kadencji pozostawiła ogromny, 
innowacyjny dorobek, w tym ustawę o osobach 
starszych.

Komisja Polityki Senioralnej II kadencji przyję-
ła inny sposób działania, w tym okazała się szcze-
gólnie nieprzyjazna dla Obywatelskiego Parlamen-
tu Seniorów. 

Za sprawą jej przewodniczącej, Obywatelski 
Parlament Seniorów został pozbawiony możliwo-
ści współpracy z Kancelarią Sejmu i obrad w Sali 
Obrad Sejmu.
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Rok 2015

II Kongres
Uniwersytetów Trzeciego Wieku 

OP UTW był organizatorem II Kongresu UTW 
w Teatrze Wielkim oraz współredaktorem wydaw-
nictwa kongresowego Monografii „40 lat ruchu 
UTW”.

Prezes Fundacji Krystyna Lewkowicz została 
uhonorowana przez Prezydenta Bronisława Komo-
rowskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodze-

nia Polski. Oznaczenia państwowe otrzymali także 
inni liderzy UTW.

Pałac Prezydencki był 
otwarty dla seniorów

Wielokrotnie seniorzy gościli w Pałacu Prezyden-
ckim, niezwykle ciepło przyjmowani zarówno przez 
Prezydenta Bronisława Komorowskiego, Szefa Kance-
larii, a zwłaszcza przez Annę Komorowską, która była 
Patronką Honorową obchodów Roku UTW, a także 
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bardzo aktywnie uczestniczyła w przygotowaniach 
i realizacji programu zarówno I jak i II Kongresu UTW.

Para Prezydencka była też gościem II Kongresu UTW.
To Pani Prezydentowej i Szefowi Kancelarii Pre-

zydenta Panu Jackowi Michałowskiemu zawdzię-
czamy rozmach w organizacji i oprawie artystycznej 
I i II Kongresu UTW, odznaczenia państwowe dla 
liderów UTW.

Anna Komorowska i Jacek Michałowski byli też 
gośćmi honorowymi wydarzeń senioralnych na Słu-
żewieckim Torze Wyścigów Konnych.

"Teraz Polska" dla 
Fundacji OP UTW

Za działalność społeczną na rzecz 
rozwoju ruchu UTW, Fundacja OP 
UTW została uhonorowana prestiżo-
wym wyróżnieniem Polskiego Godła 
Promocyjnego „Teraz Polska”. 

To szczególny powód do zadowolenia, dowód ak-
ceptacji i uznania dla naszej działalności. 

Dekoracja laureatów odbyła się w czasie uroczy-
stej gali w Operze Narodowej, a laudację dla Funda-
cji wygłosiła Premier Ewa Kopacz.
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Każdy nowy członek - podopieczny Fundacji OP 
UTW to umocnienie pozycji OP UTW jako najpotęż-
niejszej i najprężniej działająca organizacji senioral-
nej.

Obywatelski
Parlament Seniorów

Powołanie Obywatelskie-
go Parlamentu, stanowiącego 
pierwsze w historii ogólnopol-
skie przedstawicielstwo 9. milio-
nowej rzeszy polskich seniorów, 
było realizacją głównego postu-
latu II Kongresu UTW, a zara-

zem ukoronowaniem 10. letniego procesu zjedno-
czeniowego środowisk senioralnych w Polsce.

I sesja plenarna w Sali posiedzeń Sejmu, 1 paź-
dziernika 2015 r. godna, merytoryczna, owocna.

Kolejne sesje OPS od 2016 r. odbywają się z ko-
nieczności w Muzeum Historii Żydów Polskich PO-
LIN, przy wsparciu logistycznym i finansowym Mia-
sta oraz Fundacji OPS.

Mimo działania w trudnych warunkach i na 
„emigracji”, OPS stara się rozwijać i realizować swo-
je statutowe cele.

Wspieramy i współtworzymy 
program senioralny Prezydenta 

Rafała Trzaskowskiego
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Pan Rafał Trzaskowski wybrany w 2018 roku na 
Prezydenta m. st. Warszawy nie tylko kontynuuje 
dobre wzorce pozostawione przez poprzednicz-
kę, ale zagadnienia senioralne zaliczył do jednego 
z głównych priorytetów swojej prezydentury.

Już drugiego dnia po powołaniu, spotkał się 
z szeroką reprezentacją warszawskich środowisk 
senioralnych aby dyskutować o priorytetach i kie-
runkach realizacji swojego programu.

Nowe wyzwania 

V sesja sprawozdawczo wyborcza OPS

Odbędzie się „na emigracji” czyli poza sejmem 
RP, w dniu 1 października 2019 r. w Muzeum Hi-
storii Żydów Polskich w Warszawie ul. Anielewicza 
6 o godz.11.00

Wybierzemy nowe organy OPS, zatwierdzimy 
kierunki strategii i zasady organizacyjne.

III Wielki Kongres UTW

Podsumowanie

Historia ostatnich lat pokazała, że środowisko 
UTW było nie tylko najprężniej rozwijającym się ru-
chem społecznym ale też najbardziej kreatywnym.

Zawdzięczamy to naszym wspaniałym seniorom 
ale też Przyjaciołom i życzliwym Partnerom, otwar-
tości rządu na politykę senioralną, wyrażającą się 
kontynuacją istniejących oraz utworzeniem szeregu 
nowych programów senioralnych i programom po-
lityki senioralnej jednostek samorządu terytorialne-
go różnych szczebli.

Seniorom potrzebne są też organizacje przedsta-
wicielskie zarówno ogólnopolskie jak i regionalne.

Potrzebne jest też przedstawicielstwo, rzeczni-
ctwo interesów oraz współdziałanie w ramach szer-
szych środowisk, jakie reprezentuje Obywatelski 
Parlament Seniorów.

Dlatego też najważniejszym naszym kierunkiem 
strategii jest podtrzymywanie i pielęgnowanie jed-
ności tego ruchu, pozyskiwanie do współpracy no-
wych środowisk, uregulowania prawne stwarzające 
sprzyjające warunki do działania.
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Strategia Ogólnopolskiego Porozumienia 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku na kolejne lata

Na zadawane sobie od 
wielu lat, w różnych śro-
dowiskach działających na 
rzecz osób starszych pyta-
nie: „jaką chcemy mieć 
starość?” odpowiadamy:

Chcemy sami 
ją kształtować, 
aby była godna, 

bezpieczna 
i aktywna.

Działania Ogólnopolskiego Porozumienia Uni-
wersytetów Trzeciego Wieku w kolejnych latach 
ukierunkowane będą na:
1. rozszerzanie grona podmiotów i osób przyja-

znych seniorom o kolejnych partnerów ze sfe-
ry publicznej, samorządowej, pozarządowej 
i srebrnej gospodarki. Za bardzo ważnego, sta-
łego, partnera w kreowaniu polityki senioralnej 
uznajemy Obywatelski Parlament Seniorów;

2. współdziałanie z innymi podmiotami, w tym 
m.in. z Krajowym Instytutem Gospodarki Se-
nioralnej w promowaniu i wdrażaniu wysokich 
standardów opieki długoterminowej nad oso-
bami niesamodzielnymi, w tym z chorobami 
otępiennymi oraz wdrażanie wysokich standar-
dów kwalifikacji ich opiekunów;

3. inspirowanie wznowienia prac legislacyjnych 
nad wprowadzeniem w życie kompleksowych 
rozwiązań regulujących prawa osób niesamo-
dzielnych oraz prawno-ekonomicznych instru-
mentów wsparcia ich opiekunów;

4. uczestniczenie i wspieranie inicjatyw Rzeczni-
ka Praw Obywatelskich odnośnie praw senio-
rów, w tym współpraca w ramach Komisji Eks-
pertów ds. Osób Starszych;

5. inspirowanie srebrnej gospodarki do wprowa-
dzania produktów, usług, systemów rehabili-
tacji i opieki, w tym telemedycyny, teleopieki, 

wprowadzanie na rynek sprzętów domowych 
i wyposażenia mieszkań ułatwiających życie, 
a także odpowiadających szczególnym potrze-
bom osób starszych produktów ubezpieczenio-
wych i bankowych; 

6. działania na rzecz przeciwdziałania wszelkim 
formom dyskryminacji ze względu na wiek, 
podnoszących poziom szeroko rozumianego 
bezpieczeństwa, likwidacja barier architekto-
nicznych oraz wdrażania systemów wsparcia 
pozwalających na zachowania jak najdłużej sa-
modzielności osób starszych;

7. tworzenie i rozwijanie wolontariatu, zwłaszcza 
do wpierania osób przebywających samotnie 
w domach lub hospicjach, potrzebujących po-
mocy w codziennych czynnościach życiowych;

8. przeciwdziałania pogarszającej się sytuacji ma-
terialnej osób, zwłaszcza prowadzących jedno-
osobowe gospodarstwa domowe, zabieganie 
o podnoszenie poziomu rent i emerytur wy-
przedzających inflację oraz poziomu świadczeń 
finansowych i opiekuńczych; 

9. podejmowanie kampanii społecznych podno-
szących etos osoby starszej w rodzinie i społe-
czeństwie;

10. udział środowiska Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku w procesie edukacji, informacji, promo-
cji i realizacji programu wypracowanego przez 
Radę ds. Polityki Senioralnej pod nazwą: Po-
lityka Społeczna Wobec Osób Starszych 
2030. Bezpieczeństwo - Uczestnictwo 
- Solidarność oraz inspirowanie władz lo-
kalnych do włączania rekomendacji zawartych 
w programie w programy lokalnej polityki spo-
łecznej wobec osób starszych.

Apeluję do wszystkich Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku aby kierunki te włączyły do swoich programów 
działania i strategii oraz aktywnie zabiegały w lokal-
nych władzach samorządowych o ich realizację.
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PRZESŁANIE DLA SENIORÓW

Nasza galerię PRZYJACIÓŁ zamyka fenomenal-
na Irena Santor, która w czasie II Kongresu UTW 
na scenie Teatru Wielkiego uraczyła nas wspaniałą 
balladą Starość to nie jest wiek.

Niech jej piękny, głęboki i mądry tekst 
Wojciecha Młynarskiego stanie się przesła-
niem dla każdego z Państwa.

STAROŚC TO NIE JEST WIEK

Kolejny wiosenny śnieg
Do morza popłynął Wisłą
Starość to nie jest wiek
Starość to stan umysłu
Kolejny misterny ścieg
Drzewom korony pozmieniał
Starość to nie jest wiek
Starość to punkt widzenia

A życie jest tak ciekawe
I taką treść ma i formę
I umie być tak jaskrawe
Tak piękne, tak niepokorne
Że każdym z życia kolorów
Zachwycam się od początku
I dokonuję wyboru
Wybieram coś na pamiątkę

Czy jabłoń była słodsza
Ptak leciał bardziej szparko
Kiedy ja byłam młodsza
I gdy nosiłam warkocz?
Może to prawda, lecz
Jest jeszcze inna rzecz...

Zielony wiatr z nieba zbiegł
Zielonym zaśpiewał listkom
Starość to nie jest wiek
To zimna myśl, że wiesz wszystko
Otoczył blask chmurki brzeg
I za nią wyruszył w pościg
Starość to nie jest wiek
To długie dni bez radości

A ja swe szanse oceniam
Błyszczy w pasjansie król karo
I myśli stan, punkt widzenia
U mnie nie zmienia się w starość
Bo ja wśród barwnych różności
W życiu jak w sklepie za szybą
Umiem nie wybrać starości
A przecież starość to wybór

Muzyka: Seweryn Krajewski, 
Tekst: Wojciech Młynarski 

Życzę Państwu dokonywania samych dobrych 
wyborów życiowych i zawodowych, ale… zdecydo-
wanie nie wybierajcie starości!!!
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