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Protokół z posiedzenia Śląskiej Rady ds. Seniorów 

     31 marca 2017 r. 

Sala Błękitna Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (Ligonia 46, Katowice) 

 

31 marca 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim przy ulicy Ligonia 46 (Sala Błękitna) odbyło się 

dziewiąte posiedzenie Śląskiej Rady ds. Seniorów. 

W posiedzeniu uczestniczyło 13 członków Rady (zachowane kworum niezbędne dla 

prawomocności obrad), tj.: 

1. Jerzy Zając 

2. Krystyna Jurewicz 

3. Wanda Korzuch 

4. Grażyna Płonka 

5. Wiesława Walkowska 

6. Zuzanna Geilke 

7. Ewa Kulisz 

8. Krystyna Łaźnia 

9. Krystyna Męcik 

10. Krystyna Jurczewska-Płońska 

11. Mariola Czajkowska (wz. Violetta Skrzypulec-Plinta) 

12. Anna Szelest 

13. Maria Zrałek  

Posiedzenie otwarła Pani Maria Zrałek – Przewodnicząca Rady, która powitała przybyłych na 

posiedzenie członków Rady oraz przedstawicieli Regionalnego Centrum Analiz i Planowania 

Strategicznego, Gabinetu Marszałka Województwa Śląskiego i Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej Województwa Śląskiego.  

W dalszej części spotkania głosowano nad przyjęciem porządku posiedzenia. W związku 

z przedłożonym przez Panią Ewę Kulisz pismem w sprawie rezygnacji z pełnienia funkcji 

Sekretarza Rady wprowadzono dodatkowy punkt związany z wyborem nowego sekretarza. 

Ostateczny program posiedzenia, który został przyjęty przez aklamację, był następujący:   
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1. Powitanie 

2. Przyjęcie porządku obrad 

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia 24 lutego 2017 roku 

4. Informacja na temat organizacji tegorocznych Senioraliów  

5. Przedstawienie założeń dokumentu pn. „Koncepcja polityki przeciwdziałania 

negatywnym zmianom demograficznym, depopulacji i starzeniu się społeczeństwa” 

i prac związanych z jego przygotowaniem 

6. Wybór nowego Sekretarza Śląskiej Rady ds. Seniorów 

7. Omówienie propozycji konkursów w zakresie polityki senioralnej 

8. Informacje o debacie Rzecznika Praw Obywatelskich o modelu wspomagania osób 

starszych w miejscu zamieszkania 

9. Określenie terminu i tematu następnego zebrania 

10.  Wolne wnioski 

Kolejny punkt obrad obejmował przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady 

(tj. z 24 lutego 2017 r.). Dokument został przyjęty bez uwag.   

Następnie Pani Mariola Czajkowska (w zastępstwie za Panią Prof. Violettę Skrzypulec-Plintę) 

przedstawiła proponowane działania Zespołu ds. zdrowia i aktywności fizycznej w ramach 

tegorocznych Senioraliów, czyli: warsztaty zdrowotne, cykl wykładów, porady dotyczące 

profilaktyki zespołu stopy cukrzycowej, zdrowej diety itd. Po stronie Urzędu 

Marszałkowskiego zapewnione zostaną: mamobus, spirobus, akupresura, apiterapia, 

masaże, warsztaty dietetyczne i kulinarne.  

Główne obchody Senioraliów zostaną zorganizowane 5 czerwca 2017 r. w Gliwicach na 

terenie Palmiarni. Pozostałe miasta, w których odbędą się Senioralia to: Kłobuck, Sosnowiec, 

Jaworzno, Bielsko-Biała, Mysłowice. Ponadto ustalono, że stoisko promujące Kopertę życia 

zostanie wystawione również podczas jednej z lokalnych imprez organizowanych przez Urząd 

Miasta w Lublińcu.  

Szczegółowy scenariusz Senioraliów ma zostać przedstawiony w trakcie kolejnego 

posiedzenia Rady. Zadeklarowano również prace związane z przygotowaniem Książeczki 
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życia koncentrującej się na zagadnieniach związanych ze zdrowiem, aktywnością i rekreacją 

w starszym wieku.  

Poruszono również kwestie związane z 35-leciem Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy 

Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W celu uświetnienia tej uroczystości zaproponowano 

przygotowanie ze strony Śląskiej Rady ds. Seniorów listu gratulacyjnego dla UTW. 

Kolejny punkt posiedzenia obejmował omówienie założeń dokumentu pn. „Koncepcja 

polityki przeciwdziałania negatywnym zmianom demograficznym, depopulacji i starzeniu się 

społeczeństwa” oraz prac związanych z jego przygotowaniem przez przedstawiciela 

Regionalnego Centrum Analiz i Planowania Strategicznego.  

Działania związane z przygotowaniem ww. dokumentu zostały rozpoczęte w lutym 2016 r. 

Dotychczas zorganizowane zostały warsztaty mające na celu określenie założeń dokumentu, 

docelowych obszarów wsparcia i modelowych projektów, a udział w nich brali członkowie 

Śląskiej Rady ds. Seniorów.   

Wskazano, że „Koncepcja polityki przeciwdziałania...” wpisuje się w dokumenty strategiczne 

o charakterze regionalnym i krajowym tj. Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 

2020+”, Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 

2015, Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.   

Dokument docelowo będzie zawierać następujące części:  

— diagnozę,  

— główne problemy, 

— obszary wsparcia i cele,  

— listę projektów,  

— system wdrażania i monitorowania. 

Na potrzeby przygotowania pogłębionej diagnozy, analizie poddano charakterystykę 

województwa śląskiego w ujęciu demograficznym, sytuację społeczno-gospodarczą osób do 

30 roku życia, kwestie związane z wpływem poczucia bezpieczeństwa socjalnego na przyrost 

naturalny w województwie śląskim, jak również z migracjami zarobkowymi i ich wpływem na 
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sytuację demograficzną województwa śląskiego oraz na życie małżeńskie i rodzinne 

mieszkańców województwa. 

Przedstawiono prognozowane i aktualne dane dotyczące liczby ludności w województwie 

śląskim oraz zmian w tym zakresie na przestrzeni ostatnich lat, zmian w zakresie struktury 

wieku i płci populacji województwa, przeciętnej długości trwania życia, przyrostu 

naturalnego oraz salda migracji. Omówiono wyniki badań poświęconych czynnikom mającym 

wpływ na decyzje prokreacyjne mieszkańców województwa śląskiego. 

Wobec uzyskanej diagnozy ustalono, że głównymi przyczynami depopulacji i starzenia się 

populacji województwa śląskiego są ujemny przyrost naturalny, ujemne saldo migracji, 

wydłużenie przeciętnego trwania życia, zmiana modelu rodziny i stylu życia, stan 

zabezpieczenia materialnego i socjalnego rodzin. Z kolei depopulacja oraz starzenie się 

społeczeństwa ma doniosłe konsekwencje społeczne, gospodarcze i przestrzenne, co 

wymaga interwencji na rzecz trzech grup docelowych: rodzin, dzieci i młodzieży oraz 

seniorów w ww. obszarach wsparcia, jak również w ramach działań horyzontalnych 

w zakresie budowania więzi międzypokoleniowych. Na podstawie określonych obszarów 

wsparcia zaproponowano 16 typów projektów.  

Ostateczna wersja dokumentu oraz  propozycje projektów będą przedmiotem późniejszych 

konsultacji. Członkowie Rady zostali poproszeni o przesłanie drogą elektroniczną 

ewentualnych uwag/wniosków do już zaprezentowanego materiału. 

W dalszej części posiedzenia dokonano wyboru nowego Sekretarza Rady. Zgłoszono jedną 

kandydaturę Pani Zuzanny Geilke, która została poddana głosowaniu. Wobec wyników – 

2 osoby wstrzymały się, 11 osób za przedstawioną kandydaturą – przegłosowano wybór 

nowego Sekretarza Rady – Pani Zuzanny Geilke. Jednocześnie Pani Maria Zrałek - 

Przewodnicząca Rady podziękowała Pani Ewie Kulisz za dotychczasowe zaangażowanie 

w pełnienie funkcji Sekretarza i pogratulowała wyboru Pani Zuzannie Geilke.     

Następny punkt posiedzenia obejmował omówienie propozycji konkursów w zakresie 

polityki senioralnej. Przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa 

Śląskiego przekazał informacje o planowym przeprowadzeniu trzech konkursów tj.:  
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— Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2017, 

— Laur za Srebrne Działanie, 

— Miejsce przyjazne osobom starszym w województwie śląskim 2017. 

Szerzej zaprezentowano dwa pierwsze konkursy, w przypadku których wskazano cele, 

adresatów/uczestników, sposób zgłoszenia i oceny merytorycznej wniosków konkursowych.  

Uzgodniono, że członkowie Rady otrzymają regulaminy konkursu w wersji elektronicznej 

z prośbą o odesłanie ewentualnych uwag/wniosków na adres mailowy pracownika ROPS.  

W dalszej części przekazano bliższe informacje o debacie Rzecznika Praw Obywatelskich 

(RPO) na temat modelu wspomagania osób starszych w miejscu zamieszkania i wydanej 

publikacji pn. „System wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania”, w której 

przedstawiono proponowany model wspomagania osób starszych w ich środowisku 

zamieszkania. Aktualnie RPO uczestniczy w poszczególnych regionach w specjalnie 

organizowanych debatach w celu przedyskutowania modelu. W przypadku województwa 

śląskiego odbędzie się ona w dniach 17-20 października 2017 r. w Sosnowcu.  

Członkowie Rady wyrazili duże zainteresowanie debatą RPO i zwrócili uwagę, że jej tematyka 

wiąże się z już prowadzonymi w regionie działaniami zmierzającymi do opracowania 

gminnego modelu świadczenia usług opiekuńczych na rzecz osób starszych na potrzeby 

wdrażania środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego 2014-2020. Ponadto wskazano, że Stowarzyszenie Wspierania Organizacji 

Pozarządowych MOST planuje zorganizowanie spotkań z radami seniorów na temat 

gminnych programów polityki senioralnej, które mogą stanowić doskonałą okazję do 

pogłębienia dyskusji o wspieraniu osób niesamodzielnych przed październikową debatą 

z RPO. Uzgodniono, że informacja o spotkaniach z radami seniorów zostanie przesłana 

członkom Rady.  

Ustalono ponadto, że kolejne posiedzenie odbędzie się 12 maja 2017 r. o godz. 11.00.  

W ramach wolnych wniosków członkowie Rady:  

— zwrócili uwagę na potrzebę przeanalizowania kwestii związanych z 

możliwościami/szansami  wynikającymi z procesu depopulacji oraz starzenia się 

społeczeństwa (m.in. w ramach „Koncepcji polityki przeciwdziałania ...”), 
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— wskazali potrzebę skierowania do Marszałka Senatu listu w sprawie finansowania 

oddziałów geriatrycznych, 

— zostali poinformowani o finalizacji prac związanych z regionalną bazą organizacji 

instytucji zajmujących się wspieraniem i aktywizacją osób starszych. Uzgodniono, że 

na stronie internetowej, na której udostępniona zostanie baza, zamieszczona będzie 

również prośba o weryfikacje czy zamieszczone w niej podmioty istnieją i prowadzą 

działania na rzecz seniorów, 

— uzyskali informację o zaproszeniu na spotkanie w sprawie Ogólnopolskiego 

Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów (25 kwietnia br., Bytom). Ustalono, że 

przedstawiciele Rady planują uczestniczyć w ww. wydarzeniu,  

— przedstawili informacje o spotkaniach/projektach, w których uczestniczyli w ostatnim 

czasie jako członkowie Rady.  

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: 
Oliwia Szewczyk 
Specjalista, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 
Katowice, 31 marca 2017 r. 


