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Protokół z posiedzenia Śląskiej Rady ds. Seniorów 

22 czerwca 2018 r. 

Sala Kolumnowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego  
(Dąbrowskiego 23, Katowice) 

 
22 czerwca 2018 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 

w Katowicach (ul. Dąbrowskiego 23) odbyło się posiedzenie Śląskiej Rady ds. Seniorów.  

Uczestniczyli w nim następujący członkowie Rady: 

1. Henryk Wójtowicz 

2. Jerzy Zając 

3. Wiesława Walkowska 

4. Zuzanna Geilke 

5. Ewa Kulisz 

6. Krystyna Łaźnia 

7. Krystyna Jurczewska-Płońska 

8. Violetta Skrzypulec-Plinta 

Posiedzenie miało charakter otwarty, tj. do udziału zostali zaproszeni przedstawiciele 

wydziałów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i jednostek organizacyjnych 

Województwa Śląskiego, których obszar działania pozostaje zbieżny z polityką senioralną. 

Spotkanie otwarł Pan Henryk Wójtowicz – Zastępca Przewodniczącej Rady, który powitał 

wszystkich uczestników spotkania. W dalszej części posiedzenia procedowano nad 

przyjęciem jego porządku. Z uwagi na dostrzeżoną potrzebę pogłębionej dyskusji 

z zaproszonymi gośćmi, zaproponowano następującą zmianę w programie - przeniesienie 

tematu konkursów w zakresie polityki senioralnej i współpracy międzypokoleniowej na 

kolejne posiedzenie Rady. Ostatecznie Rada przyjęła program jednomyślnie w następującym 

kształcie: 

1. Powitanie. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia 25 maja 2018 r. 
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4. Prezentacja Kampanii Śląskie. Dla kobiety. 

5. Prezentacja na temat założeń i dotychczasowej działalności Śląskiej Rady 

ds. Seniorów. 

6. Dyskusja nt. oczekiwań oraz kierunków współpracy Śląskiej Rady ds. Seniorów 

z wydziałami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i jednostkami 

organizacyjnymi Województwa Śląskiego.  

7. Uwagi i wnioski. 

8. Określenie terminu następnego spotkania. 

Kolejny punkt obrad obejmował przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady 

(tj. z 25 maja 2018 r.). Dokument został przyjęty bez uwag.   

 

Spotkanie w części merytorycznej rozpoczęto od przedstawienia założeń Kampanii Śląskie. 

Dla kobiety propagującej profilaktykę raka piersi. Omówiono przyczyny podjęcia ww. 

zagadnienia przez Urząd Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i aktualnie realizowane 

działania. Dodatkowo rozdano materiały informacyjne. Uczestnicy spotkania odnieśli się do 

realizacji Kampanii z dużą aprobatą, podkreślając niezwykle ważne znaczenie prowadzenia 

działań profilaktycznych dla różnych grup.  

 

Następnie przystąpiono do zasadniczej części spotkania, czyli przedstawienia założeń 

i dotychczasowej działalności Śląskiej Rady ds. Seniorów. Prezentację poprzedziło krótkie 

wystąpienie Pani Bożeny Borowiec - Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

Województwa Śląskiego, która zwróciła uwagę na cele i zadania Rady oraz nakreśliła 

przyczyny jej powołania. Jednocześnie Pani Dyrektor podkreśliła, że powodem 

zorganizowania otwartego posiedzenia jest chęć zintensyfikowania współpracy Rady 

z wydziałami Urzędu Marszałkowskiego oraz jednostkami organizacyjnymi Województwa 

Śląskiego. Dotychczas Rada kooperowała w ramach wielu działań z Regionalnym Ośrodkiem 

Polityki Społecznej oraz włączyła się w konsultacje założeń konkursu na projekty w zakresie 

świadczenia usług społecznych dla osób starszych prowadzonego przez Wydział 

Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego. Natomiast Pan Henryk 

Wójtowicz – Zastępca Przewodniczącej Rady wskazał, że spotkanie jest odpowiedzią na 

potrzebę wyznaczenia dalszych działań dla Rady (także w jej następnych kadencjach), 
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zawiązania współpracy na przyszłość, przełamania stereotypowego wizerunku osób starszych 

jako tych, którzy „tylko mówią, ale nie słuchają” i podjęcia wspólnych dążeń zmierzających 

do upodmiotowienia starości. 

 

Następnie przedstawiono prezentację o osiągnięciach Rady oraz postanowieniach 

Regulaminu Śląskiej Rady ds. Seniorów odnośnie zobowiązania wydziałów Urzędu 

Marszałkowskiego i jednostek organizacyjnych Województwa Śląskiego do: 

 przekazywania Radzie do zaopiniowania oraz konsultacji kluczowych dokumentów 

i propozycji rozwiązań mających wpływ na regionalną politykę senioralną, 

 zapraszania członków Rady do zespołów eksperckich i innych gremiów, 

przygotowujących projekty dokumentów strategicznych lub innych przedsięwzięć 

w obszarze zgodnym z celami Rady, 

 informowania Rady o realizacji działań na rzecz osób starszych wynikających 

z programów oraz strategii wojewódzkich, 

 włączania Rady w realizację inicjatyw na rzecz osób starszych. 

W dalszej części spotkania zachęcono zaproszonych gości do dyskusji, w tym wskazania 

obszarów dotychczasowej działalności na rzecz wspierania osób starszych i propozycji 

nowych wspólnych działań.  

 

Przedstawiciel Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej zwrócił uwagę, że 

z oferty Biblioteki korzysta wielu seniorów. Dodatkowo spora grupa osób starszych angażuje 

się w prace Klubu Książki. Reprezentant Wydziału Dialogu Urzędu Marszałkowskiego 

zaznaczył, że wydział zajmuje się aktualnie głównie działaniami dla młodzieży, ale dostrzega 

potrzebę wzmacniania współpracy międzypokoleniowej. Jako zasadne uznał stwarzanie 

warunków do współpracy Rady z Młodzieżowym Sejmikiem Województwa Śląskiego. 

Natomiast reprezentantka Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zwróciła się z prośbą 

o rozpowszechnianie informacji o ofercie Muzeum wśród osób starszych i podkreśliła, iż 

należy wspólnymi siłami dążyć do ułatwienia dostępu osobom starszym do informacji 

o kierowanej do nich ofercie. 
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W toku dyskusji głos zabrali również członkowie Rady. Przedstawili oni aktualne przykłady 

dobrej współpracy środowiska senioralnego z urzędem i pozostałym otoczeniem 

instytucjonalnym na poziomie lokalnym. Wskazali ponadto, że zasadne jest podjęcie tematu 

niepełnosprawności u osób starszych, w tym w szczególności niepełnosprawności 

intelektualnej oraz utrzymywania stałej współpracy z młodzieżowym radami. Ponadto Pani 

dr Wiesława Walkowska wystąpiła z wnioskiem o przygotowanie przez Radę pisma 

dotyczącego dalszego finansowania dziennych domów opieki medycznej do Ministerstwa 

Zdrowia i/lub Sejmu RP, a także zajęcie się tematem wsparcia opiekunów osób zależnych.   

Przedstawiciel Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. wskazał, że kuracjuszami 

uzdrowiska są przede wszystkim osoby w wieku 75+ charakteryzujące się dużą otwartością 

na przygotowaną ofertę. Wyraził również nadzieję, iż Uzdrowisko Goczałkowskie będzie 

pełniło rolę koordynatora medycznego w regionie, w ramach zadań związanych z opieką nad 

osobami starszymi.  

Reprezentant Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Śląskiego podkreślił natomiast, iż wydział jest zaangażowany w realizację wielu projektów 

współfinansowanych z Programu INTERREG, w tym ukierunkowanych na seniorów, osoby 

starsze i rodziny. W ramach jednego z nich 18 sierpnia br. w Bielsku-Białej odbędzie się 

czesko-polskie spotkanie seniorów, które ma służyć nawiązaniu bliższych kontaktów 

i integracji kulturowej. Zachęcono uczestników posiedzenia, w szczególności członków Rady, 

do udziału w wydarzeniu. 

Z kolei przedstawicielka Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA 

z ograniczoną odpowiedzialnością z Cieszyna przybliżyła założenia projektu pt. „Seniorzy bez 

granic” realizowanego przez ww. Podmiot z Funduszu Wyszehradzkiego. Projekt jest 

ukierunkowany na osoby z zależnościami funkcjonalnymi oraz opiekunów osób starszych. 

W jego ramach przewidziano zorganizowanie wyjazdów arteterapeutycznych dla osób 

starszych i szkoleń dla opiekunów osób z demencją. TRITIA oferuje ponadto wsparcie dla 

organizacji, które były zainteresowane pozyskaniem funduszy na realizację różnorodnych 

projektów, a także osób i podmiotów zainteresowanych uzyskaniem porad eksperckich 

w ww. zakresie.  
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Reprezentant Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej wskazał jaki zakres tematyczny i jakiego 

typu instytucje koordynowane są przez Wydział. Zwrócił uwagę na trudności wynikające 

z finansowania dużej części zadań przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W kontekście wcześniej 

poruszonych w dyskusji wątków wskazał, że aktualnie wdrażany jest Wojewódzki Program 

Ochrony Zdrowia Psychicznego. Podkreślił również otwartość Wydziału na wszelkie 

propozycje Rady, co do przygotowania i realizowania innych programów o tematyce 

zdrowotnej, jak również projektów profilaktycznych. Jednocześnie zwrócił się z prośbą 

o rozpowszechnienie wśród osób potencjalnie zainteresowanych tematem informacji 

o ofercie Ośrodka wczesnej diagnostyki reumatoidalnej, czyli programu realizowanego przez 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu.  

Przedstawiciel Biblioteki Śląskiej uznał, że  konieczne jest wyjście z działaniami dla osób 

starszych poza poziom jednostkowy. Zaproponował zbudowanie mapy uwzględniającej kilka 

aspektów: 

 potrzeb seniorów,  

 miejsc w województwie, gdzie mogą osoby starsze mogą skorzystać ze wsparcia,  

 miejsc w województwie, gdzie mogą seniorzy mogą zaoferować  swój potencjał. 

Reprezentantki Filharmonii Śląskiej zaprosiły do współpracy z Filharmonią i opisały 

dotychczas podejmowane działania, w tym zajęcia z muzykoterapii i międzypokoleniowe 

warsztaty integracyjne cieszące się szerokim zainteresowaniem. Natomiast przedstawiciel 

Instytucji Filmowej Silesia Film wskazał, że dużym problemem jest dostęp osób starszych do 

informacji. Zaoferował ponadto udostępnienie przestrzeni ekranowej na potrzeby organizacji 

wydarzeń dla seniorów. Reprezentant Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” zaproponował 

organizację spotkań z lekarzami specjalistami (np. okulistami i geriatrami) w celu 

dostosowania oferty Zespołu do potrzeb osób starszych.  

Na zakończenie dyskusji głos zabrali przedstawiciele Rady, którzy zaoferowali pomoc 

w pozyskaniu wolontariuszy seniorów do działań wydziałów Urzędu Marszałkowskiego 

i jednostek organizacyjnych Województwa Śląskiego. Podkreślili także wagę propozycji 

przygotowania mapy potrzeb i miejsc dla seniorów, a także konieczność organizacji 

podobnych spotkań w przyszłości. Dyskusję podsumowała Pani Dyrektor ROPS. Zachęcono 
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uczestników posiedzenia, którzy nie wypowiedzieli się w trakcie dyskusji do przesłania drogą 

mailową propozycji działań/ obszarów do współpracy z Radą.     

W ramach wolnych wniosków Pani Zuzanna Geilke – Sekretarz Rady zrelacjonowała przebieg 

Kongresu Młodzieżowych Rad, w którym uczestniczyła jako reprezentanta Śląskiej Rady ds. 

Seniorów.  

Termin kolejnego posiedzenia ustalono na 28 września 2018 r.  

Na tym posiedzenie zakończono. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: 
Oliwia Szewczyk 
Specjalista, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 
Katowice, 22 czerwca 2018 r. 


