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Deklaracja programowa 
III Wielkiego Kongresu Uniwersytetów Trzeciego Wieku

pod patronatem Honorowym Prezydenta m.st. Warszawy 
Rafała Trzaskowskiego 

 

Ruch Uniwersytetów Trzeciego Wieku to najprężniej działający 
i najszybciej rozwijający się ruch społeczny osób starszych w Polsce.

44 lata działalności edukacyjnej, integracyjnej, turystycznej, reha-
bilitacyjnej i artystycznej pozostawiły po sobie tysiące projektów 
senioralnych, wydawnictw, kampanii społecznych i innych inicja-
tyw mających ogromny wpływ na zdrowie, rozwój intelektualny, 
bezpieczeństwo i pozycję osób starszych w społeczeństwie.

Uniwersytety Trzeciego Wieku to miejsca spełniania marzeń z mło-
dości, rozwoju osobowościowego, promujące zdrowy styl życia, 
aktywność fizyczną, miejsce działań przeciwdziałających depresji, 
a także inicjujące współpracę międzygeneracyjną, kontakty z Po-
lonią, krzewienie polskości i podtrzymywanie więzi z Polakami za-
mieszkałymi poza granicami Polski.

Dorobek i niezaprzeczalne sukcesy I w 2012 i II w 2015 roku Kongresu UTW po-
kazały, że twórczy dialog, przemyślane dobrze zaadresowane postulaty oraz jed-
ność tego ruchu realizującego wspólne programach działania, przynoszą dosko-
nałe rezultaty.

W III Wielkim Kongresie Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Warszawie bio-
rą udział przedstawiciele 662 polskich i 31 polonijnych UTW, prezentując swój 
niezwykle dynamiczny rozwój i bardzo zróżnicowany potencjał, a zarazem wolę 
współdecydowania o losach Polski i aktywnego kształtowania polityki senioralnej 
w Polsce. 

Tradycyjnie towarzyszy Kongresowi wydawnictwo pt. „44 lata ruchu Uniwer-
sytetów Trzeciego Wieku” prezentujące ogrom talentów, inwencji twórczej, 
niepowtarzalnych inicjatyw edukacyjnych, wydarzeń kulturalnych, sportowych 
i kontaktów zagranicznych.

Fenomen i siłę ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku tworzą kreatywne organi-
zacje senioralne działające w różnych formach organizacyjno-prawnych oraz bli-
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sko 200 tys. aktywnych, twórczych seniorek i seniorów, pragnących uczyć się dla 
własnej satysfakcji, nadążać za postępem, rozwijać ruchy artystyczne, uprawiać 
sport, krajoznawstwo i turystykę, tworzyć wolontariat i  inspirować współpracę 
międzypokoleniową.

Za czołowe wyzwanie ruchu UTW, uczestnicy III Wielkiego Kongresu Uniwer-
sytetów Trzeciego Wieku uważają dalszą konsolidację środowiska UTW, 
podtrzymywanie jego przewodniej roli w działaniach i inicjatywach 
kształtowania polityki senioralnej oraz współpracę z innymi organi-
zacjami senioralnymi.

Uniwersytety Trzeciego Wieku otwarte są na współpracę z wyższymi uczelniami, 
instytucjami kultury, lokalnym samorządem, gminnymi radami seniorów wszyst-
kich szczebli oraz społecznie odpowiedzialnymi podmiotami srebrnej gospodarki. 

Popierają tworzenie regionalnych struktur UTW, sprzyjających współpracy i in-
tegracji, tworzeniu regionalnych programów polityki senioralnej i tworzenia filii 
UTW w mniejszych miejscowościach poprawiające dostępność osób starszych do 
udziału w programach UTW.

Realizując te kierunki UTW deklarują:

• włączenie do programów edukacyjnych znajomość genezy i promowanie tre-
ści dokumentu pod nazwą „Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. 
Bezpieczeństwo-Uczestnictwo - Solidarność” oraz inspirowanie lokalnego 
samorządu do zaangażowania środków w realizację rekomendacji zawartych 
w tym programie;

• zwiększenie zaangażowania potencjału organizacji senioralnych w tworzenie 
rocznego raportu o sytuacji seniorów, z wykorzystaniem waloru jakim jest sta-
ły kontakt z grupą badawczą, m.in. poprzez badania empiryczne sytuacji osób 
starszych, ewaluację senioralnych programów rządowych i samorządowych 
oraz wypracowywanie dalszych rekomendacji dla władz publicznych, samo-
rządowych oraz srebrnej gospodarki;

• inspirowanie lokalnych samorządów do włączania zawartych w nim rekomen-
dacji do regionalnych i lokalnych programów polityki senioralnej oraz tema-
tyki konkursów grantowych na realizację zadań własnych gmin.

Środowisko Uniwersytetów Trzeciego Wieku wspierać będą proces le-
gislacyjny dot. zmian w ustawie o osobach starszych w zakresie:

• powołania międzyresortowej instytucji koordynującej politykę senioralną; 
• wdrożenia procedur zgłaszania nadużyć i przemocy wobec osób starszych na 

poziomie gminy, a także w placówkach zdrowotnych i opiekuńczych; 
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• zapewnienia osobom starszym szeroko rozumianego bezpieczeństwa, praw-
nego, socjalnego oraz bezpieczeństwa w rodzinie i przestrzeni publicznej;

• dokonanie, we współpracy z Obywatelskim Parlamentem Seniorów, przeglądu 
innych aktów prawnych dotyczących seniorów, formułując swoje rekomenda-
cje w zakresie pożądanych kierunków ich nowelizacji;

Uniwersytety Trzeciego Wieku angażować się będą w proces przygotowania 
starszych seniorów do okresu, w którym niezbędna jest im pomoc osób trze-
cich.

W tym celu promować będą system kompleksowego szkolenia opiekunów, 
podwyższania standardów opieki długoterminowej, rozwój usług hospicjów 
domowych oraz obligatoryjnych procedur nadzoru i kontroli nad podmiota-
mi świadczącymi usługi opiekuńcze, rozwój wolontariatu, tworzenie niefor-
malnych grup wsparcia oraz rozwiązań systemowych w zakresie świadczeń na 
rzecz osób o szczególnych potrzebach i wsparcia ich opiekunów nieformal-
nych. 

Zwłaszcza sytuacja rodzinna i zawodowa osób opiekujących się w domach oso-
bami niesamodzielnymi jest szczególnie trudna i wymaga ona rozwiązań sys-
temowych, wprowadzenia bonów opiekuńczych, urlopów wytchnieniowych, 
instytucji pieczy zastępczej mechanizmów wsparcia.

Środowisko Uniwersytetów Trzeciego Wieku zwraca się do Mini-
stra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z postulatami:

• reaktywowania w ramach Rady ds. Polityki Senioralnej zespołu ekspertów 
pracujących nad systemowymi rozwiązaniami wspierającymi osoby niesa-
modzielne i nieformalnych opiekunów tych osób;

• zagwarantowania kontynuacji Rządowego Programu Aktywizacji Społecz-
nej Osób Starszych na lata 2021-2030 i zwiększenie środków na jego reali-
zacje adekwatnie do wzrostu populacji osób starszych i aktywności organi-
zacji senioralnych.

Priorytety programu ASOS oraz samorządowe konkursy grantowe powinny 
odzwierciedlać rekomendacje zawarte w Programie.

III Wieki Kongres UTW wyraża nadzieję, że sprawy osób starszych sta-
ną się jednym z priorytetów działań każdego rządu, władz samorządowych, 
wszystkich instytucji i organizacji senioralnych, doprowadzając do realnych 
efektów społecznych. Wymaga to jednak przeznaczenia na realizację odpo-
wiednich środków, przede wszystkim finansowych.
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Szczególnie zwraca się o:

• kontynuowanie programów doradztwa prawnego dla seniorów oraz przyspieszenie 
procedur sądowych, administracyjnych, toczących się z powództwa lub z udziałem 
osób starszych, bowiem nie mogą oni czekać latami na orzeczenie/decyzję.

• systemowy wzrost emerytur poprzez zaniechanie poboru podatku oraz walo-
ryzację korelującą z podwyższaniem najniższego wynagrodzenia,

• utworzenie Narodowego Programu Zdrowia 60+, który będzie odpowiedzią 
na potrzeby zdrowotne starzejącego się społeczeństwa, 

• zwiększenie dostępności do domów dziennego pobytu oraz rozwój usług opie-
kuńczych w miejscu zamieszkania,

• wdrożenie Narodowego Planu Alzheimerowskiego, w tym opracowania i wdro-
żenie standardów dotyczących wczesnego wykrywania symptomów choroby 
Alzheimera oraz standardów postępowania leczniczego i opiekuńczego wobec 
chorych, 

• kontynuowania prac nad Konwencją o prawach osób starszych oraz innych 
działaniach międzynarodowych 

• promowanie praktyki zawierania z organizacjami senioralnymi realizującymi 
projekty na rzecz osób starszych kontraktów 3 letnich,

• zmiany w programie Leki 75+ ułatwiające dostęp do recepty na bezpłatne leki,
• ustanowienie na najwyższym szczeblu rządowym Pełnomocnika rządu ds. Po-

lityki Senioralnej – koordynującego niekiedy chaotyczne lub dublujące się 
działania na rzecz osób starszych,

• opracowanie Karty Praw Osoby Starszej,
• wdrożenie rozwiązań prawnych i instrumentów finansowo - ubezpieczenio-

wych zapewniających bezpieczne życie, godną opiekę oraz bezpieczeństwo 
majątku i oszczędności osób samotnych,

• kontynuację międzynarodowych prac nad Konwencją Osób Starszych.

Osoby starsze mają prawo kształtowania i posiadania wpływu na swoją sytuację 
oraz inspirowania i monitorowania działania rządu i samorządu w tym zakresie.

III Wieki Kongres UTW apeluje o poszanowanie praw osób starszych 
we wszystkich obszarach życia gospodarczego i społecznego, bowiem 
szacunek do osób starszych jest racją stanu i miarą kultury każdego 
społeczeństwa.

Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, 14 października 2019 r.


