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Protokół z posiedzenia Śląskiej Rady ds. Seniorów 

     24 lutego 2017 r. 

Sala Złota Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach (Ligonia 46, Katowice) 

 

24 lutego 2017 r. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach przy ulicy Ligonia 46 (Sala 

Złota) odbyło się ósme posiedzenie Śląskiej Rady ds. Seniorów. 

W posiedzeniu uczestniczyło 16 członków Rady (zachowane kworum niezbędne dla 

prawomocności obrad), tj.: 

1. Lucyna Bałandziuk 

2. Elżbieta Gacek 

3. Henryk Wójtowicz 

4. Izabela Zając-Gawlak 

5. Joanna Górna 

6. Jerzy Zając 

7. Krystyna Jurewicz 

8. Wanda Korzuch 

9. Grażyna Płonka 

10. Wiesława Walkowska 

11. Zuzanna Geilke 

12. Krystyna Łaźnia 

13. Krystyna Męcik 

14. Krystyna Jurczewska-Płońska 

15. Violetta Skrzypulec-Plinta 

16. Maria Zrałek  

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

posiedzenie członków Rady oraz przedstawicieli Gabinetu Marszałka Województwa Śląskiego 

i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.  

W dalszej części spotkania głosowano nad przyjęciem porządku posiedzenia. Wprowadzono 

dodatkowy punkt związany z przedstawieniem planowanych działań Województwa Śląskiego 
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w zakresie polityki senioralnej w 2017 roku, w tym w szczególności organizacją tegorocznych 

Senioraliów. Ponadto zamieniono kolejność niektórych punktów posiedzenia tj. omówienie 

zmian w Regulaminie Śląskiej Rady poprzedziło dyskusję na temat harmonogramu Rady 

w 2017 roku . 

Ostateczny program posiedzenia był następujący:   

1. Powitanie 

2. Przyjęcie porządku obrad 

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia 13 stycznia 2017 r. 

4. Przedstawieniem planowanych działań Województwa Śląskiego w zakresie polityki 

senioralnej w 2017 r., w tym w szczególności dotyczących organizacji Senioraliów 

5. Omówienie możliwości włączenia Śląskiej Rady ds. Seniorów w przygotowanie 

wydarzeń adresowanych do seniorów w ramach Tygodnia Ekonomii Społecznej 

w Województwie Śląskim  

6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Śląskiej Rady ds. Seniorów za 2016 r. 

7. Dyskusja na temat harmonogramu działań Śląskiej Rady ds. Seniorów w 2017 r. 

8. Informacja o proponowanych zmianach w Regulaminie i przyjęcie zmian  

9. Informacja o realizacji kolejnej edycji badań „Wspieranie seniorów w gminach 

województwa śląskiego”   

10. Informacja o pracach związanych z monitoringiem polityki senioralnej w subregionie 

południowym 

11. Określenie terminu i tematu następnego zebrania 

12.  Wolne wnioski 

Program w powyższym kształcie został przyjęty przez aklamację.  

Kolejny punkt obrad obejmował przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady 

(tj. z 13 stycznia 2017 r.). Dokument został przyjęty bez uwag.   

Następnie Pani Katarzyna Kuczyńska-Budka – Dyrektor Gabinetu Marszałka omówiła plany 

działań Województwa Śląskiego w zakresie polityki senioralnej w 2017 r., w tym 

w szczególności organizację w celu zaangażowania członków Rady w realizację wydarzenia.  
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Tegoroczne Senioralia odbędą się w czerwcu 2017 r. (dokładne miejsca i terminy wydarzeń 

są przedmiotem ustaleń z gminami) i zostaną poświęcone tematyce szeroko pojętego 

zdrowia. W programie wydarzenia znajdą się m.in. porady specjalistów, badania lekarskie 

(w tym mamobusy i osteobusy), zajęcia taneczne i rekreacyjne, porady z zakresu medycyny 

alternatywnej (np. ziołolecznictwo, apiterapia).  

Wobec przedstawionych informacji członkowie Rady zaproponowali zorganizowanie kącika 

dla dzieci (np. szkoły prostych pleców) oraz współpracę ze Śląską Izbą Lekarską i Śląską Izbą 

Aptekarską w zakresie uświadamiania osób starszych o zagrożeniach nadużywania leków 

i suplementów diety.  

Członków Rady poproszono o przesłanie drogą mailową do Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej Województwa Śląskiego propozycji działań/uwag do planowanych Senioraliów 

w terminie do 3 marca 2017 r.  

Ponadto zwrócono uwagę na potrzebę przybliżania samorządom roli i sposobów 

prowadzenia profilaktyki zdrowotnej wobec seniorów (zgodnie z postanowieniami Karty 

Ottawskiej) poprzez np. opracowanie poradnika dla samorządów ww. zakresie oraz bieżącej 

współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z samorządami m.in. przy 

opracowaniu materiału dla osób starszych ABC Seniora (przewodnik, w którym seniorzy 

znajdą podstawowe informacje, gdzie mogą uzyskać pomoc w różnych 

sytuacjach/atrakcyjnie spędzić czas wolny itp.).  

W ramach dyskusji na temat planów działań w zakresie polityki senioralnej zaproponowano 

ponadto:  

— rozszerzenie składu zespołu włączonego w proces wypracowania gminnego modelu 

świadczenia usług opiekuńczych na rzecz osób starszych na potrzeby wdrażania 

środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego 2014-2020,  

— zorganizowanie konkursów w dziedzinie polityki senioralnej (propozycje regulaminów 

zostaną przesłane do akceptacji Radzie w trybie obiegowym), 
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— zainicjowanie wolontariatu wśród seniorów, w tym banków czasu (m.in. poprzez 

zaaranżowanie wymiany informacji pomiędzy seniorami zainteresowanymi 

korzystaniem i świadczeniem usług w ramach wolontariatu). 

Dodatkowo członkowie Rady wyrazili zainteresowanie uzyskaniem bliższych informacji na 

temat możliwości skorzystania z dofinansowania unijnego na realizację projektów dla 

seniorów.  

W dalszej części posiedzenia omówiono włączenie się Rady w przygotowanie wydarzeń 

adresowanych do seniorów w ramach Tygodnia Ekonomii Społecznej w Województwie 

Śląskim. Przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 

przedstawili prezentację poświęconą ekonomii społecznej, zadaniom Województwa 

w zakresie koordynowania i inspirowania rozwoju tego sektora w regionie, jak również  

założeniom projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej 

w województwie śląskim”. Zaprosili ponadto członków Rady do włączenia się 

w przygotowanie wydarzeń adresowanych do seniorów w ramach planowanego Tygodnia 

Ekonomii Społecznej i przesyłanie ewentualnych propozycji w tym zakresie drogą mailową 

do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.  

Kolejny punkty posiedzenia dotyczył przyjęcia sprawozdania z działalności Śląskiej Rady ds. 

Seniorów za 2016 r. oraz harmonogramu działań Śląskiej Rady ds. Seniorów w 2017 r. 

Na podstawie analizy informacji przekazanych przez członków Rady informacji uznano, że 

w 2016 r. członkowie Rady byli wysoce zaangażowani w działania na rzecz seniorów. 

Przy czym w przeważającej większość były to przedsięwzięcia indywidualne członków Rady, 

prowadzone przede wszystkim w ich środowiskach lokalnych. Niemniej jednak  zauważono, 

że propozycje projektów przedstawione na posiedzeniu z dn. 24 lutego 2017 r. (m.in. 

Senioralia, prace nad gminnym modelem świadczenia usług opiekuńczych na rzecz osób 

starszych) prace nad  pozwolą na zaangażowanie Rady jako organu w działania regionalne. 

Podkreślono jednocześnie, że wobec wielości inicjatyw, w które włączają się członkowie 

Rady, nie ma potrzeby sporządzania harmonogramu działań (co zostało uwzględnione 

również w zmienionym projekcie regulaminu poprzez usunięcie zapisu wprowadzającego taki 

obowiązek).   
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W dalszej części spotkania, członkowie Rady przyjęli propozycję projektu zmienionego 

Regulaminu Śląskiej Rady ds. Seniorów. Wśród najważniejszych modyfikacji znalazły się: 

— uproszczenie procedury wyboru Śląskiej Rady ds. Seniorów i Komisji Eksperckiej m.in. 

poprzez usunięcie kryterium subregionu,  

— wskazanie Wydziałów Urzędu Marszałkowskiego jako odpowiedzialnych za 

wykonanie zarządzenia w części dotyczącej zapewnienia wsparcia merytorycznego 

i organizacyjnego zadań Rady wraz z usunięciem zapisów dotyczących Komitetu 

konsultacyjnego jako organu wspierającego prace Rady,   

— doprecyzowanie kwestii formalnych związanych z procesem naboru do Rady,  

— wprowadzenie możliwości:  

o powołania przez Marszałka Województwa w skład Rady dodatkowego 

członka/dodatkowych członków ponad ustalony skład, z pominięciem 

procedury naboru, 

o uzupełnienie składu Rady w trakcie trwającej kadencji po stwierdzeniu 

wygaśnięcia mandatu członka Rady, 

o wyboru większej liczby zastępców przewodniczącego, 

o odwołanie członka Rady na wniosek Rady w przypadku jego nikłego 

zaangażowania w bieżące prace ww. organu,   

— doprecyzowanie zadań Sekretarza Rady oraz Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej Województwa Śląskiego jako organu wspierającego Radę w sprawach 

organizacyjnych. 

Następnie poinformowano o rozpoczęciu realizacji kolejnej edycji badań „Wspieranie 

seniorów w gminach województwa śląskiego” przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

Województwa Śląskiego. Jednocześnie zwrócono się z prośbą do członków Rady 

o zachęcanie samorządów lokalnych do udziału w badaniu.   

Poruszono również kwestie dotyczące monitoringu polityki senioralnej w subregionie 

południowym. Wskazano, że aktualnie prowadzone są prace nad doprecyzowaniem 

problematyki badawczej.   
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Uzgodniono wstępnie, że kolejne posiedzenie odbędzie się 31 marca 2017 r. o godz. 11.00. 

W programie znajdą się zagadnienia dotyczące m.in. organizacji Senioraliów i innych 

wydarzeń dla seniorów w 2017 r.  

W ramach wolnych wniosków członkowie Rady zostali zaproszenia na wykład poświęcony 

roli aktywności fizycznej zorganizowany na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Cieszynie, który 

odbędzie się 27 kwietnia br. Ponadto omówili bieżące aktualności związane ze wspieraniem 

i aktywizacją osób starszych tj.:  

— projekt powołana Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 

jako podmiotu odpowiedzialnego m.in. za koordynowanie konkursu FIO, 

— rezultatów wdrażania Programu „Senior-Wigor”, 

— potrzebę głębszej dyskusji na poziomie regionu na temat tzw. „projektowania dla 

wszystkich”/projektowania uniwersalnego.  

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: 
Oliwia Szewczyk 
Specjalista, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 
Katowice, 24 lutego 2017 r. 


