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Protokół z posiedzenia Śląskiej Rady ds. Seniorów 

     13 stycznia 2017 roku 

Sala Błękitna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (Ligonia 46, Katowice) 

 

13 stycznia 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach 

przy ulicy Ligonia 46 (Sala Błękitna) odbyło się siódme posiedzenie Śląskiej Rady ds. 

Seniorów. 

W posiedzeniu uczestniczyło 13 członków Rady (zachowane kworum niezbędne dla 

prawomocności obrad), tj.: 

1. Henryk Wójtowicz 

2. Izabela Zając-Gawlak 

3. Krystyna Jurewicz 

4. Wanda Korzuch 

5. Grażyna Płonka 

6. Wiesława Walkowska 

7. Zuzanna Geilke 

8. Ewa Kulisz 

9. Krystyna Łaźnia 

10. Krystyna Męcik 

11. Krystyna Jurczewska-Płońska 

12. Anna Szelest 

13. Maria Zrałek  

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

posiedzenie członków Rady.  

W dalszej części posiedzenia głosowano nad przyjęciem porządku posiedzenia. Program 

posiedzenia został przyjęty przez aklamację i był następujący:   

1. Powitanie 

2. Przyjęcie porządku obrad 

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia 18 listopada 2016 roku 
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4. Podsumowanie działań Śląskiej Rady ds. Seniorów w roku 2016 

5. Ustalenie harmonogramu działań Śląskiej Rady ds. Seniorów na 2017 rok 

6. Zagadnienia związane ze spotkaniem Śląskiej Rady ds. Seniorów ze Śląską Radą 

Pożytku Publicznego – p. Henryk Wójtowicz 

7. Ustalenia zasad przyznawania patronatów Śląskiej Rady ds. Seniorów 

8. Omówienie propozycji: książeczka zdrowia seniora  

9. Określenie terminu i tematu następnego zebrania 

10. Wolne wnioski 

Kolejny punkt obrad obejmował przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady 

(tj. z 18 listopada 2016 roku). Dokument został przyjęty bez uwag.   

Następnie omówiono wyniki analizy kwestionariuszy skierowanych do członków Rady, 

dotyczących ich działalności w 2016 roku (zebrano dane od 13 przedstawicieli Rady). Część 

członków Rady zadeklarowało wypełnienie i odesłanie kwestionariusza w późniejszym 

terminie.  

Na podstawie zgromadzonych danych ustalono udział członków Rady w 2016 roku, 

w następujących typach przedsięwzięć:  

Lp. Typ przedsięwzięcia 
Liczba członków Rady 

uczestniczących 
w przedsięwzięciu 

1 Udział w konferencjach 13 

2 
Udział w projektach i inicjatywach związanych 
z aktywizacją osób starszych 

11 

3 Wspieranie działalności uniwersytetów trzeciego wieku 11 

4 Współpraca z samorządami lokalnymi 11 

5 Działalność szkoleniowa 9 

6 Działalność w gminnych radach seniorów 8 

7 Publikacje/artykuły naukowe 7 

W ramach podsumowania działalności Rady w 2016 roku, zwrócono również uwagę na niską 

frekwencję niektórych członków Rady w posiedzeniach. Jednocześnie poproszono członków 

Rady o informowanie w przypadku planowanej nieobecności. Wskazano również potrzebę 

uregulowania w Regulaminie Śląskiej Rady ds. Seniorów możliwości usunięcia członka Rady z 
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jej składu, na wniosek Rady, w przypadku notorycznych i nieusprawiedliwionych 

nieobecności na spotkaniach oraz braku zaangażowania w bieżącą działalność Rady.   

W dalszej części posiedzenia omówiono potrzebę przygotowania harmonogramu działań 

Rady na 2017 rok, o czym stanowi § 18 ust. 11 Regulaminu Śląskiej Rady ds. Seniorów. 

Przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 

przedstawił propozycje działań Ośrodka, w ramach których planuje się zwrócenie do Rady 

z prośbą o wsparcie merytoryczne (m.in. konkursy w zakresie polityki senioralnej, 

seminarium dotyczące bieżących wyzwań związanych ze wspieraniem seniorów w regionie, 

kolejna edycja badań pn. „Wspieranie seniorów w gminach województwa śląskiego”). 

Wskazał również na działania rozpoczęte przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Śląskiego, wśród których znalazło się: powołanie Koalicji na rzecz polityki senioralnej 

(zaproszenie do współpracy w ramach Koalicji przesłano do Śląskiego Związku Gmin 

i Powiatów), wsparcie organizacji regionalnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 

współpraca z innymi województwami w celu przekazywania doświadczeń i dobrych praktyk 

z obszaru polityki senioralnej. 

Wstępnie członkowie Rady ustalili potrzebę opracowania księgi dobrych praktyk, 

wypracowania formuły wsparcia projektów międzypokoleniowych oraz angażujących 

seniorów w działania na rzecz ich własnego środowiska (zgodnie z zasadą „seniorzy 

seniorom”). Zwrócili również uwagę na możliwość włączenia zagadnień z zakresu polityki 

senioralnej do zaplanowanych w gminach procesów rewitalizacji oraz wsparcia gminnych rad 

seniorów.      

Ustalono, że do końca stycznia 2017 roku członkowie Rady przedstawią swoje pomysły na 

planowane działania Rady i prześlą je mailowo w celu opracowania zbiorczego materiału.   

Kolejny punkt posiedzenia obejmował propozycje spotkania Śląskiej Rady ds. Seniorów ze 

Śląską Radą Pożytku Publicznego w celu wspólnej dyskusji na temat działań związanych 

z osiągnięciem celu horyzontalnego dotyczącego polityki senioralnej, zawartego w Programie 

samorządu województwa śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

rok 2017. Początkowo zaproponowano przygotowanie zaproszenia Śląskiej Rady ds. 
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Seniorów dla Śląskiej Rady Pożytku Publicznego. W toku dyskusji ustalono jednak, że bardziej 

pożądaną formułą współpracy będą bieżące kontakty robocze.  

Poruszono również kwestie udziału przedstawicieli Śląskiej Rady ds. Seniorów w posiedzeniu 

Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia w celu wspólnej dyskusji na temat 

wzmocnienia działań w zakresie polityki senioralnej. W tym przedmiocie wskazano, że 

w ramach wcześniej kontaktów przedstawicieli Rady z Panem Przewodniczącym Sejmiku 

Województwa Śląskiego Grzegorzem Wolnikiem uzgodniono to zagadnienie. 

W toku dyskusji przedstawiono ponadto propozycję przeprowadzenia na terenie subregionu 

południowego monitoringu polityki senioralnej (m.in. potrzeby i sytuacja seniorów, 

realizowane działania itp.). W tym zakresie wskazano na konieczność powołania zespołu 

badawczego odpowiadającego za przygotowanie i przeprowadzenie tego zadania. 

W dalszej części posiedzenia dyskutowano na temat zasad przyznawania patronatów Śląskiej 

Rady ds. Seniorów. Zaprezentowano przykładowy regulamin regulujący zasady w tym 

zakresie, wypracowany w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Niemniej 

jednak, członkowie Rady zrezygnowali z pomysłu opracowania tożsamego dokumentu. 

Uzgodniono, że wystarczającą formą jest przedstawienie przez osobę/instytucję 

zainteresowaną uzyskaniem patronatu Rady prośby ww. zakresie wraz z opisem 

przedsięwzięcia. Zgodę na przyznanie honorowego patronatu, z uwagi na chęć usprawnienia 

tego procesu, pozostawiono prezydium Rady.  

Ponadto zaprezentowano propozycję logotypów Śląskiej Rady ds. Seniorów przygotowaną 

przez Panią Magdalenę Szadkowską - Doktorantkę na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu 

Śląskiego w Katowicach. Logotypy zostały zaakceptowane przez członków Rady. Ustalono 

przygotowanie podziękowania za opracowanie projektów.  

Następny punkt posiedzenia obejmował propozycję przygotowania książeczki zdrowia 

seniora jako odpowiednika książeczki zdrowia dziecka i rozwinięcia projektu Śląskiej Koperty 

Życia. Książeczka zdrowia seniora ma gromadzić informacje istotne z punktu widzenia 

leczenia seniora (np. informacja o zażywanych lekach, prowadzonym leczeniu 

specjalistycznym) i przedstawiać praktyczne informacje dotyczące działań profilaktycznych 
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(np. zalecane badania, szczepienia itp.). Wskazano, że istotnym zagrożeniem związanym 

z wdrożeniem pomysłu jest niechęć lekarzy do jej wypełniania, co wymaga gruntowanego 

rozważenia formuły książeczki, tak aby była ona użyteczna dla seniora. Wskazano, że 

przygotowaniem propozycji książeczki zdrowia seniora ma zająć się zespół ds. zdrowia 

i aktywności fizycznej.  

Uzgodniono wstępnie, że kolejne posiedzenie odbędzie się 24 lutego br. o godz. 11.00. 

Tematyka kolejnego posiedzenia ma dotyczyć m.in. wsparcia Rady w przygotowaniu 

wydarzeń dla seniorów w 2017 roku (tj. Olimpiada UTW w Łazach i Kongresu „Obywatel 

Senior”).  

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: 
Oliwia Szewczyk 
Specjalista, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 
Katowice, 13 stycznia 2017 roku 


