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Protokół z posiedzenia Śląskiej Rady ds. Seniorów 

     18 listopada 2016 roku 

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

 

18 listopada 2016 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach 

przy ulicy Ligonia 46 (Sala Dębowa) odbyło się szóste posiedzenie Śląskiej Rady ds. Seniorów. 

W posiedzeniu uczestniczyło 12 członków Rady (zachowane kworum niezbędne dla 

prawomocności obrad), tj.: 

1. Elżbieta Gacek 

2. Henryk Wójtowicz 

3. Izabela Zając-Gawlak 

4. Jerzy Zając 

5. Krystyna Jurewicz 

6. Grażyna Płonka 

7. Zuzanna Geilke 

8. Ewa Kulisz 

9. Krystyna Łaźnia 

10. Krystyna Męcik 

11. Krystyna Jurczewska-Płońska 

12. Anna Szelest 

Posiedzenie otwarł Pan Henryk Wójtowicz – Zastępca przewodniczącej Rady, który powitał 

przybyłych na posiedzenie członków Rady oraz zaproszonych przedstawicieli Urzędu 

Marszałkowskiego.  

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 30 września 2016 r. 
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4. Omówienie propozycji włączenia Śląskiej Rady ds. Seniorów w wypracowywanie ram 

dla usług opiekuńczych w województwie śląskim – przedstawiciel Wydziału 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

5. Prezentacja projektu „Kierunek Śląskie 3.0” – Pani Aneta Moczkowska, Sekretarz 

Województwa Śląskiego 

6. Uwagi o spotkaniach w subregionach „Śląskie Bezpieczne dla Seniora” 

7. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2016 r. w sprawie trybu 

przygotowania informacji o sytuacji osób starszych (poz.1530) 

8. Prezentacja Programu współpracy samorządu województwa śląskiego 

z organizacjami pozarządowymi na lata 2016 – 2017 – Pan Henryk Wójtowicz, Śląska 

Rada ds. Seniorów 

9. Informacja o spotkaniu z Przewodniczącym Sejmiku Województwa Śląskiego – Pani 

Ewa Kulisz, Śląska Rada ds. Seniorów  

10. Określenie terminu i tematu następnego zebrania 

11. Wolne wnioski 

 

Kolejny punkt obrad obejmował przyjęcie poprawionego protokołu z poprzedniego 

posiedzenia Rady (tj. 30 września 2016 r.). Dokument został przyjęty bez uwag.   

Następnie przedstawiciele Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przedstawili członkom Rady propozycję 

włączenia się Rady w opracowanie modelu (standardów/ram) świadczenia usług dla osób 

starszych z użyciem:  

— diagnozowania już funkcjonujących zasobów, potencjału w lokalnych środowiskach, 

— rozwijania bazy mieszkań chronionych, wspomaganych; rozwijania sieci rodzinnych 

domów opieki, środowiskowych domów samopomocy, miejsc opieki 

krótkoterminowej. 

Celem planowanego działania jest efektywne wykorzystanie już istniejących zasobów, 

tworzenie alternatywy dla dostępnej oferty i umożliwienie skorzystania z jak największej 

liczby form usług. Działanie to ma mieć charakter pilotażowy. Jego efektem ma być ponadto 

opracowanie koncepcji konkursu finansowanego ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014 – 2020.  



3 

 

Omówiono powody, dla których podjęto decyzję o rozpoczęciu prac związanych 

z przeprowadzeniem pilotażu oraz poszczególne etapy zaplanowanych prac.  Reprezentanci 

Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego zwrócili się z prośbą o wyłonienie z Rady 

trzech ekspertów, którzy będą zaangażowani w bezpośrednie prace (w tym poprzez udział 

w warsztatach). Jednocześnie zaoferowali chęć konsultowania ostatecznego modelu 

we współpracy z wszystkimi przedstawicielami Śląskiej Rady ds. Seniorów.  

Po prezentacji członkowie Rady zostali odnieśli się do omawianego tematu pytając m.in. 

o zakres włączenia gmin w zadanie oraz ograniczenia w przygotowywaniu ram. Prelegenci 

wskazali, że gminy mogą zostać zaangażowane już w proces opracowania modelu usług dla 

osób niesamodzielnych. Ponadto podkreślili, iż nie istnieją zasadnicze bariery (poza tymi 

o charakterze formalno-prawnym) mogące mieć znaczenia dla wypracowanych standardów. 

W dalszej części głos zabrała Pani Katarzyna Kuczyńska-Budka, która zaprosiła członków Rady 

na uroczyste spotkanie świąteczno-noworoczne. Odbędzie się ono 8 grudnia 2016 r. 

w Koszęcinie.  

Kolejny punkt posiedzenia obejmował prezentację projektu „Kierunek Śląskie 3.0” przez 

Panią Anetę Moczkowską - Sekretarza Województwa Śląskiego. Realizacja przedsięwzięcia 

wynikała z przyjęcia przez Zarząd Województwa Śląskiego w grudniu 2015 r. dokumentu 

Kierunek Śląskie 3.0. Program Rozwoju Wewnętrznego Województwa Śląskiego do 2030. 

Inicjatywa strategiczna. Ww. program określa pięć podstawowych obszarów strategicznych, 

w ramach których przeprowadzane mają być konkretne projekt. Ponadto zakłada on rozwój 

regionu oparty o wewnętrzne potencjały i atuty regionu, organizowany oddolnie.  

Wobec powyższego dostrzeżono potrzebę realizacji projektu Kierunek Śląskie 3.0. 

uwzględniającego możliwości wynikające z partycypacji obywatelskiej oraz konieczność 

rozwoju kompetencji obywatelskich i komunikacyjnych wśród mieszkańców regionu. Jego 

celem jest poddanie pod dyskusję sformułowanych kierunków rozwoju regionu oraz uzupełnienie (o 

nowe kierunki, projekty oddolne wypracowane podczas spotkań). Uczestnikami są mieszkańcy 

całego regionu (zarówno eksperci, jak i działacze – z różnych sektorów) oraz ekspert 

zewnętrzny pełniący rolę motywatora. 
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W ramach dotychczasowych działań projektu zorganizowano już 9 spotkań (4 spotkania 

subregionalne i 5 spotkań tematycznych), w których udział wzięło ponad 250 osób 

i wypracowano 124 projekty. Ponadto zaplanowano zorganizowanie w grudniu 2016 r. 

spotkania podsumowującego. Pomysły na projekt poddano szczegółowej analizie podczas 

debat tematycznych, w efekcie czego wyłoniono ostatecznych 67 projektów.   

Projekt obejmował także szereg działań edukacyjno-informacyjnych, w tym m.in. 

zorganizowanie strefy edukacji podczas kilku wydarzeń kulturalnych w całym regionie, lekcji 

obywatelskich w szkołach, konkursu Nasz pomysł na śląski i konkurs artystycznego Skrzynki 

marzeń. Rekomendacje i rezultaty przedsięwzięcia dostępna są na stronie internetowej: 

www.turozmawiamy.slaskie.pl 

Pani Sekretarz zaprosiła jednocześnie członków Śląskiej Rady ds. Seniorów do udziału 

w spotkaniu podsumowującym realizację projektu Kierunek Śląskie 3.0. w grudniu br. 

Wskazała również, że w 2017 r. zaplanowano kolejne działania (np. spotkania otwarte 

z mieszkańcami w każdym z 4 subregionów, spotkania dedykowane różnym grupom 

społecznym, angażujące w proces m. in. studentów, seniorów, organizacje pozarządowe, 

profesjonalne warsztaty dla mieszkańców każdego subregionu zachęcające do 

przygotowania własnej inicjatywy oddolnej). 

W dalszej części posiedzenia członkowie Rady podsumowali cykl spotkań Śląskie Bezpieczne 

dla Seniora przeprowadzonych w subregionach województwa śląskiego w październiku 

2016 r. Pozytywnie oceniono m.in. subregionalny charakter spotkań, dobrą organizację oraz 

dobór tematyki. Jednocześnie podkreślono, że przy organizacji kolejnych spotkań należy 

większą uwagę zwrócić na wcześniejsze informowanie o planowanych wydarzeniach i ich 

skoordynowanie z kalendarzem wydarzeń lokalnych, co umożliwi zapewnienie większej 

frekwencji. Ponadto dostrzeżono potrzebę zwiększenia udziału przedstawicieli władz 

lokalnych i regionalnych.  

W ramach dyskusji wskazano na konieczność przeformułowania współpracy pomiędzy 

Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego a Śląską Radą ds. Seniorów przy 

wypracowywaniu działań skierowanych dla seniorów województwa śląskiego. 

Zaproponowano ponadto, aby materiały przedstawione w trakcie cyklu spotkań Śląskie 
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Bezpieczne dla Seniora zostały udostępnione w postaci audiobook’a na stronie 

seniorzy.slaskie.pl, a spotkanie subregionalne były kontynuowane w przyszłym roku. 

Z uwagi na konieczność głębszej analizy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 

września 2016 r. w sprawie trybu przygotowania informacji o sytuacji osób starszych 

(poz.1530) oraz zapoznania się z przygotowaną Informacją o sytuacji osób starszych, ten 

punkt zebrania przeniesiono na kolejne posiedzenie.  

 

Następne zagadnienie wskazane w programie posiedzenia dotyczyło Programu współpracy 

samorządu województwa śląskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016 – 2017. Pan 

Henryk Wójtowicz – Zastępca przewodniczącego Rady wyraził pozytywną opinię na temat 

ww. dokumentu (który na dzień posiedzenia tj. 18 listopada 2016 r.), z uwagi na 

uwzględnienie w nim jako jedno z zagadnień horyzontalnych polityki senioralnej oraz 

współpracy międzypokoleniowej. Jednocześnie przegłosowano przygotowanie pisma 

wyrażającego aprobatę Rady wobec ww. Programu (głosów za: 9, głosów przeciw: 1, 

wstrzymano się od głosu: 2).  

 

Kolejny punkt posiedzeń dotyczył spotkania z Panem Grzegorzem Wolnikiem - 

Przewodniczącym Sejmiku Województwa Śląskiego. Przewodnicząca i Sekretarz Rady 

przedstawiły czym zajmuje się Śląską Rada ds. Seniorów oraz omówiły możliwe formy 

współpracy z Sejmikiem Województwa Śląskiego (wskazano spotkanie z Komisją Polityki 

Społecznej i Ochrony Zdrowia, a ponadto wystąpienie na sesji Sejmiku Województwa 

Śląskiego).  

W ramach wolnych wniosków poruszono zagadnienia związane z: 

— rozpoczęciem działalności Obywatelskiego Parlamentu Seniorów drugiej kadencji, 

przedstawioną przez jej członków Deklaracją OPS i spotkaniem regionalnego zespołu 

OPS w Województwie Śląskim (12 grudnia br.),   

— poprawą sytuacji w zakresie planowanego powołania Rady Seniorów w Jaworznie,  

— dobrymi praktykami z obszaru budowania współpracy międzypokoleniowej (przykład 

spotkania seniorów ze studentami Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu 

Śląskiego), 
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— konkursem grantowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na wsparcie 

współpracy wyższych uczelni z uniwersytetami trzeciego wieku, 

— udostępnieniem kolejnych poradników, w tym dotyczących udzielania pierwszej 

pomocy, na stronie seniorzy.slaskie.pl, 

— potrzebą wsparcia działań związanych z tworzeniem kalendarza wydarzeń dla 

seniorów (m.in. w celu uniknięcia kolizji ich terminów), 

—  uwagami do Oceny zasobów pomocy społecznej w kontekście możliwości 

rozbudowania tego badania o zagadnienia związane z polityką senioralną (przy czym 

zwrócono uwagę, że Ocena przebiega w oparciu o przygotowane wytyczne 

ogólnokrajowe. Niemniej jednak aspekt ten może być zbadany na poziomie regionu 

poprzez powtórzenie w przyszłym roku badania o wsparciu seniorów w gminach 

województwa śląskiego). 

 

Uzgodniono wstępnie, że kolejne posiedzenie odbędzie się 13 stycznia br. o godz. 11.00.  

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: 
Oliwia Szewczyk 
Specjalista, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 
Katowice, 18 listopada 2016 roku 


