
 

 

Ten artykuł może składać się 

z 75-125 wyrazów. 

Nagłówek jest bardzo ważną 

częścią biuletynu i powinien być 

starannie dobrany, aby dobrze 

oddawać treść artykułu 

i przykuwać uwagę czytelnika. 

Zastanów się nad nagłówkiem 

przed napisaniem artykułu. Po-

może Ci to skoncentrować się 

Kolpingowki Senior 

G R U D Z I E Ń ,  2 0 1 5  R O K  

    BIULETYN 

 „Naprawdę wielkim jest ten,  
kto wciąż się uczy.”  

                          św. Jan Paweł II 

ZW I Ą Z E K  C E N T R A L N Y  D Z I E Ł A  K O L P I N G A  W  P O L S C E  



 

 

„Obecnie w KKS-ach 

działa ponad 300 

seniorów, którzy 

rozwijają ofertę w 

trzech obszarach: 

 seniorzy dla 

seniorów, 

 seniorzy dla 

otoczenia, 

 seniorzy u 

seniorów” 

K O L P I N G O W K I  S E N I O R  

„Na uwagę zasługują te wszystkie inicjatywy społecz-
ne, dzięki którym ludzie starzy mogą nie tylko dbać o 
swoją kondycję fizyczną i intelektualną, ale rozwijać 
relacje z innymi oraz także stawać się przydatni, od-

dając innym swój czas, umiejętności i doświadczenie. 
Pozwala to zachować i pogłębić wartość życia”. 

Św. Jan Paweł II 

Seniorzy są ważni! 

Dzieło Kolpinga w Polsce od 20 lat prowadzi działania 

wspierające społeczności lokalne.  Od kilku lat szczególnie 

wspiera seniorów i ich aktywność społeczną.  

W ostatnich 4 latach przy Rodzinach Kolpinga powstało aż 

14 Klubów Seniora.  Seniorzy działający w KKS-ach to  lu-

dzie, którzy w duchu idei bł. Adolpha Kolpinga chcą zmie-

niać świat na lepsze. Prowadzą działania samopomocowe 

i wolontaryjne. Poświęcają swój czas i doświadczenie po-

magając w świetlicach środowiskowych, hospicjach i 

ośrodkach pomocy społecznej.  

Seniorzy są dla nas ważni, dlatego od wielu lat realizuje-

my projekty, w których beneficjentami jest właśnie  

ta grupa wiekowa. Zapraszamy do lektury niniejszego biu-

letynu, w którym znajdą Państwo relację z niektórych or-

ganizowanych przez nas inicjatyw. 

 

      Monika Dąbrowska 
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Chcą mieć wpływ na to co dzieje się w ich okolicy. Chcą działać i budować spo-

łeczność lokalną przyjazną starzeniu się. Tacy są seniorzy – aktywiści, działający 

w Kolpingowskich Klubach Seniora w Małopolsce i na Podkarpaciu. 11 – 13 grud-

nia br. spotkali się oni w Krakowie na Kolpingowskim Kongresie Seniorów. 

Tematem przewodnim spotkania była partycypacja przyjazna seniorom. Rozma-

wiano na temat nowej roli i siły społecznej tej grupy oraz o wyzwaniach i proble-

mach osób starszych w partycypacji obywatelskiej. 

Tegoroczny Kongres swoją obecnością zaszczycili goście, dla których temat partycy-

pacji seniorów jest ważny. Pani Anna Okońska Walkowicz, Doradca Prezydenta 

Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej opowiedziała o rozwiązaniach na rzecz 

miejsc przyjaznych seniorom i starzeniu się na przykładzie Krakowa oraz innych 

miast europejskich. Pan Łukasz Salwarowski, Prezes Stowarzyszenia MANKO mówił 

o wizerunku starości i seniorów w społeczeństwie.  

Podczas kongresu uczestnicy i prelegenci dużo uwagi  poświęcili też tematyce rad 

seniorów – wyzwaniom stojącym przed nimi i sposobie ich działania. Swoimi  

doświadczeniami w tym zakresie podzielił się Przewodniczący Rady Krakowskich 

Seniorów 2014-2016 - Pan Antoni Wiatr. 

Kolpingowki Kongres Seniorów pod znakiem 

partycypacji obywatelskiej 
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Uczestnicy Kongresu to przedstawiciele Kolpingowkich 

Klubów Seniora (KKS), które działają w Małopolsce  

i na Podkarpaciu. Spotkanie było zatem okazją do wy-

miany doświadczeń z działalności klubów oraz uświa-

domienia sobie siły i zasięgu oddziaływania społecz-

nego sieci seniorskich organizacji. 

Kolpingowki Kongres Seniorów zrealizowany przez 

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce odbył się 

w ramach projektu „Partycypacja Przyjazna Senio-

rom”, który jest współfinansowany ze środków otrzy-

manych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w 

ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności 

Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. 

W ramach projektu zmodernizowano też portal kol-

pingowskich seniorów -  www.senior.kolping.pl. Zapra-

szamy do odwiedzenia tej strony! 

Monika Dąbrowska 



 

 

        
Od kwietnia 2014 r. do grudnia 2015 r. Związek 
Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce w ramach 
programu „Obywatele dla Demokracji” finan-
sowanego z funduszy EOG realizował projekt 
„Seniorzy dla demokracji”, który był z jednej 
strony odpowiedzią na problem wykluczenia 
społecznego, publicznego i cyfrowego senio-
rów w wieku 60+, z drugiej strony mobilizował 
tę grupę do działania na rzecz lokalnej spo-
łeczności. 
 
      Ze względu na globalne zmiany demogra-
ficzne, za którymi nie nadążają mechanizmy 
działania społeczeństwa, gospodarki i admini-
stracji seniorzy to grupa szczególnie narażona 
na wykluczenie, a brak jej obecności w struktu-
rach i formach społeczeństwa obywatelskiego, 
osłabia system demokratyczny i obniża jakość 
funkcjonowania społeczności lokalnych. Z dru-
giej strony seniorzy są postrzegani jako grupa 
społeczna bierna, słaba fizycznie, nieatrakcyjna 
ekonomicznie, niewykwalifikowana, stanowiąca 
obciążenie dla publicznych systemów opieki 
społecznej. Zwiększanie się udziału demogra-
ficznego seniorów wymaga zatem zmian w mo-
delu relacji społecznych i podjęcia działań 
zwiększających ich aktywność obywatelską.  
     Celem projektu było powstanie 5 samowy-
starczalnych Kolpingowskich Klubów Seniora 
działających wolontaryjnie w 3 wymiarach: se-
niorzy dla seniorów-samopomoc i samoorgani-
zacja, seniorzy dla otoczenia-aktywizacja spo-
łeczna poprzez akcje i porady obywatelskie w 
środowiskach lokalnych i seniorzy u seniorów-
wymiana doświadczeń w ramach kongresu se-
nioralnego. 

        
 
 
 
 

 
 

Rezultatem projektu 
jest powstanie i roz-
wój oferty 5 Kolpin-
gowskich Klubów Se-
niora (KKS)  
działających w Jarosławiu (woj. podkarpackie), 
Makowie Podhalańskim, Wadowicach i Brzesku 
(woj. małopolskie) oraz w Staniszczach Wielkich 
(woj. opolskie), które stały się punktami wspar-
cia aktywności lokalnej os. 60+ dzięki działa-
niom grup samopomocowych, zrzeszających 
ponad 100 osób, rozwój samoorganizacji senio-
rów, świadczenie poradnictwa prawnego i oby-
watelskiego oraz ofertę kursów komputero-
wych. 
        Pierwszym etapem działań projektowych 
było przeprowadzenie pięciu warsztatów roz-
woju osobistego, których celem było przełama-
nie podstawowej bariery w aktywności lokalnej 
seniorów tj. braku wiary w sens życia, aktyw-
ność i samorealizację w wieku senioralnym.  
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Kolpingowskie Kluby Seniora  

jako punkty wsparcia  

aktywności lokalnej 



 

 

      Wzmocnieni seniorzy przystąpili do tworzenia grup samopomocowych i ustala-
nia ich planu działania. W ciągu kilkunastomiesięcznego działania grup seniorzy 
zrealizowali wiele cennych inicjatyw na rzecz swojego otocznia: odwiedzali chorych 
w szpitalach i hospicjach, pomagali osobom niepełnosprawnym w zakupach, 
uczestniczyli w przygotowaniu kiermaszy i lokalnych świąt, pomagali dzieciom w 
świetlicach w odrabianiu zadań domowych, prowadzili bibliotekę parafialną. Grupy 
organizowały też przedsięwzięcia kulturalne i rekreacyjne dla seniorów: wyjazdy do 
teatru, kina i opery, wieczorki poezji, dyskusyjne kluby filmowe, wieczorki tanecz-
ne, spacery i ćwiczenia. 
       Poprzez ofertę kursów komputerowych przełamywano kolejną barierę związa-
ną z wykluczeniem cyfrowym seniorów. W 10 kursach komputerowych udział wzię-
ło prawie 125 seniorów. Natomiast udział w 10 szkoleniach „Mechanizmy i narzę-
dzia demokracji lokalnej” uzupełnił ofertę aktywizującą dla seniorów w zakresie 
wzmacniania ich podmiotowości jako obywateli korzystających w pełni z praw oby-
watela. Efektem tych działań był m.in. udział przedstawicieli KKS w tworzeniu lokal-
nych Rad Seniorów.  
Seniorzy z KKS obsługiwali wolontarystycznie powołane w ramach projektu Senio-
ralne Punkty Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego, w których z profesjonalnych 
usług prawnych skorzystało prawie 300 osób.  
      Niezwykle cennym forum wymiany doświadczeń był kongres senioralny zorgani-
zowany w Heluszu  z udziałem partnera projektu, Dzieła Kolpinga na Ukrainie. Spo-
tkanie to zainspirowano nas do pogłębienia współpracy i przygotowania wspólnego 
polsko-ukraińskiego projektu w ramach Programu RITA „Przemiany w regionie”, 
który został właśnie zaakceptowany i będzie realizowany w roku 2016.  
      W realizacji działań projektu „Seniorzy dla demokracji uczestniczyło aktywnie 
ponad 100 seniorów, co najmniej 300 osób skorzystało z oferty kursów komputero-
wych i poradnictwa prawnego. Dzięki zaangażowaniu seniorów z KKS zostało zreali-

zowanych  ponad 50 akcji na rzecz 
lokalnej społeczności. 
 

Beata Harasimowicz 
Koordynatorka projektu 
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Aktywność seniora przejawia 

się w różny sposób i jest niezmier-

nie ważna, ponieważ warunkuje ra-

dośniejsze przeżywanie starości. 

Jest to pojęcie wielopłaszczyznowe. 

Jednym z obszarów w którym ja się 

sprawdzam jest wolontariat.  

Działalność wolontaryjna jest 

moją drogą rozwoju osobistego, 

pasji,  samorealizacji a jednocze-

śnie dążeniem do zmotywowania 

społeczności - do aktywności fizycz-

nej i intelektualnej tak, „ żeby życie 

nie bolało”. Jak widać działa to w 

obydwie strony. Udowadniam więc, 

że wolontariat jest dla mnie. Roz-

piera mnie radość widząc ludzi nie-

gdyś zamkniętych, wycofanych a 

dziś uśmiechniętych, życzliwych, 

zadowolonych i … wdzięcznych. 

Ogromnie cenię sobie przyjaź-

nie, które jak ciche Anioły są obok, 

stanowią kojący balsam mojej  

 

duszy. Jestem szczęśliwa, że 

mogę dać cząstkę siebie za jedno 

kultowe słowo „dziękuję”- choć te-

go nie oczekuję. 

 

 

 

 

 

 

 

Marianna Sitek KKS Chełmek

                

Wolontariat  - czy to dla mnie? 

Aktywizacja, wolontariat – słowa żywe na topie 

bogate w treść i w sens ich nigdy nie zwątpię. 

Wszystko gna, pędzi naprzód, dużo się zmienia 

tylko człowiek wciąż ten sam i jego pragnienia. 

OKIEM 

SENIORA 
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Kolpingowski Klub Seniora przy Rodzinie Kolpinga 

Kraków—Nowy Bieżanów skończył rok!  

Gratulacje!!! 

        To już roczek Klubu Waszego, 

         mnóstwem działań się wypełnił. 

         Potwierdził jak bardzo potrzebnego, 

         jak ważne i trafione są projekty. 

Trudny jest zawsze początek 

aby pomysły w życie wcielić. 

Towarzyszą Liderom emocje 

komu, jakie zadania powierzyć. 

Wolontariusz umie służyć ludziom 

nie szczędzi czasu własnego. 

Nie ważne, co gdzieś inni mówią 

i tak nic z tego nie zrozumieją. 

           Róbcie swoje, tego się trzymajcie 

                   ogrom Seniorów Was docenia.! 

                   Składamy i my szczere gratulacje 

                   nieustannie spełniajcie marzenia!!! 

               

                                             4.12.2015 r. M. Sitek KKS Chełmek 
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PROJEKTY 
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Inicjatorem i wykonawcą przedsięwzięcia 

skierowanego do seniorów jest stowarzy-

szenie „Rodzina Kolpinga w Bochni”.  

    Kolpingowska Akademia to połączenie 

idei aktywizacji i integracji osób powyżej 

60 roku życia z ciekawym i różnorodnym 

programem edukacji. Stworzenie senio-

rom z terenu miasta i gminy Bochnia od-

powiednich warunków do samorealizacji, 

nabywania nowych umiejętności i wiedzy, 

w tym w zakresie zdrowego odżywiania i 

nowoczesnych technologii, a także zwięk-

szenia ich aktywności społeczno-

kulturalnej i sprawności ruchowej było 

podstawowym założeniem projektu.  

         Dla 30 uczestników Kolpingowskiej 

Akademii przygotowano i zrealizowano 

program ciekawych spotkań, warsztatów, 

szkoleń i wycieczek. Zacznijmy od aktywi-

zacji ruchowej... Kondycja jest ważna w 

każdym wieku. Ma decydujący wpływ na 

poprawę stanu zdrowia, samopoczucia, 

wzrost poziomu skupienia czy koncentra-

cji. Nie ma nic ważniejszego, niż dobrze 

dotleniony, wzmocniony i sprawnie funk-

cjonujący organizm. To często od dobrej 

kondycji zależy nasz stan fizyczny, ale jed-

nocześnie też duchowy. Osoby aktywne 

częściej się uśmiechają, są optymistycznie 

nastawione do życia, i mają chęć do dzia-

łania.  

  Bardzo ważną rolę w utrzymywaniu 

sprawności i dobrej kondycji fizycznej 

spełnia także świadomość i wiedza doty-

cząca prawidłowego odżywiania. Zmiana 

nawyków żywieniowych i to nie tylko eli-

minowanie z diety szkodliwych produk-

tów, ale także urozmaicanie codziennego 

jadłospisu. Ważna jest tu oczywiście od-

powiednia wiedza i przestrzeganie zasad 

dotyczących prawidłowego i zdrowego ży-

wienia.  

    W ramach cyklu wykładów dotyczących 

właściwego odżywiania, uczestnicy Kol-

pingowskiej Akademii Zdrowia mogli nie 

tylko poznać założenia zdrowej diety, ale 

także degustować potrawy z ekologicz-

nych i naturalnych produktów.  

KOLPINGOWSKA AKADEMIA ZDROWIA I KULTURY 

S T R .  1 0  



 

 

      Z kolei program aktywizacji ruchowej - 

obejmujący zajęcia z gimnastyki ogól-

nousprawniającej oraz dotleniające, dy-

namiczne spacery z „kijami” - nordic wal-

king - idealnie sprzyjał podniesieniu 

sprawności i kondycji fizycznej, a co za 

tym idzie także poprawie samopoczucia 

seniorów.  

      Warto zaznaczyć, że każdy uczestnik 

projektu biorący udział w zajęciach rucho-

wych miał zagwarantowany zarówno od-

powiedni sprzęt tj. maty do ćwiczeń i kije 

do nordic walking, jak również - pod 

okiem wykwalifikowanego instruktora - 

szkolenie z prawidłowej techniki marszu. 

Cenną wartością i rezultatem działań bę-

dzie niewątpliwie możliwość kontynuo-

wania przez seniorów tej formy aktywno-

ści po zakończeniu projektu, ponieważ 

można ją uprawiać praktycznie wszędzie. 

Jest to sport dla ludzi w każdym wieku, 

zarówno dla młodzieży, jak i seniorów, i 

pewnie z tego powodu zdobywa w Polsce 

coraz więcej zwolenników.  

      Żyjemy w czasach szybkiego postępu 

technologicznego, a korzystanie z kompu-

tera to niemal standard na trwałe wpisa-

ny w codzienność. Obserwując uczestni-

ków kursu komputerowego Kolpingow-

skiej Akademii możemy śmiało powie-

dzieć, że komputer pomału przestaje być 

domeną tylko młodego pokolenia. Senio-

rzy dzięki dużemu zaangażowaniu, cieka-

wości nowej wiedzy, a przede wszystkim 

przystępnemu przekazowi i odpowiednio 

dostosowanemu do ich potrzeb progra-

mowi kursu komputerowego używają dziś 

komputery bez większego problemu, wy-

korzystując je do realizacji swoich celów.  

      W trakcie trwania projektu zrealizowa-

no także bogaty program edukacji kultu-

ralnej będący elementem integrującym i 

wspierającym uczestnictwo seniorów w 

życiu społeczno-kulturalnym. Program 

Kolpingowskiej Akademii Kultury obejmo-

wał wyjazd do teatru, opery, wyjście do 

kina, kawiarni, restauracji, zwiedzanie hi-

storycznych miejsc w regionie i wizyty w 

muzeum. Bardzo ważnym dla uczestników 

elementem projektu były też wycieczki 

krajoznawczo-turystyczne i spotkania in-

tegracyjne, które sprzyjały wzajemnemu 

poznaniu się i nawiązaniu nowych znajo-

mości. Dwudziestego listopada odbyło się 

spotkanie podsumowujące projekt, które 

połączono z obchodami Ogólnopolskiego 

Dnia Seniora, przypadającego właśnie w 

tym dniu. Podczas spotkania zaprezento-

wano przebieg realizacji działań w ramach 

Kolpingowskiej Akademii Zdrowia i Kultu-

ry. Była to też okazja do przedstawienia 

efektów tychże działań oraz planów doty-

czących dalszej aktywizacji osób starszych 

w regionie. Licznie przybyli goście, w tym 

przedstawiciele władz lokalnych, organi-

zacji działających na rzecz osób starszych i 

sami seniorzy włączyli się do dyskusji na 

temat potrzeby, ale też możliwości podej-

mowania inicjatyw lokalnych na rzecz 

osób starszych. Uroczystość uświetniły 

występy artystyczne członków KKKS –u 

działającego przy stowarzyszeniu 

„Rodzina Kolpinga w Bochni”.                                     

 Joanna Świątek 
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Seniorzy otwarci na świat 

Rodzina Kolpinga „Klub Celtycki” w 

Krakowie zrealizowała projekt „Seniorzy 

otwarci na świat”. Ideą 

przewodnią projektu były 

podróże i odkrycia, które 

okazały się sposobem na 

przełamywanie obaw i 

barier związanych z nau-

ką języków obcych, obsługą komputera 

czy nawiązywaniem nowych kontaktów 

społecznych i osobistych. Idea podróży 

uświadomiła uczestnikom potencjał ich 

własnych możliwości. Seniorzy poznawali 

różne rodzaje podróży - poprzez relacje 

z innymi, przez kontakty i informacje on-

line, podróże do własnej osobowości 

przez naukę nowego języka, podróże lo-

kalne, w dzielnicy, mieście, regionie. W 

ramach projektu seniorzy uczestniczyli w 

spotkaniach z podróżnikami, kursach ję-

zykowych i komputerowych oraz space-

rach historyczno – edukacyjnych. 

 

 

okradających seniorów, np. 

przy wykorzystaniu popular-

nej metody „na wnuczka”. 

Organizatorzy wyposażyli 

seniorów w wiedzę, która 

poprawi ich bezpieczeństwo 

oraz pomoże radzić sobie 

np. przy odstępowaniu od 

umowy zawartej na prezen-

tacji lub przy składaniu rekla-

macji. 

 

W ramach projektu, wydru-

kowano  i rozpropagowano 

biuletyny: „Senior świadomy 

konsument” (cz. 1 i 2) oraz 

„Bezpieczny senior” (biuletyn 

opracowano przy współpracy z 

Komendą Powiatową Policji w 

Bochni), a także internetowy po-

radnik obejmujący odpowiedzi 

na najczęściej zadawane pytania z 

zakresu praw konsumenta jak 

również przeprowadzono ponad  

30 spotkań-prelekcji z prawni-

kiem, w wybranych Klubach Se-

niora na terenie wszystkich su-

bregionów Województwa Mało-

polskiego 

 

Biuletyny można pobrać  

na stronie www.senior.kolping.pl 

Projekt „Konsumencka 

Akademia Seniora Ak-

tywnego” (KASA) reali-

zowany był przez Sto-

warzyszenie Rodzina 

Kolpinga w Bochni przy 

wsparciu finansowym 

Województwa Małopol-

skiego. 

Celem projektu było 

podniesienie poziomu 

wiedzy osób starszych 

w dziedzinie praw kon-

sumenckich oraz w 

dziedzinie umiejętności 

ochrony przed działal-

nością przestępczą osób 

Konsumencka Akademia 

Seniora Aktywnego 

Rodziny 

Kolpinga oraz 

Związek 

Centralny 

Dzieła 

Kolpinga w 

Polsce 

realizują wiele 

projektów na 

rzecz KKS-ów 
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Seniorzy dla demokracji -  
aktywizacja, partycypacja, wolontariat  

polsko- ukraińska współpraca 

Od marca 2016 r. Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce wraz Rodziną Kolpin-

ga we Lwowie będzie realizował nowy projekt wzmacniający partycypację publicz-

ną seniorów na Ukrainie. Projekt jest współfinansowany w ramach programu 

„Przemiany w regionie -RITA”. 

 

Celem projektu jest wzmocnienie organizacji pozarządowych i Uniwersytetów Trze-

ciego Wieku jako partnera ukraińskiego dialogu społecznego z władzami lokalnymi w 

sprawach senioralnych oraz zaangażowanie seniorów 6 kolpingowskich UTW na Ukra-

inie do współdecydowania o sprawach społeczności lokalnej. Polskie Dzieło Kolpinga 

zorganizuje dla 14 liderów ukraińskich UTW wizytę studyjną w Małopolsce. Wezmą w 

niej udział przedstawiciele 6 kolpingowskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Ukai-

nie: ze Lwowa, Łucka, Iwanofrankowska, Użgoradu, Czerniowiec i Stryja.  

Fot. Peter Haden, Flicr, (CC BY 2.0) 
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W ramach wizyty przeprowadzone zostaną spotkania nt. współpracy seniorów z sa-
morządem i działań Rad Seniorów w Kolpingowskich Klubach Seniora w Polsce, spo-
tkania z przedstawicielami władz samorządowych i organizacjami prosenioralnymi, 
oraz spotkania szkoleniowe. Efektem wizyty ma być identyfikacja dobrych praktyk 
związanych z partycypacją publiczną seniorów i zaproponowanie dobrych rozwiązań 
w społecznościach lokalnych na Ukrainie. Celem długofalowym jest powołanie Rad 
Seniorów i poprawa jakości życia ukraińskich seniorów sześciu lokalnych społeczności. 
Jak wynika z badań i własnych doświadczeń Dzieła Kolpinga jest duża potrzeba rozwi-
jania działań prosenioralnych również na Ukrainie, w tym rozwiązań wspierających 
partycypacje publiczną seniorów. 
Badania demograficzne potwierdzają starzenie się społeczeństwa ukraińskiego, choć 
jego dynamika nie jest aż taka, jak w Polsce. Osoby starsze w wieku pow. 65 lat stano-
wią na Ukrainie 21,4% (wg НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ: Імперативи демографічного 
старіння, Київ, 2014 r), a do 2025r oczekuje się wskaźnika na poziomie 25%. Także na 
Ukrainie seniorzy to grupa społeczna postrzegana jako bierna, słaba fizycznie, niea-
trakcyjna ekonomicznie, niewykwalifikowana, stanowiąca obciążenie dla publicznych 
systemów opieki społ. Według Global AGE Watch Index 2013 z 91 ujętych w rankingu 
krajów Ukraina zajęła 66 miejsce, a w aspekcie poziomu życia ukraińskich seniorów 
(bezpieczeństwo fizyczne, więzi społeczne, dostęp do swobód) 86 miejsce z 91 kra-
jów. Dane te uzasadniają konieczność działań na rzecz poprawy współpracy z admini-
stracją i egzekwowania praw obywatelskich seniorów. Zalążki współpracy organizacji 
senioralnych, w tym stowarzyszenia Rodzina Kolpinga we Lwowie, z administracją pu-
bliczną we Lwowie już istnieją. Departament Ochrony Społecznej Rady Miejskiej Lwo-
wa pracuje z osobami starszymi w obszarach: 
 program opieki domowej seniorów i niepełnosprawnych,  
 program tworzenia grup interesu w regionalnym centrum. 
W ramach współpracy Miasta Lwów z NGOs w zakresie projektów społecznych na 
rzecz osób starszych (wyżywienie, pomoc humanitarna, opieka medyczna) oprócz Ro-
dziny Kolpinga działają: Pomoc Maltańska, Fundacja Charytatywna, Caritas Lwów 
UGCC, Fundusz Pomocy, Helping Age. 
Aktywność społeczna na Ukrainie jest niska (83,6% Ukraińców nie należy do żadnej 
NGO- wg „Ukraine Analysen nr 114, 12.03.2013), ale widać pozytywne tendencje 
wzrostu, spowodowane koniecznością bronienia swoich praw przez obywateli. Istot-
nym zadaniem jest zatem włączenie seniorów do budowania demokratycznego społe-
czeństwa i ich udział w tworzeniu publicznych programów na rzecz osób starszych za-
równo na poziomie miasta, województwa i państwa.  
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Pierwsze próby udziału seniorów w tworzeniu programu dla Miasta Lwów już zostały 
podjęte w 2014 r. Do tej pory odbyło się kilka spotkań z przedstawicielami służb spo-
łecznych, ale nie przyniosły one pożądanego rezultatu. Jedną z przyczyn jest brak do-
świadczenia, umiejętności i wiedzy w zakresie narzędzi i mechanizmów i sposobów 
partycypacji ukraińskich seniorów. Dlatego możliwość poznania polskich doświadczeń 
będzie bardzo cenna dla dalszych działań w tym zakresie. 
W Polsce potencjałem dla aktywności obywatel. osób starszych są m.in. Rady Senio-
rów, które pełnią rolę pośrednika pomiędzy starszymi mieszkańcami gminy, a samo-
rządem. Jako organy inicjatywno-doradcze mają pozytywny wpływ na rozwiązywanie 
spraw społeczności lokal. W ramach projektu przekazane zostaną doświadczenia pol-
skiego Dzieła Kolpinga i innych stowarzyszeń  także w zakresie tworzenia i działania 
Rad Seniorów. 
 
Dzieło Kolpinga na Ukrainie prowadzi od r. 2010 działania dla seniorów poprzez  kol-
pingowskie UTW, z których pierwszy powstał we Lwowie-obecnie liczy 200 członków. 
Kolejne UTW gromadzące ok. 400 seniorów powstały w Stryju, Czerniowcach, Iwano-
frankowsku, Łucku i Użgorodzie. 
W 2015r. stworzono Koordynacyjną Radę UTW w celu wzmocnienia działań UTW i 
wsparcia współpracy między nimi, poprzez: 
1) poprawę współpracy z samorządem: 
organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych instytucji miejskich,  
powoływanie rad publicznych dla osób starszych w samorządzie terytorialnym, 
tworzenie miejskich centrów informacji dla seniorów; 
doradztwo dla organizacji senioralnych; 
organizowanie spotkań, okrągłe stoły z urzędnikami  
2) rozwój współpracy międzynarodowej: 
wymiana studentów, nauczycieli, wolontariuszy, 
międzynarodowy program wolontariatu; 
opracowanie strategii współpracy długoterminowej  
Wspólny projekt w zakresie aktywizacji i partycypacji seniorów  na Ukrainie został 
opracowany przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce i  Rodzinę Kolpinga we 
Lwowie zgodnie z przyjętymi perspektywami rozwoju działań ukraińskich UTW. Pro-
jekt uzupełnia ofertę aktywizującą ukraińskich seniorów w zakresie wzmacniania ich 
podmiotowości obywatelskiej. i korzystania z pełni praw. 
 

Beata Harasimowicz 
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Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga  

w Bochni w ramach projektu  Konsumencka Akademia  Seniora Aktywnego. 

SENIOR - Świadomy konsument 

 

 Kompendium  

praw konsumenta - 

najczęściej zadawane pytania  
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Uwaga! Opracowanie uwzględnia stan prawny wynikający z ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 
2014 r. (Dz. U. poz. 827). Zgodnie z art. 51 ustawy, do umów zawartych przed dniem wejścia w życie tej 
ustawy (tj. przed 25 grudnia 2014 r.) stosuje się przepisy dotychczasowe. Treść poradnika ma zatem zasto-
sowanie do umów zawartych począwszy od dnia 25 grudnia 2014 r.  

 
1. Czy zawsze przy zakupie będziemy korzystać z uprawnień konsumenckich?  
 
Z uprawnień konsumenckich korzystamy tylko wtedy, gdy mamy status konsumentów. Wg 
kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą 
czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodo-
wą. Przykładowo można wskazać, że jeśli nie prowadzimy działalności gospodarczej czy za-
wodowej a drugą stroną zawieranej przez nas umowy nie jest przedsiębiorca, to nie mamy 
statusu konsumentów a co za tym idzie - nie możemy korzystać z uprawnień konsumenta. 
Nie oznacza to jednak, że w takiej sytuacji nie korzystamy z żadnej ochrony jako kupujący – 
nie możemy jednak korzystać z uprawnień na zasadach dotyczących konsumentów.  
 
2. Czy z uprawnień konsumenckich korzystamy tylko przy zakupach?  
 
Nie. Status konsumenta nie jest ograniczony do zawierania umowy sprzedaży (potocznie 
nazywanej też umową zakupu lub kupna-sprzedaży). Ze statusu konsumenta możemy ko-
rzystać także w przypadku zawierania innych umów, np. zaciągając kredyt, zawierając umo-
wę ubezpieczenia, oddając rzeczy do pralni, zawierając umowę na usługi telekomunikacyj-
ne, zawierając umowę o dostawę energii elektrycznej, itd.  
 
3. Czy jak kupujemy w sklepie jakąś rzecz to zawsze możemy korzystać z gwarancji ?  
 
Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy najpierw zaznaczyć, że odpowiedzialność sprze-
dawcy z tytułu rękojmi a odpowiedzialność gwaranta z tytułu gwarancji to co innego. Prze-
de wszystkim o ile odpowiedzialność sprzedawcy wobec konsumenta z tytułu rękojmi wyni-
ka wprost z ustawy i jest w zasadzie obligatoryjna, to odpowiedzialność gwaranta z tytułu 
gwarancji jest nieobowiązkowa i występuje tylko wtedy gdy gwarancji udzielono. Jeśli więc 
nie udzielono nam gwarancji – nie możemy z niej skorzystać. Możemy natomiast wówczas, 
na zasadach określonych kodeksem cywilnym, korzystać z uprawnień, jakie daje nam rękoj-
mia. 

 
4. Czy jeśli udzielono nam gwarancji, możemy korzystać z uprawnień wynikających  
z rękojmi ?  
 
Tak. Udzielenie gwarancji nie powoduje wyłączenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi. Ku-
pujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie 
od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na 
odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. O tym, z której drogi skorzystać, jeśli zaku-
piony produkt nie spełnia oczekiwań – decyduje zawsze konsument.  
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5. W jaki sposób można udzielić gwarancji? Czy niezbędny jest do tego dokument gwa-
rancyjny?  
 
Gwarancji można udzielić nie tylko poprzez wydanie dokumentu gwarancyjnego. Oświad-
czenie gwarancyjne może być złożone także w innej formie, np. w reklamie.  
 
6. Czy musimy posiadać paragon, aby móc składać reklamację?  
 
Posiadanie paragonu nie jest konieczne do korzystania z uprawnień, jakie daje nam rękoj-
mia przy sprzedaży. Żadna ustawa nie wymaga aby prawo konsumenta do korzystania 
uprawnień wynikających z rękojmi było uzależnione od posiadania paragonu. Sprzedawca 
może jednak żądać od konsumenta udowodnienia zakupu. Najprościej to udowodnić, wła-
śnie przedstawiając paragon. Można to jednak zrobić także w inny sposób, np. za pomocą 
zeznań świadków, którymi mogą być także członkowie najbliższej rodziny.  
 
7. Czy do składania reklamacji niezbędne jest posiadanie oryginalnego opakowania ?  
 
Oryginalne opakowanie (np. pudełko) nie jest konieczne do korzystania z uprawnień przy-
sługujących nam z tytułu rękojmi. Wymóg posiadania oryginalnego opakowania nie jest 
jednak wykluczony w przypadku warunków korzystania z uprawnień gwarancyjnych.  
 
8. Czy możemy składać reklamacje tylko wtedy gdy przedmiot jest zepsuty ?  
 
Uprawnienia z tytułu rękojmi konsument może realizować w przypadku wady fizycznej lub 

wady prawnej. Wada prawna wystąpi np. wówczas gdy rzecz sprzedana jest własnością 

osoby trzeciej. Wada fizyczna polega z reguły na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, 

np. jeżeli rzecz sprzedana: 

 
 nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umo-

wie oznaczony albo wynikaj z okoliczności lub przeznaczenia;  

 nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym 
przedstawiając próbkę lub wzór;  

 nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu 
umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;  

 została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.  
 
Wada fizyczna rzeczy w rozumieniu przepisów o rękojmi przy sprzedaży nie musi zatem 
oznaczać wadliwości w powszechnie rozumianym znaczeniu. Jeśli np. sprzedawca zapew-
nia nas, że kupujemy płaszcz nieprzemakalny, który jednak okazuje się nieodporny na 
deszcz – występuje wówczas wada fizyczna rzeczy, a co za tym idzie – podstawa do składa-
nia reklamacji.  
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9. Kupiłem rzecz która w chwili zakupu nie budziła zastrzeżeń, jednak zepsuła się po kil-
ku tygodniach normalnego używania. Czy mam szansę na pozytywne rozpatrzenie rekla-
macji?  
 
Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili 
przejścia niebezpieczeństwa na kupującego (co ma miejsce z reguły z chwilą wydania rze-
czy konsumentowi) lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwi-
li. Jeżeli jednak wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania 
rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia 
niebezpieczeństwa na kupującego. Skoro wada rzeczy została stwierdzona przed upływem 
roku od daty nabycia rzeczy – to sprzedawca będzie musiał udowodnić, że wada lub jej 
przyczyna nie istniała w chwili gdy rzecz została wydana konsumentowi.  
 
10. Czy w ramach rękojmi klient może od razu zażądać zwrotu pieniędzy?  
 
Tak, obecnie obowiązujące przepisy pozwalają konsumentowi od razu odstąpić od umowy 
- prawo to nie będzie jednak przysługiwać, jeśli wada rzeczy jest nieistotna. Konsument 
może też złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, żądać usunięcia wady lub wymiany rzeczy 
na rzecz wolną od wad. 
 
11. O jakich terminach należy pamiętać składając reklamację?  
 
1) Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona 
przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym jest kon-
sument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprze-
dawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy kupujące-
mu.  
2) Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedaw-
nia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsu-
ment, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu okre-
ślonego w pkt 1.  
3) W terminach określonych w pkt 2 kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od 
umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli kupujący żądał wy-
miany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia 
o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego 
upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.  
4) W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z ty-
tułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących kupującemu z tego 
tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Zasadę tę 
stosuje się też odpowiednio do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wyko-
nania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących kupującemu, zaczyna biec od 
dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecz-
nego zakończenia mediacji.  
Uwaga! Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu 
rękojmi, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił.  
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12. Kiedy konsument może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny?  
 
Prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny przysługuje kon-
sumentowi jedynie w przypadkach wskazanych w ustawie. Między innymi dotyczy to 
przypadków zawierania umów poza lokalem przedsiębiorstwa lub umów zawieranych na 
odległość. Jeśli np. robimy zakupy w „zwykłym” sklepie – ustawowe prawo odstąpienia od 
umowy bez podawania przyczyny nam nie przysługuje. Niektóre sklepy dają jednak taką 
możliwość swoim klientom przy zachowaniu określonych warunków – prawo od odstąpie-
nia od umowy wynika jednak wówczas z dobrej woli przedsiębiorcy, a nie z uprawnienia 

ustawowego. Jeśli jednak zawieramy już np. umowę poza lokalem, to też nie zawsze bę-
dziemy mogli odstąpić od umowy – ustawa przewiduje bowiem cały szereg wyjątków, gdy 
prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje. W razie odstą-
pienia od umowy umowę uważa się za niezawartą. Konsument ma obowiązek zwrócić za-
kupioną rzecz, a przedsiębiorca - zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego 
płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.  
 
13. Czym się różni umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorstwa od umowy zawie-
ranej na odległość?  
 
Definicje obu rodzajów umów znajdują się w ustawie o prawach konsumenta. W skrócie 
można powiedzieć, że umowa zawierana poza lokalem to przede wszystkim (a więc nie 
wyłącznie) umowa zawierana poza miejscem stałego prowadzenia działalności przedsię-
biorcy, np. na różnego rodzaju prezentacjach organizowanych w okazyjnie wynajmowa-
nych pomieszczeniach. Natomiast umowa na odległość to umowa zawierana z konsumen-
tem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednocze-
snej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby 
środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie – taką 
umową jest np. umowa zawierana przez Internet.  
 
14. Na prezentacji sprzedawca poinformował mnie, że mogę odstąpić od umowy jedy-
nie z ważnych powodów. W jakich sytuacjach przysługuje mi prawo odstąpienia od 
umowy?  
 
O ile zawieramy umowę, która nie jest przez ustawę traktowana jako wyjątek gdy prawo 
odstąpienia nie przysługuje, sprzedawca w żadnym wypadku nie może ograniczać prawa 
odstąpienia od umowy, gdyż prawo konsumenta do odstąpienia od umowy wynika z usta-
wy. Co więcej: nawet zawarcie umowy na mocy której konsument zrzeka się swoich usta-
wowych praw nie miałoby żadnej mocy prawnej.  
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15. Czy odstępując od umowy musi się skorzystać z formularza odstąpienia od umowy?  
 
Odstąpienie od umowy może nastąpić w każdej dowolnej formie, nawet bez zachowania 
formy pisemnej. Wskazane jest jednak, aby składając oświadczenie o odstąpieniu od umo-
wy zachowywać formę pisemną, co w razie sporu ułatwi naszą sytuację dowodową. Jeśli 
wysyłamy oświadczenie pocztą – koniecznie zróbmy to listem poleconym, zachowując do-
wód nadania i kopię listu. Formularz odstąpienia od umowy, jaki wprowadza ustawa o pra-
wach konsumenta, ma za zadanie ułatwić skorzystanie z prawa do odstąpienia – jego za-
stosowanie nie jest natomiast bezwzględnie wymagane jako wymóg skuteczności odstą-
pienia od umowy.  

 
16. Od jakiego dnia liczyć 14-dniowy termin? Czy zawsze będzie to dzień zawarcia umo-
wy?  
 
To zależy czego dotyczyła umowa. Wg ustawy o prawach konsumenta bieg terminu do od-
stąpienia od umowy rozpoczyna się:  
 
1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do 
przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskaza-
ną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:  
a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od obję-
cia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,  
b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiada-
nie pierwszej z rzeczy;  
2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.  
 
17. Czy obliczając 14 dni wliczamy soboty, niedziele i święta?  
 
Okres 14 dni liczymy za porządkiem, jako 14 dni kalendarzowych, a więc łącznie z sobota-
mi, niedzielami i świętami. Jeśli jednak 14 dzień wypadłby na dzień ustawowo wolny od 
pracy, oświadczenie możemy złożyć również dnia następnego.  
 
18. Czy musimy wysłać oświadczenie tak, aby przedsiębiorca otrzymał nasze oświadcze-
nie w ciągu 14 dni?  
 
Ustawa ułatwia sytuację konsumenta w ten sposób, że konsument musi wysłać oświadcze-
nie przed upływem 14 dni, nie jest natomiast istotne, kiedy przedsiębiorca otrzyma 
oświadczenie konsumenta.  
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19. Czy jeśli po zakupie rzeczy zakupionej na prezentacji konsument używał tej rzeczy – 
czy może następnie odstąpić od umowy?  
 
Prawo odstąpienia od umowy nie jest – z pewnymi wyjątkami wynikającymi z ustawy– 
uzależnione od tego, czy konsument rozpakował zakupiony przedmiot, a nawet czy uży-
wał 

rzeczy. Jeśli jednak doszło do zmniejszenia wartości rzeczy w wyniku korzystania z niej w 
sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania 
rzeczy, konsument ponosi odpowiedzialność za to zmniejszenie wartości, chyba że przed-
siębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wy-
maganiami ustawy.  
 
20. Czy jeśli nie mam oryginalnego opakowania rzeczy zakupionej na prezentacji, to na-
dal zachowuję prawo do odstąpienia od umowy?  
 
Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem nie jest uzależnione od posiadania 
oryginalnego opakowania rzeczy.  
 
21. Kto ponosi koszty zwrotu rzeczy po odstąpieniu od umowy?  
 
Koszty te w zasadzie ponosi konsument. Ponosi on jednak tylko bezpośrednie koszty 
zwrotu rzeczy, chyba że:  
1) przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub  

2) nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.  
 
Ponadto Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono konsu-
mentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, przedsiębiorca 
jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy 
nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.  
 
22. Gdzie urzęduje rzecznik konsumentów?  
 
Powiatowy rzecznik konsumentów urzęduje w każdym powiecie. Najlepiej zapytać o 
rzecznika w swoim Starostwie Powiatowym. 
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Patronem naszej organizacji jest bł. ks. Adolf Kolping, katolicki ksiądz, prekursor  
Katolickiej Nauki Społecznej, beatyfikowany w 1991 r. przez Jana Pawła II,  
który uznał go za wzór do naśladowania dla współczesnego świata. 

 
  

Modlitwa Dzieła Kolpinga 
 

Boże, nasz Ojcze, który wezwałeś Błogosławionego Adolpha Kolpinga  
z zawodu rzemieślnika do kapłaństwa, 

udziel nam przez Niego wsparcia w życiu religijnym i społecznym. 
Przez Jego wstawiennictwo daj nam lepiej zrozumieć nasze trudne czasy 
i wesprzyj nas pomocą w chrześcijańskim przeżywaniu dnia codziennego. 

 
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

 
 
 

Hymn Dzieła Kolpinga 
  

        Kto słowa Boga wcielał w czyn, 
        Ludzką biedę poznał sam. 

        Jego imię zna dziś cały świat. /2x 
  

Ref.: Ojciec Kolping żyje nam, 
        Kolping w sercach żyje nam. 

  
        Choć robił buty solidnie, 

        Wnet na służbę wezwał Pan. 
        Jego Związek zna dziś cały świat. /2x 

  
Ref.: Ojciec Kolping żyje nam, 

        Kolping w sercach żyje nam. 
  

       Bratem jest dla niego każdy z nas, 
       Gdyż potrafił serce dać. 

       Chwyćmy dłonie, niech obejmą świat. /2x 
  

Ref.: Ojciec Kolping żyje nam, 
       Kolping w sercach żyje nam. 



 

 

ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków 

  

TEL. 12 417 77 70 

 FAX. 12 417 77 76 

  

kolping@kolping.pl 

Nasza misja: 

Jako chrześcijanie trwamy mocni w wierze, 

troszczymy się o rodzinę, doceniamy war-

tość i godność pracy oraz pomagamy lokal-

nym społecznościom.   

 Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce 

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  

w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 
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