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Szanowna Pani  

Prezes Paulina Ruta  

Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking 

 

Szanowna Pani Prezes,  

W imieniu Fundacji na rzecz Zdrowego Starzenia się pragniemy serdecznie podziękować  

za Pani aktywny udział w Międzynarodowym Kongresie Zdrowego Starzenia, który odbył się w dniach 

24-25 września br.  w Warszawie.  

Tegoroczny Kongres był wyjątkową okazją do podjęcia wspólnej debaty nad obecną kondycją 

i przyszłością polityki senioralnej w Polsce przez przedstawicieli ze świata polityki, administracji 

publicznej, liderów opinii, autorytetów naukowych i medycznych. Dyskusje podczas 

Międzynarodowego Kongresu Zdrowego Starzenia były niezwykle owocne, a wnioski i wyrażone 

opinie są nieocenionym źródłem inspiracji dla naszych dalszych wysiłków na rzecz poprawy sytuacji 

osób starszych. 

Głęboko wierzymy, że działania podejmowane przez naszą Fundację, wspólnie z takimi 

autorytetami jak Pani, pozwolą na wprowadzenie realnych zmian nie tylko w polskim systemie, ale 

także i w sposobie postrzegania osób starszych w naszym społeczeństwie. Jak podkreślił w swoim 

wystąpieniu Minister Zdrowia, prof. Marian Zembala - „Polityka senioralna nie może być tylko 

domeną Ministerstwa Zdrowia. Działania, które podjęliśmy w Polsce wspólnie z Ministerstwem Pracy 

 i Polityki Społecznej, zmierzają w dobrym kierunku. Mamy powody do umiarkowanego optymizmu.”  

Celem działań Fundacji na rzecz Zdrowego Starzenia się jest budowanie świadomości, że 

wyłącznie kompleksowa współpraca wielu podmiotów pozwoli na stworzenie polityki senioralnej, 

która będzie odpowiedzią na problemy będące efektem dynamicznie zmieniającej  się sytuacji 

demograficznej w naszym kraju. W tym celu konieczne jest zaangażowanie wszystkich interesariuszy 

systemu: polityków, lekarzy, organizacji pozarządowych, ośrodków akademickich, przedstawicieli 

środowisk pacjenckich, a przede wszystkim seniorów. 
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 Jeszcze raz dziękujemy za Pani udział w Międzynarodowym Kongresie Zdrowego Starzenia i 

cenny wkład w dyskusję. Osobiste zaangażowanie takich osobistości jak Pani pozwala mieć pewność, 

że ludzie podeszłym wieku mają przed sobą perspektywę długiego i godnego życia w zdrowiu.  

Jest nam miło poinformować, że na stronie internetowej Fundacji, www.zdrowestrzenie.org 

znajdują się materiały konferencyjne: zdjęcia, prezentacje prelegentów oraz informacje prasowe.  

Z wyrazami szacunku, 

 

 

 

 

 

Piotr Gulczyński 

Prezes Fundacji na rzecz Zdrowego Starzenia się 

Prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński 

Przewodniczący Rady Polityki Senioralnej przy 

Ministrze Pracy i Polityki Społecznej 

 


