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         Warszawa, 28 września 2015 r. 

Opinia 

do ustawy o osobach starszych 

(druk nr 1072) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Przedmiotowa ustawa określa zakres monitorowania i przedstawiania informacji 

o sytuacji osób starszych, podmioty uczestniczące w realizacji tego zadania oraz źródła jego 

finansowania. 

W myśl jej przepisów monitorowanie sytuacji osób starszych będzie prowadzone 

przez organy administracji publicznej, państwowe jednostki organizacyjne oraz inne 

organizacje zaangażowane w kształtowanie sytuacji osób starszych. Natomiast do Prezesa 

Rady Ministrów będzie należało koordynowanie zadań wynikających z tej ustawy. 

Ustawa nakłada na Radę Ministrów obowiązek przedstawiania corocznie, do dnia 

31 października, Sejmowi i Senatowi informacji o sytuacji osób starszych. Za przygotowanie 

informacji odpowiedzialny będzie minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. 

Informacja przedstawiana przez Radę Ministrów będzie podawana do publicznej wiadomości. 

Organy administracji publicznej, państwowe jednostki organizacyjne oraz organizacje 

zaangażowane w kształtowanie sytuacji osób starszych obowiązane zostały do współpracy 

w przygotowaniu informacji Rady Ministrów o sytuacji osób starszych, w tym 

do nieodpłatnego udostępniania informacji, dokumentów i danych, którymi dysponują. 

Ustawa przewiduje, że monitorowanie sytuacji osób starszych oraz przygotowanie 

wyżej wymienionej informacji będzie finansowane z budżetu państwa. 

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 99. posiedzeniu w dniu 11 września 2015 r. w efekcie 

rozpatrzenia wniesionego przez Komisję Polityki Senioralnej projektu ustawy o osobach 

starszych (druk nr 3838). 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się dniu 2 września 2015 r. na posiedzeniu 

Komisji Polityki Senioralnej. Efekt tej pracy został zawarty w sprawozdaniu wymienionej 

Komisji (druk nr 3852). W odniesieniu do przedłożenia komisyjnego zmieniona została data 

wejścia w życie ustawy (zamiast 14 dni od dnia ogłoszenia ustawa ma wejść w życie z dniem 

1 stycznia 2016 r.). 

Podczas drugiego czytania na posiedzeniu Sejmu w dniu 9 września 2015 r. nie zostały 

zgłoszone poprawki i w związku z tym niezwłocznie przystąpiono do trzeciego czytania. 

Za przyjęciem ustawy opowiedziało się 271 posłów, 6 było przeciw, a 134 posłów 

wstrzymało się od głosowania. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zasadniczych zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 

 

 

 

 

Danuta Drypa 

Główny legislator 


