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Protokół siódmego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych 

 

 

 

Dnia 20 marca 2013 r. o godzinie 15.00 w sali nr 179 w siedzibie Senatu odbyło się 

posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych z udziałem pani Marzeny Brezy, 

Dyrektora Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. 

Pani dyrektor przedstawiła uczestnikom posiedzenia zadania i możliwości 

utworzonego we wrześniu ubiegłego roku departamentu. Zadaniem departamentu jest 

kierowanie działań adresowanych do seniorów, tworzenie warunków dla poprawy systemu 

wsparcia seniorów oraz monitorowanie wdrażanych rozwiązań. Departament ma na celu 

wdrażanie Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 

2012 – 2013 (ASOS). Na cele programu ustalono budżet w wysokości 60 mln zł, z którego 

większość środków przeznaczona jest na edukację osób starszych i na aktywność społeczną 

promującą integrację wewnątrz i międzypokoleniową. Realizacja programu ASOS odbywa 

się w ponad 420 projektach prowadzonych przez organizacje działające w sferze pożytku 

publicznego, w tym 60 projektów prowadzonych jest przez Uniwersytety Trzeciego Wieku. 

Blisko 70 projektów prowadzonych jest na zasadzie partnerstwa - partnerami są jednostki 

samorządu terytorialnego, gminne ośrodki pomocy społecznej lub szkoły. Organizacje 

przystępujące do programu wyłaniane są w drodze konkursu otwartego, preferowane są 

projekty realizowane przez dwa lata i dłużej. 

Program ASOS zakłada też opracowanie - we współpracy z innymi resortami  

i urzędami centralnymi, samorządem terytorialnym, organizacjami obywatelskimi oraz 

środowiskami naukowymi i eksperckimi – założeń długofalowej polityki senioralnej. Rada 

do spraw Polityki Senioralnej, licząca już 80 członków, ma być gremium, które ułatwi 

tworzenie tej polityki. Rada współpracuje z Departamentem Polityki Senioralnej  

w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. 

Po wypowiedzi pani dyrektor głos zabrali członkowie Zespołu, którzy pozytywnie 

wypowiadali się na temat działalności departamentu. Ich zdaniem w pracach departamentu 



powinno znaleźć się miejsce na wspomożenie budowy infrastruktury wsparcia seniorów  

tj. rad seniorów oraz stworzenie systemu poradnictwa prawnego i konsumenckiego dla 

seniorów.  

Ostatnim punktem porządku dziennego posiedzenia była prezentacja planu pracy 

Zespołu w roku bieżącym. Zespół jednomyślnie zaaprobował plan pracy na rok 2013  

i zadecydował o jego udostępnieniu w Internecie.   

 

 

 

Protokół sporządzono  

w Biurze Spraw Senatorskich 

tel. (22) 694 95 40 

bss@nw.senat.gov.pl 

 
 


