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Sprawozdanie z działalności w 2013 roku 

 

 

Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych 

 

 

Parlamentarny Zespół ds. Osób Starszych został utworzony 21 grudnia 2011 roku,  

w celu kreowania zintegrowanej i długookresowej polityki na rzecz osób starszych, 

inspirowania władz publicznych do tworzenia ustawodawstwa zabezpieczającego prawa osób 

starszych oraz realizację ich aspiracji i potrzeb, zachęcania do stworzenia wspólnej krajowej 

reprezentacji organizacji i instytucji działających w środowisku osób starszych.  

 

Zespół zorganizował posiedzenia w dniach: 20 marca, 10 lipca i 4 grudnia oraz 

konferencję w dniu 17 grudnia 2013 r.  

 

Dnia 20 marca 2013 r. odbyło się posiedzenie zespołu 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).  

 

Dnia 10 lipca 2013 r. odbyło się posiedzenie zespołu, w którym udział wzięli 

przedstawiciele Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Omówiono kwestię odwróconego 

kredytu hipotecznego oraz zapoznano się z informacją w sprawie środków pozostających na 

tzw. kontach uśpionych, jako depozyty nieprawidłowe po zmarłych klientach banków. 

Członkowie zespołu uznali, że potrzebne są uregulowania prawne w tym zakresie, konieczne 

zdaje się nałożenie na banki i SKOKi obowiązku informowania ich klientów o możliwości 

złożenia dyspozycji wkładem na wypadek śmierci. Istnieje też potrzeba uregulowania 

terminów i trybu wypłaty środków pieniężnych z tytułu dyspozycji wkładem na wypadek 

śmierci. Poseł Michał Szczerba, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Uniwersytetów 



Trzeciego Wieku, przedstawił w skrócie poselski projekt zmiany ustawy o samorządzie 

gminnym, dotyczący tworzenia rad seniorów. Podkreślił, że choć inicjatywa powstała  

w Sejmie, to jej początek miał miejsce w poprzedniej kadencji w Parlamentarnym Zespole ds.  

Osób Starszych - w projekcie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym z 29 maja 

2009 roku. 

 

Dnia 4 grudnia 2013 r. odbyło się posiedzenie zespołu, które poświecone było 

omówieniu stanu przygotowań do konferencji pt.  „Partycypacja w tworzeniu i realizacji 

regionalnych i lokalnych polityk senioralnych z wykorzystaniem środków UE.  Kolejnym 

punktem posiedzenia była informacja na temat postępu prac nad regulacją ustawową  

w sprawie środków pozostających na tzw. kontach uśpionych, jako depozyty nieprawidłowe 

po zmarłych klientach banków. Przewodniczący poinformował, iż obecnie po uzgodnieniach 

z Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Finansów oraz po wstępnej deklaracji 

Komisji Nadzoru Finansowego i Generalnej Inspekcji Danych Osobowych powołany został 

zespół, który będzie wspierał przygotowanie projektu ustawy. Opracowanie merytorycznych 

założeń  planowane jest na koniec stycznia 2014 r. Parlamentarny Zespół ds. Osób Starszych 

zapozna się z kierunkami prac i zaopiniuje projekt ustawy. Podczas posiedzenia zwrócono 

uwagę na potrzebę zorganizowania posiedzenia Zespołu w sprawie regulacji ustawowej 

dotyczącej odwróconego kredytu hipotecznego. Podkreślając zalety o charakterze 

ekonomicznym tej regulacji Przewodniczący Zespołu przekonywał, że będzie ona miała 

również wpływ na pozycję seniora w rodzinie.  

 

Dnia 17 grudnia 2013 r. odbyła się zorganizowana z inicjatywy Parlamentarnego 

Zespołu ds. Osób Starszych  konferencja „Partycypacja w tworzeniu i realizacji regionalnych 

i lokalnych polityk senioralnych z wykorzystaniem środków UE”. Wzięli w niej udział 

przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej, Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w Krakowie i Poznaniu, władze 

samorządowe i przedstawiciele samorządów lokalnych oraz przedstawiciele organizacji 

seniorskich, Rad Seniorów i Uniwersytetów Trzeciego Wieku.  

Paweł Orłowski, Podsekretarz Stanu  w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 

zaprezentował działania planowane przez resort, ukierunkowane na osoby starsze w 

perspektywie budżetowej 2014 – 2020. Zwrócił uwagę na programy i działania skierowane do 

beneficjentów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, podkreślając, iż każde z nich 

jest działaniem dostępnym dla osób 50+, w szczególności pod kątem aktywizacji zawodowej, 



a każde działanie związane z aktywizacją zawodową może być realizowane tylko pod 

warunkiem wykazania efektywności zatrudnieniowej. Oprócz programu krajowego, 

zasilanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, wskazał jeszcze 16 zróżnicowanych 

programów regionalnych,  uwzględniających zapotrzebowania lokalne. Ich celem ma być 

kształtowanie postaw przedsiębiorczych, zdobywanie nowych kwalifikacji, ich podnoszenie 

lub zmiana. Znajdą się w nich również działania związane z systemem opieki nad osobami 

niesamodzielnymi w podeszłym wieku, opieki zdrowotnej, rehabilitacji medycznej. Minister 

Orłowski podkreślił ogromną świadomość zagadnień i wyzwań związanych z demografią   

w resortach, zajmujących się kompleksową polityką wobec osób starszych.  

Przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, pani Marzena Breza – dyrektor 

Departamentu Polityki Senioralnej przedstawiła prognozę sytuacji demograficznej Polski  

z uwzględnieniem zróżnicowania regionalnego w kontekście polityki senioralnej prowadzonej 

przez Ministerstwo. Zwróciła uwagę na takie aspekty problemu, jak obszary zatrudnienia  

i aktywności społecznej osób starszych, przygotowanie otoczenia do wykorzystania 

potencjału i kwalifikacji osób 50+. Przedstawiła Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej, 

do których zaliczono m.in. samodzielność i zdrowie, warunki pracy i usługi w starości, usługi 

opiekuńcze, wolontariat, aktywność edukacyjną osób starszych, zaangażowanie obywatelskie, 

aktywność w obszarze kultury, relacje międzypokoleniowe i tzw. srebrną gospodarkę.   

Na koniec wspomniała o konieczności  wypracowania rozwiązań systemowych, służących 

zmniejszeniu deficytu usług opiekuńczych i utworzenia rynku usług z nim związanych.  

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, pani Wioletta 

Wilińska, zaprezentowała działania, jakie podjął Ośrodek względem stworzenia dobrej 

polityki ukierunkowanej na osoby starsze. Przedstawiła dokumenty, na bazie których polityka 

senioralna w województwie została ukształtowana, takie jak „Wyzwania Małopolski  

w kontekście starzenia się społeczeństwa. Podejście strategiczne”, „Strategia rozwoju 

Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020” oraz „Pakiet Programów Strategicznych  

do roku 2020” w  świetle których określone zostały 4 główne obszary strategicznego 

podejścia do wyzwań starzejącego się społeczeństwa – kapitał intelektualny i rynek pracy, 

włączenie społeczne, przemysły i usługi czasu wolnego oraz ochrona zdrowia. Każdy z nich 

ma określony cel główny oraz właściwe mu priorytety. W ramach tych programów odnaleźć 

można działania związane np. z tworzeniem dziennych domów pomocy dla osób starszych,  

tworzeniem centrów wsparcia opiekunów nieformalnych osób starszych, rozwijaniem 

inicjatyw lokalnych oraz działań edukacyjnych dla dobrej starości czy też utworzeniem 

subregionalnych Małopolskich Centrów Aktywności. Pani dyrektor przedstawiła również 



założenia programów strategicznych związanych z kształceniem, rynkiem pracy, ochroną 

zdrowia, rozwojem usług rekreacyjnych i propagowaniem zdrowego stylu życia. 

Zaprezentowała też społeczne kampanie medialne, mające na celu zainicjowanie wspólnego 

dialogu międzypokoleniowego.  

Pan Wojciech Zarzycki z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu 

zaprezentował z kolei działania swojego regionu w tworzeniu Wielkopolskiego Programu  

na Rzecz osób Starszych do 2020 r., spójnego ze Strategią Rozwoju Województwa 

Wielkopolskiego. Przedstawił 6 obszarów funkcjonowania osoby starszej -  służbę zdrowia, 

edukacje i naukę, aktywność zawodową, aktywność sportowo-turystyczną, uczestnictwo  

w kulturze oraz pomoc społeczną, w których wskazano cele, takie jak choćby zwiększenie 

dostępu programów edukacyjnych dla seniorów, wzrost ich aktywności zawodowej, promocję 

zdrowego stylu życia, rozwój usług i produktów na rzecz osób starszych, przeciwdziałanie 

przemocy wobec osób starszych, promowanie rozwoju geriatrii, czy podniesienie kompetencji 

osób wspierających seniorów. Podkreślił, iż realizacja Programu i osiągnięcie wyznaczonego 

celu będzie możliwe tylko wtedy, kiedy współpraca będzie realna, nie zaś deklaratywna.  

Pani Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Lublina zapoznała gości z licznymi 

inicjatywami, skierowanymi w kierunku osób starszych, finansowanymi lub 

dofinansowywanymi ze środków UE.  W działania na rzecz lubelskich seniorów wpisuje się 

opracowanie Lubelskiego Wsparcia Aktywizacji Seniorów oraz utworzenie Lubelskiego 

Centrum Aktywności Obywatelskiej, będącego miejscem koordynacji i tworzenia całej 

polityki senioralnej w Lublinie. Pani Prezydent przedstawiła informację na temat źródeł 

finansowania inicjatyw na rzecz seniorów oraz cele wyznaczone w prowadzonej polityce 

senioralnej, takie jak wyrównywanie szans i zapobieganie wykluczeniu społecznemu 

seniorów, zwiększenie oferty działań aktywizujących w ramach dziennych ośrodków 

wsparcia, organizację działań w ramach ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, 

aktywizacje społeczną seniorów oraz  kreowanie pozytywnego wizerunku osób starszych. 

Zaprezentowała również pokrótce przykłady zrealizowanych projektów z zewnętrznym 

dofinansowaniem, służących poprawie wizerunku osób starszych oraz potencjalne wsparcie 

projektów służących aktywizacji seniorów w przyszłym okresie programowania 2014-2020.  

Przewodniczący Zespołu, senator Mieczysław Augustyn zapoznał zebranych gości  

z Agendą 22 – dokumentem, będącym zestawem pytań, ułatwiających wskazywanie 

obszarów, w których działalność na rzecz seniorów powinna być niezwykle silna. Agenda ma 

pomagać samorządom w tworzeniu lokalnej polityki na rzecz osób starszych.  



Jest dokumentem otwartym, z możliwością rozszerzania go o kolejne pojawiające się  

w trakcie analiz obszary.  

Ostatnia prezentacja, posła Michała Szczerby, Przewodniczącego Parlamentarnego 

Zespołu ds. UTW, dotyczyła ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, w kontekście  

podstaw prawnych do powoływania gminnych rad seniorów.  Ustawa została uchwalona  

11 października 2013 r., a 30 listopada 2013 r. weszła w życie. W świetle ustawy gminna rada 

seniorów może być powoływana z inicjatywy zainteresowanych środowisk, ale również Rada 

Gminy może ją z własnej inicjatywy utworzyć. Ma mieć ona charakter konsultacyjny, 

doradczy i inicjatywny, składać się z przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli 

podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności organizacji pozarządowych 

oraz podmiotów prowadzących Uniwersytety Trzeciego Wieku.  Ustawa nakłada na Radę 

gminy obowiązek nadania statutu gminnej radzie seniorów, określającego tryb wyboru jej 

członków i zasady działania.  

Ostatnim punktem programu konferencji było ogłoszenie wyników konkursu 

zorganizowanego przez Parlamentarny Zespół ds. osób Starszych „Samorząd Przyjazny 

seniorom. Przyjazna przestrzeń publiczna”.  Zgłoszone do konkursu projekty ocenione zostały 

pod względem kompleksowości projektowanych rozwiązań, pod względem rozwiązań 

sprzyjających integracji międzypokoleniowej, biorąc pod uwagę trwałość zakładanych 

efektów i partnerskie współdziałanie z instytucjami, organizacjami, a także innymi 

samorządami. Nagrody przyznano w kategoriach województwa przyjaznego seniorom, 

powiatu przyjaznego seniorom i gminy przyjaznej seniorom.  
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Konferencja odbyła się17 grudnia 2013 r. Konferencja była doskonałą okazją do 

prezentacji inicjatyw oraz wymiany dobrych praktyk w obszarze tworzenia regionalnych i 

lokalnych polityk senioralnych. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz centralnych i 

samorządowych, regionalnych ośrodków polityki społecznej oraz przedstawiciele gminnych 

rad seniorów. 

Paweł Orłowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, 

omówił kwestię umiejscowienia środków na przeciwdziałanie wykluczeniu i rozwój kapitału 

społecznego seniorów w nowych ramach finansowania projektów z udziałem środków UE. 

Zwrócił uwagę uczestnikom konferencji, że w nowej perspektywie budżetowej 

zaakcentowany został cel związany z wyłączeniem społecznym i integracją społeczną, który 

daje możliwość szerszego spojrzenia na politykę społeczną. 

Marzena Breza, Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Pracy  

i Polityki Społecznej, zauważyła, że Polska wśród krajów europejskich charakteryzuje się 

jednym z najniższych poziomów wskaźnika Active Ageing Index, który obrazuje możliwości 

aktywnego starzenia się w zdrowiu. Zaapelowała o zidentyfikowanie problemów i 

opracowanie planów działań na poziomie regionalnym. Wystąpienie pani Brezy zostało 

uzupełnione praktycznymi przykładami dotyczącymi tworzenia i realizacji regionalnych 

programów z zakresu polityki senioralnej z wykorzystaniem  

środków UE.  

Wioletta Wilimska, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  

w Krakowie, zaprezentowała doświadczenia Małopolski. Podkreśliła, że uwzględnienie 

koncepcji „srebrnej” gospodarki w strategiach i programach rozwoju nie musi wynikać  

z wyprzedzających zmian demograficznych, a wręcz przeciwnie, największy potencjał jej 

uruchomienia istnieje w regionach „młodszych”.  

Wojciech Zarzycki, Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  

w Poznaniu, zaprezentował doświadczenia Wielkopolski. Podkreślił, że realizacja Programu 

Regionalnego, czyli osiągnięcie celu będzie możliwe tylko wtedy, kiedy współpraca będzie 

realna a nie tylko deklaratywna.  

Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Lublina ds. społecznych, omówiła 

wykorzystanie środków UE w realizacji gminnych programów polityki senioralnej. 

Podkreśliła znaczenie sukcesywnego doskonalenia oferty działań w zakresie aktywizacji 

społecznej seniorów. Senator Mieczysław Augustyn, przewodniczący zespołu zaprezentował 



dokument „Agenda 22 – Władze Lokalne – Wytyczne w zakresie planowania polityki wobec 

osób starszych”. Znalazły się w nim szczególnie pomocne pytania oraz sposoby tworzenia 

planów we współpracy z organizacjami skupiającymi osoby starsze lub działające na ich 

rzecz.  

Poseł Michał Szczerba, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Uniwersytetów 

Trzeciego Wieku, zaprezentował nowelizację ustawy o samorządzie gminnym, 

wprowadzającą zasady powoływania gminnych rad seniorów. Podkreślił znaczenie tej 

regulacji dla zwiększenia udziału osób starszych (organizacji seniorskich) w procesach 

decyzyjnych w środowisku lokalnym. 

 


