
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 

nr posiedzenia: 7 

data posiedzenia: 4 lutego 2020 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie „Informacji o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2018” (druk senacki 

nr 24). 

2. Rozpatrzenie wniosku w sprawie powołania zespołu doradców komisji. 

3. Omówienie propozycji do planu pracy komisji na 2020 r. oraz sprawy organizacyjne.  

 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Jan Filip Libicki. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Ewa Gawęda, Beniamin Godyla, Magdalena Kochan, Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, 

Jan Filip Libicki, Ryszard Majer, Bogusława Orzechowska, Dorota Tobiszowska,  

 

 
senator: 

 Krzysztof Słoń,  

 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: 

sekretarz stanu Stanisław Szwed, 

dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej Lidia Ułanowska, 

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych: 

specjalista ds. polityki społecznej Katarzyna Duda. 

 

 

 

Ad 1. 
 

 Informację o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2018 przedstawił sekretarz stanu 

w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed. 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych (DzU poz. 1705) 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej co roku we współpracy z innymi resortami, 

instytucjami centralnymi oraz służbami społecznymi na szczeblu województw opracowuje 

informację, która stanowi opis i diagnozę bieżącej sytuacji oraz potrzeb i oczekiwań seniorów. 

Ustawa nałożyła na Radę Ministrów obowiązek przedstawiania Sejmowi i Senatowi corocznie 

takiej informacji. 

Nad informacją przeprowadzono dyskusję, w której zabrali głos senatorowie Jan Filip Libicki, 



 

 

Ryszard Majer, Bogusława Orzechowska, Dorota Tobiszowska oraz Beniamin Godyla. 

Konkluzja: 

 Komisja rozpatrzyła „Informację Rady Ministrów o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 

2018”. 

Ad 2. 
 

 Przewodniczący komisji Jan Filip Libicki zgłosił wniosek o powołanie zespołu doradców 

komisji w składzie: Mieczysław Augustyn, były senator; prof. Piotr Błędowski, 

przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, oraz Antoni 

Szymański, były senator. 

Komisja podjęła przez aklamację uchwałę w sprawie wystąpienia do Prezydium Senatu 

z wnioskiem o powołanie zespołu doradców komisji w zaproponowanym składzie.  

Konkluzja: 

 Komisja podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia do Prezydium Senatu z wnioskiem 

o powołanie zespołu doradców komisji. 

Ad 3. 
 

 Członkowie komisji przedstawili propozycje do planu pracy komisji na 2020 r., a także 

omówiono prace komisji zaplanowane w lutym i marcu 2020 r. 

 

 

Opracowano w BPS 

 


