
REGULAMIN 

PARLAMENTARNEGO ZESPOŁU DO SPRAW OSÓB STARSZYCH 

 

 

 

 

§ 1. 
 

Parlamentarny Zespół Do Spraw Osób Starszych, zwany dalej Zespołem, tworzą posłowie  

i senatorowie, którzy wyrazili akces do pracy w Zespole i stanowią niepolityczną grupę, 

zainteresowaną problematyką osób starszych. 

 

§ 2. 

 

Celami i zadaniami Zespołu jest w szczególności; 

1. sprzyjanie kreowaniu zintegrowanej i długookresowej polityki na rzecz osób starszych; 

2. inspirowanie władz publicznych do tworzenia ustawodawstwa zabezpieczającego pełnię 

praw osób starszych oraz realizację ich aspiracji i potrzeb; 

3. identyfikowanie i reagowanie na wszelkie przykłady dyskryminacji osób starszych, 

zwłaszcza w systemie prawnym; 

4. upowszechnianie dobrych praktyk partnerskiego działania samorządów na rzecz ludzi III 

generacji; 

5. animowanie i upowszechnianie działalności organizacji senatorskich oraz pracujących 

na rzecz osób starszych; 

6. zachęcanie do stworzenia wspólnej krajowej reprezentacji organizacji i instytucji 

działających w środowisku osób starszych; 

7. współpraca z Intergrupą ds. Osób Starszych PE, AGE Platform oraz innymi zagranicznymi 

i międzynarodowymi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób starszych; 

8. upowszechnianie i wspieranie badań naukowych dotyczących sytuacji osób starszych; 

9. propagowanie w opinii publicznej pozytywnego wizerunku osób starszych. 

 

 

 

 



§ 3.  

 

1. Pracami Zespołu kieruje Prezydium. 

2. W skład Prezydium wchodzą: Przewodniczący, od dwóch do czterech 

Wiceprzewodniczących i Sekretarz. 

3. Przewodniczący i pozostali członkowie Prezydium wybierani są przez Zespół  

w głosowaniu jawnym na czas trwania kadencji parlamentu. 

4. Przewodniczący i pozostali członkowie Prezydium mogą zostać odwołani przez Zespół  

w głosowaniu jawnym na uzasadniony wniosek co najmniej 1 / 4członków Zespołu,  

gdy wniosek ten uzyska większość kwalifikowaną głosów. 

5. Zespół reprezentuje Przewodniczący lub w jego zastępstwie członek Prezydium. 

6. Zespół obraduje na posiedzeniach i zajmuje stanowisko w formie uchwał podejmowanych 

bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 1 / 3 członków Zespołu. 

7. Posiedzenia Zespołu odbywają się nie rzadziej niŜ dwa razy w roku. 

8. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący lub w jego zastępstwie inny członek Prezydium 

zawiadamiając członków Zespołu z tygodniowym wyprzedzeniem. Posiedzenie moŜe być teŜ 

zwołane na wniosek co najmniej trzech członków Zespołu. 

9. Posiedzenia Zespołu prowadzi Przewodniczący lub w jego zastępstwie inny członek 

Prezydium. 

10. Posiedzenia Zespołu są jawne. Mogą w nich uczestniczyć równieŜ parlamentarzyści nie 

będący członkami Zespołu, przedstawiciele rządu, organizacji pozarządowych i eksperci. 

 

§ 4. 

 

Obsługę administracyjną Zespołu zapewnia Biuro Spraw Senatorskich. 

 

 


