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Protokół ósmego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych 

 

 

 

Dnia 10 lipca 2013 r. o godzinie 9.00 w sali nr 176 w siedzibie Senatu odbyło się 

posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych, którego tematami były:  

1. Projekt ustawy w sprawie „kont uśpionych” oraz informacja o ustawie o 

odwróconym kredycie hipotecznym, 

2. Projekt ustawy o gminnych radach seniorów,  

3. Konkurs „Samorząd przyjazny seniorom”. 

W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. 

Przewodniczący Zespołu – senator Mieczysław Augustyn przypomniał na wstępie, że 

kwestią odwróconego kredytu hipotecznego Zespół zajmował się już w poprzedniej 

kadencji, uczestniczył też w przygotowaniu projektu Ministerstwa Finansów. Krótko 

przedstawił stan prac nad ustawą, wstrzymaną przez Ministerstwo Gospodarki w celu 

wypracowania rozwiązań kompleksowych, odnoszących się zarówno do odwróconego 

kredytu hipotecznego, jak i tzw. umów o dożywocie.  Poinformował, że obecnie projekt 

ustawy znajduje się na etapie prac rządowych, i procedowany będzie odrębnie od umów o 

dożywocie. 

Kolejnym punktem posiedzenia była informacja w sprawie środków pozostających na 

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

Kwestia ta, poruszona już wcześniej, na konferencji zorganizowanej przez Parlamentarny 

Zespół do spraw Osób Starszych w listopadzie 2012 r., okazała się niezwykle istotna, gdyż 

dotyka ogromnej rzeszy ludzi i znacznych sum spoczywających w bankach. Zamówiona 

przez Kancelarię Senatu ekspertyza potwierdziła istnienie problemu. Wskazała też różne 

rozwiązania tej kwestii w innych krajach. Dyrektor Departamentu Ochrony Klientów 

Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego przedstawiła stanowisko Urzędu w tej sprawie. 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego nie zajmuje się tym problemem, gdyż nie docierają 

do niego bezpośrednie sygnały od spadkobierców o problemach związanych z ustaleniem 



masy spadkowej w postaci depozytów w bankach i instytucjach finansowych, zaś kwestia 

dziedziczenia środków pozostających w dyspozycji instytucji finansowych jest według 

Urzędu w chwili obecnej prawnie rozwiązana. Być może ze strony banków i instytucji 

finansowych pojawiają się jakieś utrudnienia, ale nie można ogólnie mówić o nieetycznym 

działaniu banków, jeżeli działają one zgodnie z prawem, nawet jeśli to prawo jest 

niedoskonałe. Według członków Zespołu wyraźnie jednak widać całkowitą asymetrię w 

postępowaniu instytucji finansowych, jeżeli chodzi o odszukanie spadkobierców 

zdeponowanych środków i spadkobierców zaciągniętych kredytów. Weryfikacja informacji, 

czy osoba posiadająca depozyt żyje, czy nie, mogłaby odbywać się na podstawie 

identyfikacji nr PESEL, przed przeniesieniem środków na tzw. rachunek nieprawidłowy w 

chwili, kiedy przez określony przez prawo czas nie było na koncie wykonywanych żadnych 

operacji. 

Nasuwają się wnioski, że potrzebne są uregulowania prawne w tym zakresie. Widać 

konieczność nałożenia 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, rozszerzenia zakresu podmiotowego i przedmiotowego oraz 

zwiększenia kwoty zapisu bankowego, a także zmiany przesłanek do uchylenia tajemnicy 

bankowej lub wyłączenia z zakresu tej tajemnicy podmiotowo członków rodzin po 

zmarłych klientach banku (konieczne byłoby określenie terminu i kwoty, od których można 

byłoby uchylić tę tajemnicę). Potrzebne również są zmiany w kodeksie cywilnym, które 

pozytywnie formułowałyby reguły kontynuacji umowy rachunku bankowego (w 

przeciwieństwie do wielu krajów europejskich, w Polsce rachunki po śmierci dysponenta 

pozostają nieoprocentowane). Prace legislacyjne nad rozwiązaniem tego problemu i 

wypracowaniem właściwych przepisów będą kontynuowane, ważne jest więc ich wsparcie 

przez różne instytucje, chociażby przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.   

W kolejnym punkcie spotkania 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 do spraw Osób Starszych - w projekcie 

ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym z 29 maja 2009 roku. Dziś oba Zespoły 

powinny działać w kierunku uzyskania przychylności samorządów dla uchwalenia 

poselskiego projektu ustawy. 29 maja 2013 roku został on skierowany do Biura 



Legislacyjnego Sejmu i do Biura Analiz Sejmowych, a po stwierdzeniu zgodności z 

prawem Unii Europejskiej został skierowany do konsultacji i opinii organizacji 

samorządowych. Następnie projekt, podpisany przez 54 posłów, został złożony do laski 

marszałkowskiej. W proponowanym projekcie zmiany ustawy wprowadza się zapisy o 

sprzyjaniu przez gminy solidarności międzypokoleniowej i tworzeniu warunków do 

pobudzania aktywności obywatelskiej seniorów w społeczności lokalnej.  Nowe zapisy 

będą pozwalały radzie gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych 

środowisk seniorskich utworzyć gminną radę seniorów mającą charakter konsultacyjny, 

doradczy i inicjatywny. Będą też wskazywać osoby, które mogą wejść w skład rady, 

pozwolą określać jej statut, tryb wyłaniania składu oraz kompetencje i zasady działania. 

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku wyraził 

wolę współpracy obu zespołów w zakresie dialogu ze stroną samorządową w celu 

doprowadzenia do uchwalenia ustawy. Możliwość powoływania rad seniorów i ich 

działalność to przede wszystkim praca na rzecz seniorów, przeciwko wykluczeniu 

prawnemu i konsumenckiemu osób starszych, to wyjście naprzeciw potrzebom stworzenia 

sieci poradnictwa oraz edukacja na różnych poziomach, adekwatnych do wykształcenia 

seniorów.  

Trzecim punktem posiedzenia było omówienie wstępnych zasad i terminu organizacji 

kolejnej edycji konkursu „Samorząd przyjazny seniorom”. Konkurs, jako impreza 

cykliczna, organizowana we współpracy ze Związkiem Powiatów Polskich, Związkiem 

Miast Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich w roku 2013 odbędzie się pod hasłem 

”Samorząd przyjazny seniorom i dostosowaniu infrastruktury technicznej do potrzeb osób 

starszych”. Ogłoszenie wyników będzie miało miejsce pod koniec roku, w trakcie 

konferencji zorganizowanej przez Parlamentarny Zespół ds. Osób Starszych.  
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