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Protokół dziewiątego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych

Dnia 4 grudnia 2013 r. o godzinie 14.00 w sali nr 176 w siedzibie Senatu odbyło się
posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych.
Głównym punktem posiedzenia było omówienie przygotowań do konferencji
„Partycypacja w tworzeniu i realizacji regionalnych i lokalnych polityk senioralnych
z wykorzystaniem środków UE”, która odbędzie się w dniu 17 grudnia 2013 r.
Przewodniczący Zespołu – senator Mieczysław Augustyn poinformował, iż będzie ona
połączona z ogłoszeniem wyników konkursu zorganizowanego przez Parlamentarny Zespół
ds. Osób Starszych. Konkurs, jako impreza cykliczna, organizowana we współpracy
ze Związkiem Powiatów Polskich, Związkiem Miast Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich
odbył się pod hasłem ”Samorząd przyjazny seniorom i dostosowaniu infrastruktury
technicznej do potrzeb osób starszych”.
Tematy planowane do omówienia podczas konferencji:
1. Przeciwdziałanie wykluczeniu i rozwój kapitału społecznego seniorów
w nowych ramach finansowania projektów z udziałem środków UE.
2. Środki UE w realizacji polskiej polityki senioralnej.
3. Jak tworzyć i realizować regionalne programy z zakresu polityki senioralnej
z wykorzystaniem środków UE?
4. Wykorzystanie środków UE w realizacji gminnych programów polityki
senioralnej – doświadczenia i plany.
5. Partycypacja rad seniorów i organizacji seniorskich w tworzeniu i realizacji
regionalnych i lokalnych polityk senioralnych.
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 Zespołu 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.

