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Protokół dziesiątego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych 

 

Dnia 19 marca 2014 r. w siedzibie Senatu odbyło się posiedzenie Parlamentarnego 

Zespołu ds. Osób Starszych z udziałem pani Marzeny Brezy, Dyrektora Departamentu 

Polityki Senioralnej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz Pana Michała Szczerby, 

Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku. 

Pani Marzena Breza przedstawiła uczestnikom plan i kierunki działań Departamentu 

Polityki Senioralnej w 2014 r. Podkreśliła, że Ministerstwo w projektowaniu tej polityki 

uwzględnia opinię Rady ds. Polityki Senioralnej. Omawiając realizację Rządowego Programu 

na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych w latach 2012 – 2013 (ASOS), zauważyła,  

że zainteresowanie programem stale wzrasta. Obecnie zdaniem Departamentu istotne jest 

podjęcie działań zmierzających do poprawy systemu wsparcia seniorów oraz monitorowania 

wdrażanych rozwiązań. W edycji programu 2014 - 2020 organizacje szczególnie zachęcane  

i motywowane są do realizacji projektów dotyczących partycypacji oraz usług społecznych 

dla osób starszych. 

Poseł Michał Szczerba, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Uniwersytetów 

Trzeciego Wieku, poinformował o zaakceptowaniu przez Prezydium Sejmu projektu zmiany 

regulaminu Sejmu, który przewiduje powołanie do końca kwietnia stałej komisji Polityki 

Senioralnej. W związku z powyższym plan pracy Zespołu ds. Uniwersytetów Trzeciego 

Wieku ulegnie zmianie. Poinformował również o wsparciu Marszałka Sejmu dla realizacji 

wspólnie z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej projektu pn. „Parlament seniorów”. 

Zaproponowano współpracę izby wyższej w tym przedsięwzięciu zaplanowanym na styczeń 

2015 r. Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku 

poinformował również o planach organizacji konkursu, w którym  nagradzane będą usługi  

i produkty przyjazne osobom starszym. Jego inicjatorami są Ogólnopolskie Porozumienie 

Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Fundacja Teraz Polska.  

Parlamentarzyści zatwierdzili regulaminu Konkursu  Administracja samorządowa 

przyjazna seniorom w roku 2014 r. Organizatorem konkursu będzie Parlamentarny Zespół ds. 

Osób Starszych. Do współpracy zostaną zaproszone: Związek Województw Rzeczypospolitej 



Polskiej, Związek Powiatów Polskich, Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich 

oraz prasa samorządowa. Celem edycji Konkursu „Samorząd przyjazny seniorom 2014 – 

przyjazna administracja” będzie promowanie tworzenia zintegrowanych programów 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu seniorów we wspólnotach lokalnych  

i regionalnych, polegających na uwzględnieniu w sposobie działania administracji (tak 

władczej, jak i świadczącej) uwarunkowań życiowych i wynikających z nich potrzeb osób 

starszych. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród planowane jest w bieżącym roku 

podczas kongresu Rad Seniorów, którego organizację przewiduje się w październiku br. 

Zaproponowano umieszczenie informacji o konkursie na stronach internetowych 

www.senior.gov.pl. 

Jednym z punktów porządku dziennego posiedzenia było zaopiniowanie wystąpienia 

Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych do Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz  

do Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w sprawie finansowania działalności polskich 

Uniwersytetów Trzeciego Wieku w krajach Europy Środkowo - Wschodniej. Zostały one  

w roku bieżącym pozbawione dotacji. Pismo interweniujące w tej sprawie zostanie 

skierowane również do Przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Emigracji i Łączności  

z Polakami. 

W sprawie opiekunów pozbawionych świadczeń opiekuńczych z dniem  

1 lipca 2013 r.  członkowie Zespołu zaproponowali wystąpienie do Ministerstwo Pracy  

i Polityki Społecznej o przedstawienie form i harmonogramu realizacji wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego.  

W związku z opracowaniem przez Senacką Komisję Praw Człowieka, Praworządności  

i Petycji projektu regulacji zakładającej, że osoby po 75 roku życia, które pobierają najniższą 

emeryturę lub rentę otrzymywałyby nieodpłatnie leki, Parlamentarny Zespół ds. Osób 

Starszych  jednoznacznie poparł działania w tej kwestii.  Podziękował za zainteresowanie 

problematyką, ale zasugerował, by właściwe komisje Senatu ponownie rozważyły wszystkie 

aspekty w/w problemu, gdyż w opinii Zespołu proponowane rozwiązania nie powinny nikogo 

dyskryminować ze względu na wiek. Z łatwością przecież można dostrzec osoby, które nie 

przekroczyły tego określonego w projekcie ustawy wieku, a z powodu ubóstwa mają problem 

z  nabyciem leków. W opinii członków Zespołu proponowane rozwiązania powinny 

uwzględniać sytuację osób zobowiązanych do alimentacji oraz przewidywać zabezpieczenie 

przed nadużyciami. 



Podczas posiedzenia zaprezentowano również planu pracy Zespołu na lata 2014-2015.
1
   

                                                        
1 Plan pracy, będący załącznikiem do protokołu, ogłoszony jest odrębnie na stronie internetowej.  


