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Dnia 10 stycznia 2012 r. o godzinie 17.00 w sali 182 w siedzibie Senatu odbyło się 

posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych. Na wstępie, zgodnie  

z ustaleniami dokonanymi na pierwszym posiedzeniu, dokonano wyboru 

wiceprzewodniczących Zespołu. Jednogłośnie wybrani zostali: 

- poseł Krzysztof Michalkiewicz, 

- poseł Józef Racki. 

Ustalono również, że zgodnie z zapisami regulaminu, na kolejnych posiedzeniach 

możliwy będzie wybór wiceprzewodniczących z innych klubów parlamentarnych.  

Kolejnym punktem posiedzenia była informacja przedstawiciela Ministerstwa Pracy 

i Polityki Społecznej – pani Marzeny Brezy na temat programu obchodów Europejskiego 

Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, którym ogłoszony 

został rok 2012. Celem wszystkich podejmowanych działań ma być wymiana informacji  na 

temat akcji podejmowanych na rzecz osób starszych, pokazywanie potencjału osób 

starszych, zalet dłuższej aktywności zawodowej oraz aktywizacji tej grupy społecznej.  

W wielu krajach podejmowane będą w ciągu całego roku różnego rodzaju inicjatywy. 

Polska, wpisując się w te obchody, również będzie organizatorem wielu inicjatyw i działań. 

Będą one odbywały się zarówno na poziomie centralnym jak i regionalnym oraz poprzez 

Uniwersytety Trzeciego Wieku. Ważnym zadaniem będzie przekazywanie informacji 

o obchodach Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności 

Międzypokoleniowej do mediów. 

Dnia 8 lutego 2012 r. ruszy akcja „Zaangażuj się”, z udziałem pracodawców i tych, 

którzy zajmują się osobami starszymi. W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 

odbędzie się konferencja dotycząca osób starszych, połączona z częścią kulturalną.  

W marcu 2012 r. planowana jest debata Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, wspólnie 

z Kancelarią Prezydenta i Ministerstwem Sportu, mająca na celu promowanie aktywnego 



trybu życia. Na wrzesień 2012 r. zaplanowano „3 dni senioralne”, z zaangażowaniem  

w działanie i merytorycznym wsparciem  III sektora. W grudniu 2012 r. odbędzie się 

konferencja podsumowująca i zamykająca obchody. Na stronie internetowej Ministerstwa 

Pracy i Polityki Społecznej znajdą się wszystkie ważne informacje dotyczące obchodów 

Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej oraz 

kalendarz wydarzeń, tak by na szczeblach regionalnych  można było również racjonalnie 

zaplanować lokalne imprezy. Ponadto, przy współpracy i wsparciu merytorycznym 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,  Uniwersytety Trzeciego Wieku planują 

zorganizować w marcu 2012 r. krajowy kongres UTW.  

Również Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz przedstawicielstwo Komisji 

Europejskiej organizują kampanię informacyjno-edukacyjną, dotyczącą dobrych praktyk 

i doświadczeń zaczerpniętych z innych krajów. Członkowie Parlamentarnego Zespołu 

ds. Osób Starszych podjęli decyzję o aktywnym uczestnictwie w planowanych działaniach. 

Zespół podjął decyzję o wystąpieniu do Prezesa Rady Ministrów oraz do Ministra Pracy  

i Polityki Społecznej z pytaniem o realizację deklarowanej w czasie kampanii wyborczej 

pomocy merytorycznej i finansowej dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku. 

Kolejny punkt porządku dziennego Zespołu dotyczył odwróconego kredytu 

hipotecznego. Stan prac nad założeniami do projektu ustawy o odwróconym kredycie 

hipotecznym zaprezentowali przedstawiciele Ministerstwa Finansów – Piotr Piłat 

i Sebastian Skuza. Zwrócono uwagę, iż w założeniach istotne wydają się: jasno określony 

krąg podmiotów oferujących ten produkt oraz szereg przepisów zabezpieczających prawa 

osób korzystających z kredytu. Myśli się nawet o zastrzeżeniu nazwy „odwrócony kredyt 

hipoteczny” i przewidywaniu sankcji dla osób podszywających się pod podmioty 

uprawnione do jego udzielania. W myśl proponowanych przepisów po zakończeniu okresu 

kredytowania nie nastąpi automatyczne przejście praw  własności do nieruchomości na 

bank kredytujący, możliwe to będzie dopiero po śmierci kredytobiorcy. Ustanowiono 

również 12 miesięczny okres po śmierci kredytobiorcy, w którym spadkobiercy mieliby 

możliwość spłacenia długu i odzyskania nieruchomości, tak by dopiero po 12 miesiącach od 

śmierci kredytobiorcy kredytodawca  mógł zaspokoić swoje roszczenia. Kredytobiorca 

odwróconego kredytu hipotecznego będzie mógł odstąpić od umowy w ciągu 30 dni, będzie 

miał również możliwość przedterminowej spłaty kredytu i zachowania prawa do 

nieruchomości. Wszystkie te zapisy mają na celu zabezpieczenie interesów obu stron 

umowy, lecz szczególnie - strony słabszej.  



Ostatni punkt porządku dziennego posiedzenia Zespołu dotyczył ustawy  

o samorządzie gminnym. Ponieważ w poprzedniej kadencji projekt zmiany ustawy, 

dotyczący powoływania przy samorządach rad seniorów został odrzucony, przewodniczący 

Zespołu zapytał o celowość ponownego wniesienia go pod obrady Parlamentu. Dyskusja 

dotyczyła tego, czy „miękkie” zapisy, dające możliwość, a nie narzucające obligatoryjnie, 

będą w ogóle brane pod uwagę i czy samorządy zechcą je stosować. Postanowiono poprosić 

o pisemną opinię Przewodniczących Związku Miast Polskich. Związku Powiatów 

i Związku Gmin Wiejskich. Po uzyskaniu odpowiedzi Zespół podejmie decyzję co do 

dalszego działania w tej sprawie.  

Na koniec Przewodniczący Zespołu – senator Mieczysław Augustyn  zaprosił na 

organizowaną 13 lutego w Sejmie konferencję w sprawie opieki nad osobami 

niesamodzielnymi, oraz zaproponował zaproszenie na kolejne posiedzenie Zespołu 

przedstawicieli zespołów badawczych nad kondycją osób starszych w Polsce – Polsenior. 

Spotkanie takie odbyłoby się również z udziałem Senackiej Komisji Rodziny i Polityki 

Społecznej oraz Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. 
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