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Parlamentarny Zespół ds. Osób Starszych został utworzony 21 grudnia 2011 roku,  

w celu kreowania zintegrowanej i długookresowej polityki na rzecz osób starszych, 

inspirowania władz publicznych do tworzenia ustawodawstwa zabezpieczającego prawa osób 

starszych oraz realizację ich aspiracji i potrzeb, zachęcania do stworzenia wspólnej krajowej 

reprezentacji organizacji i instytucji działających w środowisku osób starszych.  

 

Zespół zorganizował posiedzenia w dniach: 10 stycznia, 2 kwietnia, 25 kwietnia,  

13 czerwca i 25 lipca. Zespół zorganizował konkurs pt. „Samorząd przyjazny edukacji osób 

starszych i integracji międzypokoleniowej” oraz konferencję pt. „Produkty finansowe 

kierowane do osób starszych – zagrożenia i gwarancje bezpieczeństwa”. Konferencja odbyła 

się 6 listopada.  

 

Zespół zapoznał się z informacją 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 ramach obchodów roku Uniwersytetów Trzeciego Wieku, jakim ogłoszony został 

przez Senat rok 2012, przewodniczący Zespołu zaproponował zorganizowanie konkursu dla 

samorządów „Samorząd przyjazny edukacji seniorów”. Konkurs ten przebiegał dwuetapowo 

(zakończenie 1 etapu we wrześniu, 2 w listopadzie), a jego finał wraz 

z nagrodzeniem zwycięzców połączony został z organizacją konferencji, będącej 

jednocześnie zakończeniem obchodów roku UTW. Zespół kontynuuje prace nad nowelizacją 



ustawy o samorządzie gminnym zmierzającą do wprowadzenia gminnych Rad Seniorów jako 

organów doradczych władz gminy. Monitoruje też prace nad projektem przepisów 

o odwróconym kredycie hipotecznym. Zespół włączył się w przygotowanie projektu ustawy  

o pomocy osobom niesamodzielnym.  

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych zaprezentował 

wydawnictwo przygotowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, poświęcone 

promowaniu aktywności osób starszych w Europie, a także projekt stanowiska 

przygotowanego po poprzednim posiedzeniu Zespołu w sprawie Rządowego Programu na 

Rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2012-2013.  

Zespól zapoznał się z informacją o miejscu problematyki senioralnej w nowej 

perspektywie finansowej Unii Europejskiej, przedstawioną przez Pawła Orłowskiego – 

podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Obecnie w ramach środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nie 

ma specjalnego programu dedykowanemu osobom 50+, gdyż każdy z programów może się 

również odnosić do tej grupy społecznej. Minister Orłowski poinformował też, iż na poziomie 

regionalnym są finansowane działania dotyczące aktywnych metod zatrudniania, a na 

poziomie krajowym programy profilaktyczne oraz szkolenie osób wchodzących na rynek 

pracy w zakresie opieki geriatrycznej.  

Zespół powrócił do idei tworzenia i funkcjonowania Rad Seniorów oraz możliwości 

ponownego skierowania do prac parlamentarnych projektu ustawy o Radach Seniorów.  

W poprzedniej kadencji Parlamentarny Zespół ds. Osób Starszych zdecydował się na prośbę 

nielicznych istniejących Rad Seniorów na stworzenie projektu nowelizacji ustawy  

o samorządzie gminnym, polegającej na dodaniu zapisu, wzorem zapisów o młodzieżowych 

radach, o wpisaniu Rady Seniorów, jako organu konsultacyjnego gminy. Organ ten mógłby 

być fakultatywnie powoływany przez gminę, która nadawałaby mu zakres kompetencji i 

statut. Taka inicjatywa mogłaby być podejmowana na wniosek organizacji seniorskich. Rada 

Seniorów miałaby mieć charakter konsultacyjny, a nie realizatorski. Projekt nowelizacji 

ustawy został przyjęty przez Senat VII kadencji, jednak po pierwszym czytaniu w Sejmie 

został odłożony. Zespół opracował Agendę 22, która jest poradnikiem dla samorządów, m.in. 

jak taką Radę Seniorów stworzyć, jak zapewnić partycypację osób starszych w zarządzaniu 

miastem i zadbać o potrzebę realizacji potrzeb seniorskich.  

 

 

 



Zespół zorganizował konferencję pt. „Produkty finansowe kierowane do osób starszych 

– zagrożenia i gwarancje bezpieczeństwa”. Inspiracją dla zespołu były informacje medialne o 

przypadkach nakłaniania seniorów do korzystania z produktów finansowych z założenia 

przeznaczonych dla innych grup wiekowych. W konferencji, prócz parlamentarzystów, 

członków zespołu, uczestniczyli przedstawiciele administracji, instytucji finansowych  

i organizacji seniorskich. W jej trakcie omawiano m.in. narzędzia nadzoru nad rynkiem 

finansowych w interesie seniorów - nabywców produktów finansowych, gwarancje 

uczciwości ofert dla seniorów w zakresie rynku finansowego i oferty zakładów 

ubezpieczeniowych dla seniorów.  

 

Rozstrzygnięciu uległ konkurs pt. „Samorząd przyjazny edukacji osób starszych 

i integracji międzypokoleniowej”, Kapituła konkursu wyłoniła zwycięzców  

w poszczególnych kategoriach. 

W kategorii gmin zwyciężyło Miasto Gdynia, z projektem „Centrum aktywności 

seniora”.  

Pierwsze wyróżnienie otrzymało Miasto Bolesławiec za projekt „Bolesławiec – miasto 

przyjazne seniorom”.  

Drugie wyróżnienie przypadło Miastu Ruda Śląska za projekt „System wsparcia  

na rzecz osób starszych”. 

Trzecie wyróżnienie otrzymało Miasto Piła za projekt „Gmina Piła - seniorom miła”. 

W kategorii powiatów zwyciężył Powiat Kartuski z projektem „Akademia 

umiejętności”.  

Pierwsze wyróżnienie otrzymał Powiat Wągrowiecki za projekt „Działania samorządu 

powiatu wągrowieckiego na rzecz edukacji osób starszych i integracji międzypokoleniowej”. 

Drugie wyróżnienie otrzymał Powiat Chodzieski za projekt  

„Żyj aktywnie”. 

Trzecie wyróżnienie przypadło Powiatowi Krotoszyńskiemu za projekt  

„Senior z inicjatywą i Uniwersytet III wieku”.   

 

Kapituła przyznała też szczególne wyróżnienia Miastu Stołecznemu Warszawa  

za najlepszy system finansowania Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Miastu Poznań za 

innowacyjność proponowanych rozwiązań, a Gminie Stepnica za najlepsze działania  

na obszarze wiejskim.  

 



Przewodniczący 

 

Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych 

 

Mieczysław Augustyn 

 


