
Warszawa, dnia 13 kwietnia 2010 r. 

 

Protokół z posiedzenia 

Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych 

 

 

Dnia 8 kwietnia 2010 r., o godzinie 13.00 sali 182 odbyło się posiedzenie 

Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych, podczas którego zatwierdzono projekt 

regulaminu konkursu o tytule „Samorząd przyjazny seniorom”.  

Konkurs ma na celu promowanie tworzenia zintegrowanych programów 

przeciwdziałania wykluczeniu seniorów we wspólnotach lokalnych i regionalnych, zebranie 

informacji o programach realizowanych przez samorządy w zakresie wykorzystania 

potencjału, aktywizacji i integracji osób starszych w obrębie wspólnot lokalnych  

i regionalnych, a w efekcie wyłonienie najlepszych przykładów działań w tym obszarze przez 

kompetentne jury i rozpropagowanie najlepszych praktyk. Członkowie Zespołu zdecydowali 

się na współpracę ze Związkiem Regionów, Związkiem Powiatów Polskich, Związkiem 

Miast Polskich, Związkiem Gmin Wiejskich oraz mediami samorządowymi - Pismem 

Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” i Gazetą Samorządu i Administracji. Wysunięto 

równieŜ propozycję objęcia patronatem konkursu przez eurodeputowanych, członków 

Intergrupy PE ds. Starzenia się Społeczeństw – Filipa Kaczmarka i Tadeusza Cymańskiego. 

Członkowie Zespołu ustalili, Ŝe zgłoszenia uczestnictwa w konkursie naleŜy przesyłać 

listownie lub elektronicznie w terminie do końca maja 2010 r. na druku stanowiącym 

załącznik do regulaminu. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi  

w czasie konferencji: „Samorządy przeciw wykluczeniu osób starszych”, która odbędzie  

w pierwszej połowie października 2010 r. w Senacie RP. Zespół planuje zorganizować 

seminarium poprzedzające konferencję w celu gruntownego przeanalizowania materiałów 

konkursowych. 

Przewodniczący Zespołu Senator Mieczysław Augustyn przedstawił propozycję 

zorganizowania w czerwcu konferencji z udziałem przedstawicieli Banku Światowego, 

celem poznania aktualnej sytuacji na rynku finansowym i w zaleŜności od prognoz 

określenia dalszych kierunków prac nad ustawą o odwróconym kredycie hipotecznym.  

Podczas posiedzenia powrócił temat niezbędnych zmian ustawodawczych 

mających na celu polepszenie sytuacji Ŝyciowej i materialnej osób niesamodzielnych  



i ich rodzin. Ta problematyka będzie rozpatrywana na odrębnym posiedzeniu Zespołu. 

Przewodniczący Zespołu, senator Mieczysław Augustyn przygotował równieŜ prezentację 

multimedialną o seniorach w społeczności lokalnej. 

Poseł Jan Bury zgłosił swój akces do Zespołu, został on jednogłośnie przyjęty. 

Jednocześnie pan poseł zwrócił uwagę na interesującą kwestię mogącą przynieść wiele 

korzyści aktywnym seniorom. Poseł Bury zaproponował rozpropagowanie współpracy 

między seniorskimi organizacjami pozarządowymi, a organizacjami działającymi na rzecz 

dzieci. Idea ta spotkała się z aprobatą Zespołu. 

 

  

 

 

Przewodniczący 

 

Mieczysław Augustyn 


