Komisja Polityki Senioralnej
Plan pracy
na okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2016 r.
Lp.

Termin
posiedzenia

1.

wrzesień

2.

wrzesień

3.
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4.
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5.
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listopad
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listopad

10.

grudzień

Temat posiedzenia
I. Informacja Ministra Rozwoju na temat uwzględnienia potrzeb osób starszych w Krajowej Polityce Miejskiej oraz programach
rewitalizacji obszarów miejskich.
II. Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat warunków mieszkaniowych osób starszych oraz działań
podejmowanych w obszarze optymalizacji zasobów mieszkaniowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą stosownie do specyfiki
wyzwań zmieniającej się struktury wiekowej społeczeństwa.
III. Informacja Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na temat warunków mieszkaniowych osób starszych.
Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sytuacji osób starszych w środowiskach wiejskich.
I. Informacja Ministra Finansów i Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na temat aktualnej sytuacji materialnej i dochodowej
emerytów i rencistów.
II. Informacja Ministra Zdrowia na temat rozwiązań prawnych przewidzianych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie sposobu
i trybu finansowania z budżetu państwa leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów
medycznych przysługujących bezpłatnie świadczeniobiorcom po ukończeniu 75. roku życia.
I. Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich na temat przestrzegania praw i równego traktowania osób starszych oraz
przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wiek.
II. Informacja Pełnomocnika Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania na temat przyczyn, przejawów
i konsekwencji wykluczenia społecznego i nierównego traktowania osób starszych.
Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Sprawiedliwości na temat zjawiska przemocy wobec osób
starszych w Polsce.
I. Informacja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na temat ochrony praw konsumentów w wieku podeszłym.
II. Informacja Ministra Finansów oraz Ministra Rozwoju na temat funkcjonowania ustawy z dnia 23 października 2014 r. o
odwróconym kredycie hipotecznym oraz proponowanych rozwiązań w zakresie regulacji nieodpłatnego świadczenia pieniężnego
(renta dożywotnia).
I. Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat bezpieczeństwa w
ruchu drogowym osób starszych.
II. Informacja Prezesa Najwyższej Izby Kontroli na temat bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drogach publicznych.
I. Informacja Ministra Zdrowia na temat profilaktyki zdrowotnej osób starszych.
II. Informacja Ministra Zdrowia na temat chorób cywilizacyjnych wieku podeszłego.
III. Informacja Ministra Zdrowia na temat wielkich problemów geriatrycznych. Dostępność do opieki specjalistycznej.
Informacja Rady Ministrów o sytuacji osób starszych (zgodnie z ustawą o osobach starszych).
I. Informacja Ministra Zdrowia na temat opieki paliatywnej i hospicyjnej nad osobami starszymi.
II. Informacja Prezesa Najwyższej Izby Kontroli na temat opieki paliatywnej i hospicyjnej.
III. Informacja Prezesa Najwyższej Izby Kontroli na temat opieki nad osobami chorymi na chorobę Alzheimera oraz wsparcia dla ich
rodzin.

Lp.
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Temat posiedzenia
IV. Informacja Ministra Zdrowia na temat wymagań dotyczących standardów usług świadczonych przez podmioty publiczne i
prywatne w Zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych oraz zasad wyceny tych świadczeń przez NFZ.
I. Informacja Ministra Finansów oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat wpływu obniżenia wieku emerytalnego
na sytuację finansową osób starszych oraz działań zachęcających pracodawców do zatrudniania osób starszych po osiągnięciu
wieku emerytalnego.
II. Informacja Ministra Zdrowia oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat deinstytucjonalizacji opieki. Formy opieki
pośredniej pomiędzy opieką domową i opieką stacjonarną – funkcjonowanie dziennych domów opieki medycznej.
III. Informacja Ministra Zdrowia oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat uwarunkowań i potrzeb rynku pracy,
nowych zawodów, podnoszenia kwalifikacji opiekunów osób starszych oraz standardów w tym obszarze.

Konferencje:
- IV Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku (KPSN, MRPiPS, OP UTW), grudzień 2016 r.

