
Komisja Polityki Senioralnej 
 

Plan pracy 
na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2017 r. 

 

Lp. 
Termin 

posiedzenia 
Temat posiedzenia 

1. lipiec I.  Informacja Ministra Sprawiedliwości na temat realizacji postanowień ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz edukacji prawnej. 

II. Informacja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat wolontariatu, jako forma aktywizacji osób starszych, możliwości 
wykorzystania tej formy działalności wśród osób starszych. 

2. lipiec I.  Informacja Ministra Zdrowia na temat dostępności do opieki medycznej dla osób starszych wobec zmian systemowych w ochronie 
zdrowia. 

II. Informacja Ministra Zdrowia na temat realizacji rozwiązań prawnych przewidzianych w rozporządzeniu 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 

3. wrzesień I.  Informacja Ministra Sportu i Turystyki na temat aktywności fizycznej seniorów. 
II. Informacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na temat aktywizacji kulturalnej seniorów. 

4. wrzesień Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat bezpieczeństwa 
seniorów w ruchu drogowym. 

5. wrzesień *Informacja Ministra Zdrowia na temat kierunków rozwoju medycyny uzdrowiskowej na rzecz zabezpieczenia potrzeb osób 
starszych 

6. październik I.  Informacja Ministra Zdrowia na temat stanu prac nad zmianami w systemie organizacji rehabilitacji medycznej. Aktualne działania. 
II. Informacja Ministra Zdrowia na temat programów profilaktyki zdrowotnej dla osób starszych. 

7. październik Informacja Prezesa Najwyższej Izby Kontroli na temat opieki nad osobami starszymi w dziennych domach pomocy. 

8. listopad I.  Informacja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat współpracy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów, Caritas i Uniwersytetów III Wieku w ramach programu ASOS. 

II. Informacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat działalności Uniwersytetów III Wieku 

9. listopad Informacja Ministra Rozwoju i Finansów na temat możliwości finansowania ze środków europejskich projektów 
infrastrukturalnych i społecznych związanych z osobami starszymi. 

10. grudzień Informacja Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na temat aktualnej sytuacji materialnej i dochodowej emerytów i rencistów. 

11. grudzień Informacja Rady Ministrów o sytuacji osób starszych za rok 2016. 

 
* - posiedzenie wyjazdowe 
 
Konferencje: 
„Rady seniorów – partnerstwo z samorządami”, październik 2017 r. 

 


