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UWAGI W RAMACH UZGODNIEŃ Z KOMISJĄ WSPÓLNĄ RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

 

Wypełniony formularz należy przesłać na adres: kwrist@mac.gov.pl w formacie umożliwiającym edycję.  
Plik należy zapisać np.: MRiRW PROW - woj.zachodniopomorskie; MŚ udostępnianiu inf. o środowisku – m.Kraków. 

Informacja o projekcie: 
Tytuł Polityka społeczna wobec osób starszych 2030   
Autor   MRPiPS 
Projekt z dnia 26.01.2018 
 
Informacje o zgłaszającym uwagi:   
Urząd ------------------- 
Organizacja samorządowa Związek Powiatów Polskich  
Osoba do kontaktu Bernadeta Skóbel 
e-mail bs@zpp.pl 
tel. 18 477 86 00 
 
Uwagi: 

Lp. 

Część dokumentu, 
do którego odnosi 
się uwaga (np. art., 

nr str., rozdział) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Stanowisko resortu Odniesienie do 
stanowiska resortu 

1.  

I. Polityka wobec 
osób starszych 
akapit 5  

Rozważanie powiązania definicji 
osoby starszej z wiekiem 
emerytalnym.  

W dokumencie wskazano, że w 
perspektywie roku 2030 granica 
definicji osoby starszej powinna być 
podniesiona do poziomu 70. Przy 
założeniu, że wiek emerytalny do 
tego czasu nie zostanie podniesiony 
do 70 lat, osoby przechodzące na 
emeryturę nie będą uważane za 
osoby starsze.  
Osoby przechodzące na emeryturę 
w większości stają się osobami 
biernymi zawodowo, z uwagi na 
fakt, że emerytura zwykle jest 
świadczeniem niższym niż 
otrzymywane dotychczas 
wynagrodzenie, pogarsza się 
sytuacja finansowa tych osób ale 
również zmienia się aktywność 
społeczna.  

  

2.  V. Realizacja działań  
I.1., I. 3., IIII. 3,  

Jako podmioty współpracujące 
wskazać również organizacje 
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pracodawców oraz związki 
zawodowe 

3.  V. Realizacja działań  
II.1 

Jako podmiot współpracujący 
wskazać również PFRON 

   

4.  V. Realizacja działań  
II.5. 

Jako podmiot współpracujący 
wskazać związki wyznaniowe  

   

5.  

V. Realizacja działań  
IIII. 1 zapewnienie 
dostępu do usług 
edukacyjnych, VII.1. 
Rozpowszechnienie 
informacji o 
możliwościach 
aktywnej edukacji 

Jako podmiot współpracujący 
wskazać instytucje kultury 

   

6.  
V. Realizacja działań  
IV.2 Rozwijanie 
telemetryczny  

Jako podmiot współpracujący 
wskazać Ministerstwo Cyfryzacji  

   

7.  
V. Realizacja działań  
VII.2  

Jako podmiot współpracujący 
wskazać Ministerstwo Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego 

   

8.  
V. Realizacja działań  
VII.3 

Jako podmiot współpracujący 
wskazać Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


