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odpowiadając na pismo znak XI.503.2.2016.ACh z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie ochrony praw 

seniorów i seniorek, uprzejmie dziękuję za przekazane informacje i materiały. 

Nawiązując do pytania dotyczącego udziału w sesji OEWGA w dniacłi 23-26 lipca 2018 r. 

w Nowym Jorku, uprzejmie informuję, że uczestnictwo w posiedzeniach grupy roboczej ONZ 

nie jest obowiązkowe, a Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na bieżąco otrzymuje 

informacje o przebiegu i tematyce poszczególnych sesji. Ponadto, należy zauważyć, że 

na obecnym etapie współpracy międzynarodowej prawa osób starszych nie zostały dotąd 

wyodrębnione, nie z powodów leżących po stronie naszego kraju. Według obecnie 

obowiązującego stanu prawnego osoby starsze w Polsce mają prawa i gwarancje, wynikające 

z obowiązujących umów międzynarodowych dotyczących praw człowieka, podobnie jak inne 

grupy w społeczeństwie. Dyskusje przeprowadzone na poprzednich ośmiu sesjach otwartej grupy 

roboczej do spraw praw osób starszych, działającej w ramach ONZ, nie doprowadziły do 

sformułowania choćby wstępnych wniosków, stanowiących podstawę przyjęcia odrębnej 

konwencji. 

Polska utrzymuje bieżące kontakty i uczestniczy w pracach ONZ. Jednym z ostatnich 

wydarzeń zorganizowanych w dniu 18 czerwca 2018 roku przez Ministerstwo Rodziny 

we współpracy z Komisją Europejską oraz Grupą Roboczą ds. starzenia, działającej w ramach 

Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ było seminarium krajowe pt. Wskaźnik Aktywnego 

Starzenia się w Polsce, z udziałem przedstawicieH regionów. 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało też Raport krajowy -

POLSKA. Informacja na temat podejmowanych w Polsce działań na rzecz osób starszych -



Realizacja madryckiego planu działania na rzecz osób starszych w okresie 2012-2016 (dostępny 

na stronie senior.gov.pl, a przekazany pismem z dnia 9 października 2017 r.), który był 

prezentowany podczas konferencji pt. Zrównoważone Społeczeństwo dla wszystkich pokoleń. 

Świadomość potencjału długiego życia we wrześniu 2017 r. w Lizbonie, w ramach III przeglądu 

i oceny wdrażania Madryckiego Planu działania na rzecz starzejących się społeczeństw 

i Regionalnej Strategii Działania (MIPAA/RIS), przyjętych w 2002 r. Konferencja zakończyła się 

przyjęciem przez państwa członkowskie UNECE deklaracji lizbońskiej pt. „Zrównoważone 

Społeczeństwo dla wszystkich pokoleń. Świadomość potencjału długiego życia wyznaczającej 

kierunki działań wobec osób starszych". Zgodnie z wymienionym dokumentem Mi?AA, państwa 

zobowiązały się do podejmowania działań na wszystkich szczeblach, w tym krajowym 

i międzynarodowym, w ramach trzech priorytetowych kierunków: osoby starsze i rozwój, 

promowanie zdrowia i dobrostanu w starszym wieku, zapewnienie wspierającego środowiska 

życia. Ponadto, przedstawiciel Ministerstwa Rodziny będzie brał udział w 111. Konferencji ASEM 

pt. Głobałne starzenie się i prawa człowieka osób starszych, która odbędzie się w dniach 

5 -7 września w Seulu. 

W naszym kraju od 2016 roku prowadzony jest również monitoring sytuacji osób 

starszych, w badaniach z tego zakresu wykorzystywane są metody pomiaru stosowane w innych 

krajach Europy np. wskaźnik aktywnego starzenia się (Acitve Ageing Index). 

Odnosząc się do kwestii ewaluacji prowadzonych programów i polityk ukierunkowanych 

na sytuację osób starszych, uprzejmie informuję, że obecnie trwają prace nad przeprowadzeniem 

zaplanowanych rewizji programów i dokumentów rządowych. 

Jako pierwszy poddany rewizji został dokument pt. Założenia Długofalowej Polityki 

Seniorałnej w Połsce na łata 2014-2020 (M.P. z 2014 r. poz. 118). Ze względu na zmieniającą się 

sytuację społeczno-gospodarczą Polski oraz konieczność stworzenia dokumentu zawierającego 

konkretne kierunki polityki wobec osób starszych oraz ich wykonawców i działań, Minister 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotował dokument pt. Połityka społeczna wobec osób 

starszych 2030. Bezpieczeństwo - Uczestnictwo - Sołidarność, który został przedłożony 

Komitetowi Stałemu Radzie Ministrów. 

W roku bieżącym planowane jest również przeprowadzenie rewizji Rządowego Programu 

na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 - 2020 oraz Programu wiełołetniego 

„Senior+ " na łata 2015-2020. 



Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej biorąc pod uwagę zróżnicowane 

potrzeby seniorów, podejmuje szereg działań, w tym przede wszystlcim realizuje krajową politykę 

wobec osób starszych, uwzględniając przy jej kreowaniu także rozwiązania europejskie 

i międzynarodowe z zakresu starzenia się społeczeństwa. 
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