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Szanowna Pani Minister, 

 

W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji, dotyczącej krajowej polityki 

senioralnej oraz prac Organizacji Narodów Zjednoczonych mających na celu wzmocnienie 

ochrony praw osób starszych, podjętych na forum Grupy Roboczej ONZ ds. Starzenia się 

(Open-ended Working Group on Ageing, OEWGA), uprzejmie dziękuję za wyjaśnienia 

przekazane w piśmie z dnia 8 sierpnia 2018 r. (znak: DAS.III.071.2.2018.MZ). 

Pragnę zauważyć, że na początku grudnia Przewodniczący OEWGA opublikował 

informacje dotyczące, kolejnej, 10-tej Sesji OEWGA, zaplanowanej na 15-18 kwietnia 

2019 r. w siedzibie ONZ w Nowym Jorku. Na stronie internetowej 

https://social.un.org/ageing-working-group/ ukazała się prośba do państw członkowskich 

oraz do narodowych instytucji ochrony praw człowieka (w Polsce tę funkcję pełni Rzecznik 

Praw Obywatelskich) o przesłanie informacji, która będzie stanowić podstawę dyskusji 

podczas 10-tej Sesji.   

Biorąc pod uwagę zaangażowanie takich państw europejskich jak Niemcy i Wielka 

Brytania, wydaje się ze wszech miar pożądane, aby również Polska przygotowała swój 

wkład do dyskusji. 

Warszawa, 21.12.18 

 

Pani  

Elżbieta Rafalska 

Minister Rodziny Pracy  

i Polityki Społecznej 

 

ul. Nowogrodzka 1/3/5 

00-513 WARSZAWA 
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W tym roku pytania Przewodniczącego odnoszą się do czterech obszarów 

tematycznych zebranych w dwóch grupach: 

1. Propozycje treści nowego instrumentu prawnego w zakresie omawianych w 2018 r.  

tematów, odnoszących się do opieki długoterminowej i paliatywnej oraz autonomii 

i niezależności osób starszych.  

 

2. Informacje w zakresie nowych obszarów tematycznych, które będą omawiane po raz 

pierwszy na forum OEWGA, odnoszących się do edukacji przez całe życie 

i wzmacniania potencjału osób starszych oraz pomocy społecznej wraz z warunkami 

jej uzyskania.  

 

Jako Rzecznik Praw Obywatelskich planuję przygotować wkład do debaty z punktu 

widzenia swojej działalności, głównie na podstawie rozpatrywanych skarg, dostępnych 

raportów w wymienionych obszarach oraz dyskusji ekspertów. Wydaje się, że dzięki 

kolejnym podejmowanym inicjatywom ze strony rządowej (takich jak „Polityka Społeczna 

wobec osób starszych do 2030 r.” oraz innym dedykowanym programom), Ministerstwo 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej posiada zasoby, które pozwalają na wskazanie 

istniejących rozwiązań prawnych oraz informacji odnoszącej się do sytuacji osób starszych 

w omawianych obszarach. Przesyłając je Przewodniczącemu OEWGA Ministerstwo 

kontynuowałoby, zapoczątkowany w formie wkładu ze strony Polski do ostatniej Sesji 

OEWGA, udział w globalnej debacie na temat wzmocnienia ochrony praw osób starszych.  

Termin nadsyłania odpowiedzi na pytania oraz przesyłania stanowisk do ONZ 

w omawianych tematach to 1 lutego 2019 r.  

Pragnę wyrazić gotowość ze strony pracowników mojego Biura do współpracy 

w formie roboczego spotkania, wymiany wiedzy i uzgodnienia możliwej synergii 

działania podczas Sesji OEWGA.  

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz art. 16 ust. 

1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2018 r., poz. 

2179), zwracam się do Pani Minister z uprzejmą prośbą o przedstawienie zakresu 

przygotowanych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odpowiedzi na 

pytania Przewodniczącego OEWGA, a także o udzielenie informacji o partycypacji 

przedstawiciela Ministerstwa w 10-tej Sesji OEWGA. 

Będę zobowiązany również za przekazanie aktualnej informacji na temat prac nad 

przyjęciem „Polityki społecznej wobec osób starszych do 2030 r. Bezpieczeństwo. 

Uczestnictwo. Solidarność”, jak również za przesłanie projektu tego dokumentu w jego 

aktualnej formie. Uprzejmie proszę również o poinformowanie o efektach pracy nad 
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ewaluacją dotychczasowej polityki senioralnej w postaci „Założeń długofalowej polityki 

senioralnej na lata 2014-2020”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości:  

Pan Jacek Czaputowicz, Minister Spraw Zagranicznych 

 

 

Załączniki: 

1. Guiding Questions for the focus areas of the X Session of the Open-Ended Working 

Group on Ageing: Social protection and social security (including social protection 

floors) 

2. Guiding Questions for the focus areas of the X Session of the Open-ended Working 

Group on Ageing: Education, training, life-long learning and capacitybuilding 

3. Guiding Questions for the normative framework of the issues examined at the IX Session 

of the Open-Ended Working Group on Ageing: Autonomy and Independence 

4. Guiding Questions for the normative framework of the issues examined at the IX Session 

of the Open-Ended Working Group on Ageing: Long-term and Palliative Care 


