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W odpowiedzi na pismo Pana Rzecznika z dnia 21 gnidnia 2018 r., znak: X1.503.2.2016.ACH
dotyczące polityki społecznej wobec osób starszych w Polsce oraz działań podejmowanych
na forum Grupy Roboczej ONZ do spraw starzenia się w Nowym Jorku, uprzejmie proszę
0 przyjęcie następujących informacji.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podjęło przygotowanie informacji na
temat edukacji, szkolenia, uczenia się przez całe życie i budowania potencjału oraz ochrony
socjalnej i zabezpieczenia społecznego, które będą stanowiły materiał na potrzeby przygotowania
X sesji grupy roboczej do spraw starzenia się, działającej w ramach ONZ. Informacje na temat
obowiązujących w Polsce rozwiązań adresowanych do osób starszych zostaną przekazane ONZ.
Jednakże, nie jest planowany udział delegacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w posiedzeniu grupy roboczej, ponieważ dyskusje przeprowadzone na poprzednich dziewięciu
sesjach otwartej grupy roboczej do spraw praw osób starszych nie doprowadziły do sformułowania
wniosków dowodzących potrzeby przyjęcia nowej konwencji. W szczególności, nie zostały
wskazane luki w zakresie ochrony prawnej, jak też nie zostały zdefiniowane niezbędne nowe
specjalne środki ochrony. Wiążące obecnie akty prawa międzynarodowego zapewniają pełny
zakres przedmiotowy i podmiotowy ochrony praw człowieka, w tym osób starszych. Uwidaczniają
się

raczej

niedostatki

realizacji

zagwarantowanych

już

-

na

szczeblu

krajowym

1 międzynarodowym - praw, wynikające głównie z ograniczeń finansowych państw. Nie wydaje
się, by tego rodzaju problemy mogły zostać rozwiązanie w drodze przyjęcia konwencji dotyczącej
praw osób starszych.
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Odnosząc się do kwestii przyjęcia dokumentu pt. Polityka społeczna wobec osób starszych
2030. Bezpieczeństwo ~ Uczestnictwo - Solidarność, uprzejmie informuję, że został on przyjęty
przez Radę Ministrów w dniu 26 października 2018 r. Dokument stanowi załącznik do ucliwały
nr 161 Rady Ministrów z dnia 26 października 2018 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Polityka
społeczna

wobec

osób

starszycłi

2030.

BEZPIECZEŃSTWO

-

UCZESTNICTWO -

SOLIDARNOŚĆ (M.P. z 2018 r. poz. 1169). Zgodnie z treścią ww. uchwały, traci moc uchwała
nr 238 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Założenia
Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020 (M.P. z 2014 r. poz. 118).
Jednocześnie uprzejmie informuję, źe efekty z realizacji działań zawartych w wyżej
powołanych dokumentach, podlegają ocenie w ramach kolejnych edycji „Informacji o sytuacji
osób starszych".
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Do wiadomości:
Pan Jacek Czaputowicz, Minister Spraw Zagranicznych.
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