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ZAL NR , 

Pan Adam Bodnar 
Rzecznik Praw Obywatelskich 

Szanowny Panie Rzeczniku, 

Dziękuję za Pana pismo (XI.503.2.2016.ACh) z dnia 17 lipca br., dotyczące kwestii zaangażowania 

Polski w debatę prowadzoną na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie nowego 

instrumentu prawa międzynarodowego, chroniącego prawa osób starszych, w tym dodatkowe 

informacje dotyczące powyższej kwestii. 

W nawiązaniu do wspomnianej dyskusji na forum ONZ w sprawie nowego instrumentu prawa 

międzynarodowego chroniącego prawa osób starszych, jak sam Pan Rzecznik zauważył. Unia Europejska 

prezentuje stanowisko zdystansowane wobec takiego projektu i jedynie kilka państw członkowskich UE 

(Słowenia, Austria) popiera taką inicjatywę. Polska przychyla się do stanowiska większości państw UE w 

tej kwestii. Zgadzamy się, że priorytetem powinna być efektywna realizacja obecnych zobowiązań 

międzynarodowych państw w obszarze praw człowieka, chroniących prawa osób starszych na równi z 

prawami innych grup w społeczeństwie, równolegle z realizacją zapisów Madryckiego Planu Działania na 

rzecz osób starszych, przyjętego w 2002 r., w którym 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, podzielamy opinię, że należy dążyć do włączenia tematyki 

ochrony praw osób starszych w działania organów i agencji ONZ, np. poprzez uwzględnienie sytuacji osób 

starszych jako jednego z elementu oceny sytuacji praw człowieka w ramach Powszechnego Okresowego 
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Przeglądu Praw Człowieka ONZ (Universal Periodic Review, UPR). 

W związku z powyższym Rząd RP stara się aktywnie angażować w działania podejmowane na 

arenie międzynarodowej na rzecz wdrażania i egzekwowania istniejących już mechanizmów ochrony 

praw osób starszych. Przykładem takiego działania był udział delegacji z Polski w konferencji 

ministerialnej Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (United Nations Economic Commission for Europę, 

UNECE) na temat osób starszych pt. „Zrównoważone Społeczeństwo dla wszystkich pokoleń. Świadomość 

potencjału długiego życia", która odbyła się w Lizbonie w dniach 21-22 września 2017 r. w ramach III 

przeglądu i oceny wdrażania Madryckiego Planu Działania na rzecz osób starszych. 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. 

Sprawozdanie Polski z wykonywania Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, 

Społecznych i Kulturalnych, złożone w 2015 r., zawiera część poświęconą ochronie gospodarczych, 

społecznych i kulturalnych praw osób starszych oraz część dotyczącą opieki zdrowotnej zapewnianej 

osobom starszym. Praktyka prezentacji informacji o realizacji praw tej grupy osób, w ramach 

wykonywania Paktu, będzie przez Polskę kontynuowana, mimo że Komitet Praw Gospodarczych, 

Społecznych i Kulturalnych nie zwraca się o ich przedstawianie (w kwestionariuszu służącym 

sporządzaniu sprawozdań ani w pytaniach dodatkowych). 

Ponadto, w nawiązaniu do 9. sesji Grupy Roboczej ONZ ds. Starzenia się [Open-ended Working 

Group on Ageing, OEWGA) 23-26 lipca br., uprzejmie informuję, że strona polska aktywnie uczestniczyła 

w konsultacjach i wypracowaniu stanowiska oraz wystąpień UE. 

Z wyrazami szacunl<u, 

P i o t r ^ i w r z y k 
Podseki*etarz Stanu 

Do wiadomości: 

Dyr. R. Perl, SM 
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