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serdecznie dziękując ¿a pismo znak XI.420.1.2017.ACh z dnia 22 maja 2017 r. dotyczące 

sytuacji starzejącego się polskiego społeczeństwa oraz dołączone do niego wyniki badań, analiz 

i zaleceń w zakresie wsparcia osób starszych, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących 

informacji.

W związku z zaplanowaną na 2017 r. rewizją dokumentu pt. Założenia Długofalowej 

Polity ki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020, ze względu na zmieniającą się sytuację 

społeczno-gospodarczą Polski, która jest wypadkową także postępujących zmian 

demograficznych, ale także konieczności stworzenia dokumentu zawierającego konkretne 

kierunki polityki oraz ich wykonawców i działań, Rada do spraw Polityki Senioralnej jako 

priorytet swoich prac uznała weryfikację i aktualizację założeń polityki społecznej wobec osób 

starszych oraz stworzenie programu polityki społecznej wobec osób starszych. Aby dokonać 

aktualizacji obecnych założeń, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

przygotowuje dokument wyznaczający kierunki polityki senioralnej w Polsce pt. Polityku 

społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo. Solidarność. Uczestnictwo. Dokument 

ten jest projektem strategicznym w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020. 

Do realizacji tego celu, w ramach Rady do spraw Polityki Senioralnej działającej przy Ministrze 

Rodziny, został powołany zespół tematyczny -  Zespół do spraw opracowywania polityki 

społecznej wobec osób starszych, w celu weryfikacji i aktualizacji założeń polityki senioralnej. 

Głównym założeniem dokumentu jest ukierunkowanie polityki społecznej wobec osób 

starszych do dwóch grup -  osób samodzielnych i niesamodzielnych, wyodrębnionych 

na podstawie istniejących w prawie kryteriów i działań.
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Odpowiadając na prośbę Pana Rzecznika dotyczącą przedstawienia harmonogramu prac 

związanych z opracowaniem przedmiotowego dokumentu, uprzejmie informuję, 

że w kolejnych etapach prac planowane jest konsultowanie dokumentu ze wszystkimi 

podmiotami i instytucjami zaangażowanymi w tworzenie polityki społecznej wobec osób 

starszych, co umożliwi także przyporządkowanie założeniom konkretnych wykonawców oraz 

narzędzi. Ministerstwo planuje przygotowanie dokumentu jeszcze w 2017 r. Dokument 

po konsultacjach resortowych i międzyresortowych, zostanie przekazany także do konsultacji 

społecznych. W chwili obecnej nie są znane jeszcze dokładne terminy konsultacji i przyjęcia 

dokumentu.

Jednocześnie, uprzejmie informuje, że Ministerstwo pracuje nad przygotowaniem 

raportu krajowego z realizacji Planu Madryckiego za lata 2012-2017 i zostanie on przekazany 

w najbliższym czasie Prezydium Grupy Roboczej ds. Starzenia.
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