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Szanowny Panie Rzeczniku, 

w odpowiedzi na pismo Pana Rzecznika z 30 kwietnia 2021 r., znak: XI.503.2.2016.Ach, 

w sprawie działań podejmowanych na rzecz wsparcia ochrony praw osób starszych, uprzejmie 

proszę o przyjęcie następujących informacji.  

 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej bierze udział na bieżąco w pracach 

instytucji międzynarodowych i europejskich w zakresie starzenia się oraz w opracowywaniu 

stanowisk rządu wobec projektowanych zmian i dokumentów. Ponadto, na bieżąco monitoruje 

prace Otwartej Grupy Roboczej ONZ ds. Praw Osób Starszych oraz bierze aktywny udział 

w opracowywaniu materiałów będących przedmiotem prac tej grupy, które dotychczas były 

także przekazywane do wiadomości Pana Rzecznika.   

Wobec powyższego, stanowisko Polski (i zdecydowanej większości państw 

członkowskich Unii Europejskiej) dotyczące propozycji wypracowania konwencji poświęconej 

prawom osób starszych w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych nie uległo zmianie. 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej brało czynny udział w procesie 

wypracowania i przyjęcia Konkluzji Rady ws. uwzględniania problematyki osób starszych 

w politykach publicznych.  Zapisy Konkluzji podkreślają rolę włączania problematyki starzenia 

się do głównego nurtu polityki. W związku z powyższym, działania Ministerstwa w dalszym 

ciągu będą zmierzały do ukierunkowania na włączenie kwestii związanych ze starzeniem się 

społeczeństwa do wszystkich istotnych obszarów polityki na wszystkich szczeblach. 

W sprawie dokumentu Komisji Europejskiej pt. Zielona Księga w sprawie starzenia się: 

Wspieranie solidarności i odpowiedzialności między pokoleniami, Rada Ministrów przekazała 
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Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP swoje stanowisko w dniu 23 marca 2021 r., 

które następnie było przedmiotem posiedzenia Komisji w dniu 14 kwietnia 2021 r.  

 Wymienione dokumenty bezprecedensowo są wyrazem kontynuacji dyskusji w Unii 

Europejskiej nad starzeniem się społeczeństwa oraz rozwijaniem dotychczas prowadzonych 

działań dla osób starszych. Rekomendacje i postulaty zawarte w dokumentach unijnych są 

w zdecydowanej większości spójne z polityką rządu oraz przyjętymi i realizowanymi 

programami rządowymi, oraz dokumentami kierunkowymi w zakresie polityki senioralnej na 

poziomie krajowym. Są także w zdecydowanej większości spójne z dokumentem kierunkowym 

tj.  Polityką społeczną wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo – Uczestnictwo – 

Solidarność, w zakresie polityki senioralnej na poziomie krajowym oraz dotychczas 

realizowanymi programami rządowymi.  

W związku z niezwykle istotną rolą osób starszych w procesie rozwoju społeczeństwa, 

a także ze zmianami demograficznymi zachodzącymi w Polsce polityka wobec osób starszych 

stanowi dla całej Rady Ministrów jeden z priorytetów realizowanej polityki publicznej. 

Odpowiedzią na proces starzenia się społeczeństwa jest aktywna i kompleksowa polityka 

społeczna wobec osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób 

niesamodzielnych w podeszłym wieku. 

Projektowane działania powstają we współpracy z samorządami oraz organizacjami 

pozarządowymi, które poprzez codzienną pracę najlepiej diagnozują aktualne potrzeby 

mieszkańców w starszym wieku w środowisku lokalnym.  

Celem rządu RP jest aktywny udział w debacie nad przedstawionymi przez Unię 

Europejską i Organizację Narodów Zjednoczonych w omawianych dokumentach 

- propozycjami, kierunkami zmian oraz rozwoju polityki społecznej wobec osób starszych 

w Europie i na świecie. 

 

 

Z poważaniem 

z up.  Ministra Rodziny i Polityki Społecznej 

Stanisław Szwed 

Sekretarz Stanu 

/-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym-/ 

 

 


