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PROTOKÓŁ nr 8 

Z POSIEDZENIA MAZOWIECKIEJ RADY SENIORÓW 

23 czerwca 2021 r. 

 

23 czerwca 2021 r. odbyło się ósme posiedzenie Mazowieckiej Rady Seniorów (zwana 

dalej „Radą”), zorganizowane w trybie pracy zdalnej (wideokonferencja).  W posiedzeniu udział 

wzięło 15 członków Rady – tym samym zachowano kworum niezbędne do podejmowania 

rozstrzygnięć. W posiedzeniu udział wziął również Piotr Lejzerowicz – obsługa organizacyjno-

administracyjna (protokolant). 

Obecnych uczestników powitał Tadeusz Lempkowski pełniący funkcję 

Przewodniczącego i przedstawił proponowany porządek posiedzenia obejmujący: 

1. Działania w zakresie polityki senioralnej na Mazowszu w 2021 r. (9:00-9:30). 

2. Promocja akcji szczepień wśród seniorów na Mazowszu – działania członków Rady  

w środowisku lokalnym (9:30-9:45). 

3. Przedstawienie zapisów dokumentu „Trio Presidency Declaration on Ageing”,  

tj. wspólnej deklaracji w sprawie starzenia się przedstawionej przez państwa członkowskie 

sprawujące przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej – Niemcy, Portugalię i Słowenię 

(9:45-10:00). 

4. Sprawy różne (10:00-11:00). 

Do proponowanego porządku nie zgłoszono żadnych uwag. 

Ad. 1: Działania w zakresie polityki senioralnej na Mazowszu w 2021 r.  

 Tadeusz Lempkowski – nawiązał do posiedzenia Komisji Polityki Społecznej  

i Prorodzinnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 30 kwietnia 2021 r., w której brał 

udział wraz z Wiceprzewodniczącym Romanem Biskupskim i Pełnomocnik Elżbietą 

Bogucką, gdzie przedstawiono m. in. informację o Mazowieckiej Radzie Seniorów  

oraz o działaniach w zakresie polityki senioralnej na Mazowszu. 

 Elżbieta Bogucka – przybliżyła działania polityki senioralnej na Mazowszu w 2021 r.,  

a w szczególności rozstrzygnięcie przez Zarząd Województwa Mazowieckiego 

otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację rocznych  



 
 

 
 
Obsługa Mazowieckiej Rady Seniorów: 
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 
ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa 
e-mail: mrs@mcps.com.pl 
tel.: (22) 376 85 10 

str. 2 

i wieloletnich zadań publicznych1 na rzecz seniorów oraz planowane wydarzenia: 

konferencję „VI Sejmik Senioralny” i dwie konferencje w podregionach województwa 

mazowieckiego (podregion ostrołęcki oraz płocki) dotyczące tzw. „dobrych praktyk”  

w zakresie wolontariatu opiekuńczego. 

 Tadeusz Lempkowski – zaapelował do członków Rady o nagłośnienie w terenie 

informacji o organizacjach pozarządowych, które otrzymały środki w otwartym konkursie 

ofert na realizację zadań publicznych na rzecz seniorów2, aby jak najszersza grupa 

mogła skorzystać z różnych form wsparcia. 

 

Ad. 2: Promocja akcji szczepień wśród seniorów na Mazowszu – działania członków 

Rady w środowisku lokalnym 

 Tadeusz Lempkowski – poinformował, że Gminna Biblioteka Publiczna – Kulturoteka  

w Cegłowie oraz uniwersytet trzeciego wieku ściśle współpracują z Samodzielnym 

Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej. Gmina Cegłów na mapie Mazowsza  

ma bardzo dobre wyniki w zakresie szczepień, co wynika przede wszystkim z tego,  

że została przeprowadzona akcja informacyjna wśród seniorów, w czym pomogła 

bardzo dobra komunikacja z sołtysami lokalnych sołectw. Wykorzystano organizacją 

Jarmarku Świętojańskiego, podczas którego uruchomiono punkt szczepień dla każdego. 

Ilość zaszczepionych osób 60+ w gminie znacznie przekracza wskaźnik ogólny  

dla Mazowsza i kształtuje się w wysokości ok 68%. Przewodniczący zauważył,  

że podczas propagowania szczepień wśród osób starszych należy posługiwać się 

hasłami neutralnymi, zachęcającymi, ale nie narzucającymi propozycję zaszczepienia. 

 Wojciech Rosiński – podzielił się przykładem zorganizowania pomocy w zapewnieniu 

transportu na szczepienie dla jednej z seniorek poruszającej się na wózku inwalidzkim. 

Dodał, że w Pruszkowie są trzy miejsca oferujące szczepienia i obecnie cały proces 

przebiega bardzo sprawnie. Dzięki szczepieniom seniorzy mogą się już spotykać  

oraz wspólnie podróżować.  

 Ewa Kozdroń – podzieliła się dylematem moralnym dotyczącym wykluczania osób 

niezaszczepionych z udziału w wydarzeniach, np. takich jak wycieczka. Ten problem 

prędzej czy później wypłynie podczas realizacji wspólnych działań. Z punktu widzenia 

prawa nie ma możliwości wykluczenia takich osób. 

                                                   
1 https://www.dialog.mazovia.pl/wspolpraca/konkursy-ofert?kid=17  
2 Mapa dotacji 2021 

https://www.dialog.mazovia.pl/wspolpraca/konkursy-ofert?kid=17
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1sWp7h_5tZJK_QoWsTDh6g9pmGM7UPPjN&ll=52.200643527591815%2C22.006645281249995&z=8
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 Elżbieta Bogucka – wyraziła opinię, że szczepienia to jedno z największych wynalazków 

ludzkości i dziwi ją, dlaczego wciąż jest tak duży procent osób nie chcących się 

zaszczepić. Warto jednak zauważyć, że to głównie młodzi, a nie seniorzy, mają opory. 

Podział na zaszczepionych i niezaszczepionych podczas wydarzeń publicznych jest 

tematem trudnym i w zasadzie nie ma podstaw do ich weryfikacji. Wiadomo natomiast, 

że osoby zaszczepione zwiększają ogólny limit osób dopuszczalny dla danego 

wydarzenia3. 

 Elwira Kozłowska – zauważyła, że szczepienia to jest jedno, a weryfikacja osób 

zaszczepionych to jest jeszcze odrębny temat. Nikt nie dał narzędzi i wytycznych  

do weryfikowania takich osób. Może być to oświadczenie woli danej osoby,  

ale w żadnym razie paszportów covidowych nie da się weryfikować bez stosownych 

narzędzi. 

 Katarzyna Rostek – poinformowała, że na stronie rządowej4 można zweryfikować 

poziom zaszczepienia wśród danej grupy wiekowej. Można te dane śledzić, sprawdzać 

i być na bieżąco. 

 

Ad. 3: Przedstawienie zapisów dokumentu „Trio Presidency Declaration on Ageing”, 

tj. wspólnej deklaracji w sprawie starzenia się przedstawionej przez państwa 

członkowskie sprawujące przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej – Niemcy, 

Portugalię i Słowenię 

 Roman Biskupski – zauważył, że zapisy podjętej przez Radę uchwały nr 2/21 z 24 marca 

2021 r.5 nawiązują do wspólnej deklaracji w sprawie starzenia się, której tłumaczenie 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.    

Następnie przypomniał stanowisko z 11. Sesji Grupy Roboczej ONZ ds. Starzenia się 

(OEWGA), które zostało przekazane przez Rzecznika Praw Obywatelskich premierowi 

Mateuszowi Morawieckiemu6. Jest to dobry wzór dla naszej polityki krajowej, w której 

wiele kwestii powinno zostać uregulowanych. Tym samym Wiceprzewodniczący 

zachęcił pozostałych członków Rady do propozycji sformułowania stanowiska  

w tym zakresie dla zespołu parlamentarnego, któremu należy przedstawiać nurtujące 

nas problemy. M. in. właśnie dzięki takiej postawie udało się w przeszłości wywalczyć 

treść art. 5c ustawy o samorządzie gminnym. Zobowiązał się również do przygotowania 

                                                   
3 https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia  
4 https://www.gov.pl/web/szczepimysie/raport-szczepien-przeciwko-covid-19  
5 https://mcps.com.pl/wp-content/uploads/2021/04/uchwala-2-21-sieciowanie.pdf  
6 https://www.rpo.gov.pl/pl/content/prawo-do-edukacji-w-starszym-wieku-rpo-do-premiera-oewga  

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/raport-szczepien-przeciwko-covid-19
https://mcps.com.pl/wp-content/uploads/2021/04/uchwala-2-21-sieciowanie.pdf
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/prawo-do-edukacji-w-starszym-wieku-rpo-do-premiera-oewga
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propozycji harmonogramu działań Rady w tej kwestii. Jako przykład podobnego 

działania podał zgłoszenie przez Miejską Radę Seniorów w Legionowie propozycji 

działań na rzecz seniorów, w tym programu szczepień (przeciw COVID-19 i przeciw 

grypie) oraz rehabilitacji osób starszych, do przekazanego do konsultacji miejskiego 

programu w zakresie ochrony i promocji zdrowia. 

 

Ad. 4: Sprawy różne 

 Janusz Czyż – zauważył, że prace Rady mają wysoką ocenę Komisji Polityki Społecznej 

i Prorodzinnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego i należałoby bardziej 

rozpowszechniać jej działalność na zewnątrz. Upowszechnienie działalności Rady  

jest szczególnie istotne teraz, kiedy powoli wracamy do normalnej działalności. 

 Tadeusz Lempkowski – poinformował, że pilotuje temat artykułu dotyczącego działalności 

Rady w Piśmie Samorządu Województwa Mazowieckiego. Dodał, że polityka senioralna 

jest promowana regularnie w lokalnym (gmina Cegłów) czasopiśmie „Cegiełka”.  

Tam także planuje się artykuł przybliżający działania Rady. 

 Elżbieta Bogucka – zapowiedziała w kolejnych posiedzeniach udział przedstawiciela 

Wydziału Komunikacji Promocji Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej celem 

przygotowywania bieżących informacji na temat Rady na profilu urzędu w mediach 

społecznościowych. Zaproponowała także do rozważenia wydrukowanie ulotki o Radzie, 

która mogłaby zostać przekazana uczestnikom konferencji planowanych w 2021 r.  

przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. 

 Katarzyna Rostek – podzieliła się informacjami na temat zainicjowania działań 

dotyczących społeczności seniorów w mieście Kobyłka. Udało się tam nową metodą pracy 

stworzyć wspólny klomb, tj. organizowanie społeczności lokalnej przez specjalnie do tego 

celu wyznaczonego pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej. Celem takiego działania 

jest stworzenie miejsca spotkań i integracji seniorów, również międzypokoleniowo. 

Realizowane są też szkolenia i wizyty studyjne w kierunku ekonomii społecznej  

dla seniorów, ponieważ jest to kierunek bardzo rozwojowy. 

 Roman Biskupski – nawiązując do tematu promocji działań Rady przypomniał o propozycji 

udziału jej członków w konwentach wójtów, starostów czy Marszałków, które nieregularnie 

odbywają się w podregionach. 
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 Elwira Kozłowska – poinformowała, że w przeszłości miała możliwość współpracowania  

z konwentem wójtów, Burmistrza i Prezydenta ziemi radomskiej. Tego typu konwenty  

są podmiotami bez umocowania prawnego, bardzo spontanicznymi, bardziej 

integrującymi i wymieniającymi doświadczenia. 

 Krzysztof Łebkowski – opowiedział o tym, że w gminie Zielonka udało się dołączyć  

do programu ASOS oraz realizować program wykraczający poza solidarnościowy korpus 

wsparcia seniorów7, tj. wsparcie seniorów telerozmowami przez wolontariuszy 

zbierających jednocześnie wnioski i obserwacje, które zostaną wykorzystane w kolejnych 

projektach. Zebrane doświadczenia są przekładane na udział w projekcie badawczym 

Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, gdzie podjął się roli 

wolontariusza przeprowadzającego wywiady wśród studentów-seniorów. Projekt 

realizowany jest przez zespół Katedry Socjologii Zmiany Społecznej Instytutu Filozofii  

i Socjologii pod nazwą „Instytucje i obywatele jako aktorzy innowacji społecznych  

w powiecie wołomińskim w czasie epidemii koronawirusa”. 

 Elżbieta Ostrowska – tradycyjnie już podzieliła się informacjami o nowych inicjatywach 

legislacyjnych dotyczących osób starszych (projekt ustawy o zmianie ustawy  

o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw8), przypominając  

o zmianach w tzw. „emeryturach czerwcowych”, zaniżanych przez sam fakt, że ktoś 

przechodził na emeryturę w czerwcu. Ten problem został rozwiązany wobec osób 

mających dopiero przejść na emeryturę, ale niestety nie wobec osób już będących  

na emeryturze. Prawdopodobnie sprawa będzie się kończyła w Sądzie bądź  

też Trybunale. 

Druga kwestia – przekazywanie emerytury wyłącznie na konto bankowe dla osób  

już będących na emeryturze nie będzie obowiązkowe. ZUS jednak zachęca seniorów  

do takiej formy wypłaty świadczenia. Ponadto ZUS zaprzestanie przesyłania 

korespondencji papierowej dotyczącej emerytur, w tym ich waloryzacji. 

Trzecia kwestia to dwie bardzo ważne inicjatywy senackie, mianowicie wprowadzenie 

bonu turystycznego dla seniora w wysokości 550 zł (wzorem bonów dla dzieci)  

oraz rozszerzenie kręgu beneficjentów bezpłatnych leków, które miałyby objąć osoby 70+ 

(obecnie dotyczy osób 75+). Pomimo pozytywnych opinii PZERiI wydanej w tej sprawie, 

doświadczenie uczy, że inicjatywy senackie są rzadko podejmowane przez Sejm. 

                                                   
7 https://www.gov.pl/web/rodzina/solidarnosciowy-konwoj-wsparcia-seniorow-rusza-w-polske  
8 https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=09F246C869CC3D5EC12586DA003D3D79  

https://www.gov.pl/web/rodzina/solidarnosciowy-konwoj-wsparcia-seniorow-rusza-w-polske
https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=09F246C869CC3D5EC12586DA003D3D79
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Czwarta kwestia to rządowy projekt ustawy dotyczący ekonomii społecznej9, który jest 

próbą kompleksowego uregulowania zasad tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw 

społecznych. Ich nadrzędną ideą jest integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wykorzystywanie potencjału dla budowania 

wspólnoty w wymiarze ekonomicznym i społecznym. 

Ostatnią kwestią jest tzw. „Polski Ład”10 i hasło emerytura bez podatku,  

które spowodowało trochę zamieszania. Kwota wolna od podatku została podwyższona  

dla wszystkich, natomiast przekaz, że wszyscy emeryci na tej formie emerytury  

bez podatku skorzystają, nie jest do końca prawdziwy. Do „Polskiego Ładu” będą dopłacali 

emeryci o wyższych świadczeniach, ale stracić mogą też emeryci korzystający z ulgi 

rehabilitacyjnej odliczanej od dochodu. Jest to dosyć liczna grupa osób i to często  

o niższych emeryturach. Kolejna grupa to osoby z emeryturą niższą od najniższej,  

czyli osoby które nie wypracowały niezbędnego stażu pracy. Tych osób jest  

ok. 300 tysięcy i grupa ta stale rośnie – oni tracić będą bezdyskusyjnie odprowadzając 

składkę zdrowotną w wysokości 9%, bez żadnych możliwości wyrównania. 

 Tadeusz Lempkowski – przyznał rację słowom Elżbiety Ostrowskiej, że z koncepcjami 

proponowanymi w „Polskim Ładzie” jest ogromne zamieszanie i sami ekonomiści 

zapewne już się pogubili, o co chodzi. A jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo, że ktoś 

będzie musiał za to zapłacić.  

Podsumowując posiedzenie Przewodniczący poprosił o baczne przyglądanie się 

„Polskiemu Ładowi” i temu, co dzieje się w kwestii podziału administracyjnego Mazowsza. 

Zwrócił również uwagę na interesowanie się budżetami samorządów w lokalnym 

środowisku, ponieważ to one determinują działania w terenie. Niestety, w wyniku wielu 

ustaw rządowych budżety samorządów są uszczuplane. 

 

Przewodniczący 

/-/ Tadeusz Lempkowski 

13-07-2021 

 
 
 
 
Sporządził: 
Piotr Lejzerowicz 
Wydział Polityki Senioralnej 
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 

                                                   
9 https://www.gov.pl/web/radalegislacyjna/opinia-z-2-lipca-2021-r-o-projekcie-ustawy-o-ekonomii-spolecznej  
10 https://www.gov.pl/web/premier/polski-lad-da-korzysci-dla-ponad-90-proc-emerytow-i-rencistow  

https://www.gov.pl/web/radalegislacyjna/opinia-z-2-lipca-2021-r-o-projekcie-ustawy-o-ekonomii-spolecznej
https://www.gov.pl/web/premier/polski-lad-da-korzysci-dla-ponad-90-proc-emerytow-i-rencistow
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Załącznik  
do protokołu nr 8 z posiedzenia 
Mazowieckiej Rady Seniorów  
23 czerwca 2021 r. 

 
Niemcy, Portugalia i Słowenia, państwa członkowskie sprawujące 
przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej w okresie 18 miesięcy od lipca  
2020 r. do grudnia 2021 r., niniejszym przedstawiają wspólną deklarację  
w sprawie starzenia się. 
 
Starzenie się populacji jest zjawiskiem bezprecedensowym w historii ludzkości, stwarzającym 
wiele wyzwań oraz możliwości zarówno dla decydentów jak i obywateli. Zachodzące zmiany 
demograficzne są co najmniej tak samo ważne jak wyzwania w dziedzinie klimatu i rozwoju 
technologii. Wpływają one na każdy obszar naszego życia oraz na przekształcanie się naszych 
społeczeństw. 
 
Europa starzeje się. Wydłużenie oczekiwanej dalszej długość trwania życia  jest jednym 
z najważniejszych zjawisk rozpowszechniających się w Unii. Oczekiwana dalsza długość 
trwania życia  kobiet w chwili urodzenia wynosi o 5,5 roku więcej niż u mężczyzn; osoby 
starsze są najszybciej rosnąca grupa wiekowa w Unii Europejskiej; wydłużenie długości 
trwania życia idzie w parze ze wzrostem liczby lat w dobrym zdrowiu. Wskazana grupa 
wiekowa, która jest bardzo niejednorodna ze względu na różnice w indywidualnej sytuacji 
życiowej, usilnie dąży do zachowania autonomii w podeszłym wieku i coraz częściej domaga 
się głosu w sprawie sposobu w jaki społeczeństwo powinno postępować z tematem starzenia 
się. 
 
Prawa człowieka są niezbywalne i muszą być zagwarantowane niezależnie od wieku. Ochrona 
praw człowieka jest podstawową wartością Unii Europejskiej oraz warunkiem  
dla zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączaniu społecznemu oraz funkcjonowaniu 
naszych demokracji. Pełne korzystanie z tych praw jest jednym z kluczowych wskaźników 
wolnych, otwartych i sprawiedliwych społeczeństw. Ta podstawowa zasada Unii Europejskiej 
obowiązuje również w czasie obecnej pandemii COVID-19. 
 
Europejski Filar Praw Socjalnych, określający, m.in. zasady dotyczące polepszania warunków 
życia dla wszystkich obywateli bez względu na wiek, nie może być kwestionowany w trakcie 
trwania pandemii. Na uwadze należy mieć w szczególności: prawo do edukacji, szkoleń  
i uczenia przez całe życie (1), co zaznaczono również w Celu 4 Zrównoważonego Rozwoju 
Organizacji Narodów Zjednoczonych („SDG”); prawo do posiadania środków umożliwiających 
godne życie (15); prawo do szybkiego dostępu do dobrej jakości, przystępnych cenowo 
profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz leczenia (16); prawo do przystępnych cenowo i dobrej 
jakości usług opieki długoterminowej, w szczególności opieki w domu i usług środowiskowych 
(18), a także dostęp do podstawowych usług, w tym dostęp do usług łączności cyfrowej (20). 
Teraz musimy zagwarantować wspólne zaangażowanie w ich realizację poprzez Plan 
Działania. 
 
My – Niemcy, Portugalia i Słowenia – stoimy zjednoczeni i będziemy działać jednomyślnie 
w naszej ambicji dążenia do pełnego wykorzystania wszystkich praw człowieka,  
dla zapewnienia pełnego uczestnictwa w społeczeństwie, gospodarce, kulturze i polityce  
oraz dla dobrobytu osób starszych w Europie i na świecie. 
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Odniesienie: 

Europejskie1 i międzynarodowe2  ramy prawne, które zobowiązują i zachęcają społeczność 
międzynarodową do zagwarantowania pełni możliwości korzystania z praw człowieka 
wszystkim niezależnie od wieku. 

 
Należy podkreślić, że: 
 
Starość stanowi wynik długiego procesu życiowego. Aby pozostać aktywnym w starszym 
wieku, inwestycje w ten proces są potrzebne przez całe życie. Warunki życia osób starszych 
są zróżnicowane i mogą zależeć np. od ich dochodów, stanu zdrowia, poziomu edukacji, 
integracji z rodziną i sieciami społecznymi, ale także od płci, orientacji seksualnej i tożsamości 
płciowej lub doświadczenia migracji i wysiedlenia lub ucieczki. 
 
Odpowiednie i zróżnicowane systemy ochrony socjalnej, w tym dostęp do wysokiej jakości 
usług opiekuńczych, mają kluczowe znaczenie dla jakości życia i dobrostanu osób starszych. 
 
Seniorzy maja znaczący wkład w funkcjonowanie wolnych i demokratycznych społeczeństw. 
Według publikacji Eurostatu „Ageing Europe”, osoby te poświęcają dużo swojego czasu 
na wykonywanie nieodpłatnej pracy. Ponad jedna piąta starszych osób w UE w wieku 65–74 
lat bierze udział w sformalizowanych rodzajach wolontariatu. Osoby w wieku 75 lat i starsze 
mocno angażują się w takie działania, o ile pozwala im na to zdrowie. Szczególnie starsze 
kobiety wykonują tzw. pracę opiekuńczą, głównie na rzecz swoich rodzin. Jest to np. opieka 
nad partnerem, osobami niesamodzielnymi lub wnukami, co ułatwia osobom w średnim wieku 
godzenie życia zawodowego i rodzinnego. Podczas pandemii COVID-19, osoby starsze 
podjęły się różnych zadań na rzecz społeczności, wracając z emerytury jako personel 
medyczny i pielęgniarski lub wykonując prace wolontariackie pomagające odciążyć inne osoby 
w ich codziennych obowiązkach. 
 
Osoby starsze należą do grup szczególne dotkniętych przez COVID-19 oraz skutki działań 
mających przeciwdziałać pandemii. Osoby te są bardziej podatne na ciężkie powikłania 
zdrowotne po przebyciu zakażenia, niż pozostałe grupy wiekowe. Środki podjęte w celu 
powstrzymania pandemii, takie jak zasady dystansowania społecznego, lockdown, zamykanie 
instytucji itp. wpływają w dużym stopniu na osoby starsze, co nasuwa pytania dotyczące 
pogłębienia się istniejących już chorób oraz pogorszenia zdrowia psychicznego. 
 
Większość osób mieszkających w domach pomocy społecznej to osoby starsze, w związku  
z czym odwiedziny ich krewnych mogą nie być dozwolone. Ponadto, wiele placówek pomocy 
społecznej mierzy się z brakami kadrowymi. Starsze osoby mieszkające samotnie stoją przed 
wyzwaniami związanymi z wykonywaniem codziennych zadań, ze względu na lockdown  
i ograniczenia. Cyfrowe usługi dotyczące zdrowia oraz podstawowa opieka zdrowotna była 
dostępna w ograniczonym stopniu. Szczególnie osoby najstarsze, które często nie mając 
dostępu, nie uczestniczą w komunikacji cyfrowej, stanęły przed dodatkowymi ograniczeniami 
dotyczącym interakcji społecznej i uczestnictwa. 

Osoby starsze mają prawo do godności oraz uznania ich wkładu w społeczeństwo oraz wyniki 
gospodarcze, a także do wzmocnienia solidarności międzypokoleniowej. 
 
 
 

                                                 
1 Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, Europejski Filar Społeczny oraz odpowiednie konkluzje Rady, tj. „Osoby starsze  
w erze cyfryzacji: prawa człowieka, uczestnictwo i dobrostan” (9 października 2020 r.). 
2 Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych, Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych, 
Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, Madrycki 
międzynarodowy plan działania w sprawie starzenia się oraz jego regionalna strategia wdrażania dla regionu EKG ONZ. 
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Trio prezydencji (Niemcy, Portugalia, Słowenia) wzywa do: 
 
1. Przyjęcia zintegrowanego z wiekiem, opartego na prawach oraz uwzględniającego cykl 

życia  podejścia (ang. life-course approach) do starzenia się, a także poświęcenia 
rozdziału w Europejskiej Zielonej Księdze na temat starzenia się, zagadnieniom 
związanym z prawami osób starszych. 

2. Uwzględniania starzenia się we wszystkich dziedzinach polityki w celu pomocy 
społeczeństwom i gospodarkom przystosowania się do zmian demograficznych, tak aby 
mogły odpowiadać potrzebom i interesom wszystkich grup wiekowych, a także wzmacniać 
integrację społeczną i solidarność między pokoleniami. 

3. Przyjęcia podejścia do starzenia się jako części cyklu życia, z korzyścią dla wszystkich 
pokoleń i całego społeczeństwa. 

4. Stosowania opartego na prawach podejścia w kształtowaniu strategii wyjścia  
z pandemii COVID-19. 

5. Zapewnienia niezbędnych środków ochrony w czasach kryzysów zdrowotnych, 
proporcjonalnie do zakresu w jakim dotyczą praw i interesów osób starszych,  
w szczególności ich zdrowia psychicznego i jakości życia. 

6. Zapewnienia dostępu do odpowiedniego i zrównoważonego systemu opieki społecznej. 
Zagwarantowania prawa do opieki zdrowotnej, w tym równego dostępu do opieki 
zdrowotnej, opartej na rzetelnej informacji i świadomiej zgodzie oraz podejmowania 
decyzji dot. kwestii medycznych z uwzględnieniem zasad etycznych skoncentrowanych 
na godności ludzkiej, prawach człowieka, dobrostanie i najwyższej możliwej jakości życia. 
Kryteria takie jak wiek, nie powinny być traktowane jako czynnik decydujący i powinny być 
stosowane wyłącznie w kontekście klinicznej oceny stanu zdrowia indywidualnego 
pacjenta. 

7. Silniejszego zaangażowania Państw Członkowskich UE i Komisji Europejskiej  
w podejmowanie działań zapobiegających i zwalczających wszelkie formy przemocy, 
znęcania się, zaniedbania i dyskryminacji osób starszych. Przemoc wobec kobiet  
i przemoc domowa ma szczególny wpływ na starsze kobiety ze względu na ich podatność 
na te zjawiska, a także częsty brak odpowiedniego wsparcia. 

8. Aktywnego zaangażowania osób starszych we wszystkich procesach decyzyjnych 
mających wpływ na ich życie oraz opracowania mechanizmów udziału odpowiednich 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego w procesach podejmowania decyzji. 

9. Promowania aktywnego i zdrowego starzenia się, wykorzystując przy tym także 
pozytywny wpływ technologii cyfrowych na usługi publiczne w zakresie zdrowia i pomocy 
społecznej. 

10. Likwidacji przepaści cyfrowej między młodszym i starszym pokoleniem, a także między 
starszymi kobietami i mężczyznami, poprzez wzmocnienie różnych form kształcenia  
i szkolenia. Zapewnienia możliwości uczenia się przez całe życie oraz rozwijania 
umiejętności, w tym technologicznych i cyfrowych, bardzo ważnych dla uczestnictwa  
w świecie cyfrowym i w życiu społecznym, a tym samym dla autonomii osób starszych. 
Należy także rozwijać dostępność usług cyfrowych. 

11. Poświęcenia osobom starszym odrębnego rozdziału w ogłoszonym „Planie Działania  
na 2021 r. na rzecz wdrożenia Europejskiego Filaru Praw Socjalnych” w celu zwiększenia 
ich autonomii i uczestnictwa w aktywnym życiu. 

12. Identyfikacji ewentualnych luk w międzynarodowych regulacjach dotyczących praw 
człowieka w odniesieniu do osób starszych i podjęcie odpowiednich działań w celu 
likwidacji tych luk. 
 

Aby osiągnąć wskazane cele, dążymy do zorganizowania spotkania właściwych 
przedstawicieli Państw Członkowskich z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego  
w ramach konferencji, która zainicjowałaby okresowy cykl spotkań, służących wymianie 
poglądów pomiędzy państwami członkowskimi i koordynacji działań w dziedzinie starzenia się 
społeczeństw. Spotkania te odbywałyby się w zależności od sytuacji pandemicznej. 
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Działania, które zostaną podjęte w trakcie prezydencji Niemiec, Portugalii i Słowenii: 
 
Niemcy 
 
Chcemy mieć pewność, że osoby starsze w pełni korzystają z dobrodziejstw cyfryzacji, mając 
jednocześnie na uwadze, że nie stanowi ona panaceum i jest jedynie elementem układanki. 
Pandemia COVID-19 pokazała, że odcięcie od cyfryzacji często jest równoznaczne  
z odcięciem od społecznego, kulturalnego i politycznego uczestnictwa. Telemedycyna może 
być pomocna w ograniczaniu zbędnych kontaktów, a tym samym zmniejszyć ryzyko 
zakażenia, co z kolei zmniejsza ryzyko poważnych konsekwencji zdrowotnych dla seniorów. 
Staramy się również niwelować zauważone różnice w umiejętnościach cyfrowych między 
starszymi mężczyznami a kobietami oraz w samym  pokoleniu osób starszych. 
 
Aby utorować drogę dla tych działań, zorganizowaliśmy wspólnie z Age-Platform Europe 
iBAGSO (Niemiecka Federalna Grupa Robocza Organizacji Senioralnych) międzynarodową 
konferencję internetową, w której wzięło udział ponad 1500 uczestników z ponad 60 krajów,  
w tym wszystkie państwa członkowskie UE. Konferencja pn. „Wzmocnienie praw osób 
starszych w erze cyfryzacji – wnioski wyciągnięte z COVID19” odbyła się 28 i 29 września. 
 
W dniu 9 października Rada Unii Europejskiej przyjęła konkluzje pt. „Osoby starsze w erze 
cyfryzacji: prawa człowieka, uczestnictwo i dobrostan”, które określają agendę Rady 
na najbliższe lata. 
 
Portugalia 
 
Starzenie się populacji niesie ze sobą ważne i dalekosiężne konsekwencje we wszystkich 
dziedzinach życia społecznego. Każda grupa wiekowa wnosi równie ważny wkład  
w społeczeństwo oraz życie lokalnych społeczności i swoich rodzin. Osoby starsze mogą 
wnosić cenny wkład dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem, zwłaszcza z najmłodszym 
pokoleniem. Aby zapewnić seniorom możliwość prowadzenia aktywnego i niezależnego życia 
tak długo, jak to możliwe, niezbędne jest podejmowanie działań wspierających ich integrację 
społeczną, gospodarczą i kulturową we wszystkich sektorach społecznych. W związku  
z powyższym, problematyka starzenia się powinna zostać włączona do wszystkich obszarów 
polityki, w celu przygotowania społeczeństw i gospodarek na zmiany demograficzne i tym 
samym zagwarantowania sprawiedliwości oraz faktycznego szacunku pomiędzy wszystkim 
grupami wiekowymi i pokoleniami. 
 
Mając na uwadze powyższe cele, w trakcie swojej prezydencji, Portugalia zamierza przyjąć 
konkluzje Rady i włączyć kwestie związane ze starzeniem do głównego nurtu polityki 
publicznej we wszystkich najistotniejszych obszarach dotyczących aktywnego i zdrowego 
starzenia się. Działania te przyczynią się do większego skupienia uwagi na tym złożonym 
zagadnieniu i będą zachęcą do podejmowania inicjatyw w tej dziedzinie. 
 
Jesteśmy również otwarci na rekomendacje przedstawione w Europejskiej Zielonej Księdze 
na temat starzenia się. Jej zapisy posłużą nam do promowania szerokiej debaty, która 
przyczyni się do podnoszenia świadomości nt. wpływu przyjętych kierunków działania  
na różne dziedziny, takie jak np. systemy emerytalne, a jednocześnie zwróci uwagę  
na problemy osób starszych i konieczność przyjęcia zintegrowanego podejścia, które 
podkreśla znaczenie praw seniorów i rolę, jaką odgrywają w społeczeństwie. 
 
Słowenia 
 
Prezydencja słoweńska będzie promować podejście do starzenia się w perspektywie cyklu 
życia, nadając temu podejściu wiodącą rolę w prowadzonych dyskusjach. 
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Kluczowym przesłaniem planowanych działań jest podkreślenie, że aktywne starzenie się  
w dużej mierze zależne jest od indywidualnych wyborów, decyzji politycznych oraz inwestycji 
dokonywanych przez cały cykl życia. Korzyści ekonomiczne płynące z inwestowania  
w dobrostan wszystkich grup wiekowych ludności, mogą znacząco spowolnić wzrost wydatków 
związanych ze starzeniem. Skuteczna realizacja podejścia opartego na starzeniu się jako 
składowej cyklu życia, może  skutkować wzrostem liczby lat przeżytych w zdrowiu, co wpłynie 
korzystnie na życie seniorów (twórcze i aktywne życie, pełne uczestnictwo w życiu 
społecznym) i społeczeństwa jako całości (solidarność międzypokoleniowa, srebrna 
gospodarka, niższe koszty związane z wiekiem). 
 
Prezydencja słoweńska chciałaby podnieść świadomość zainteresowanych stron, co do tego, 
że podejście do starzenia się jako części cyklu życia przynosi korzyści wszystkim (zasada win-
win), pozwala sprostać wyzwaniom demograficznym oraz prowadzi do bardziej 
zrównoważonego rozwoju społeczeństw. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tłumaczenie dokumentu pn. „Trio Presidency Declaration on Ageing” przygotowane przez: 
Wydział Polityki Senioralnej 
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 
 


