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DEKLARACJA PROGRAMOWA II SESJI  

 

OBYWATELSKIEGO PARLAMENTU SENIORÓW  

 

                      „SENIORZY I PRZYSZŁOŚĆ POLSKI” 

 
 

Konsolidacja środowiska. Aktywność obywatelska.  Zdrowie i usługi społeczne. 

 

 

Sytuacja demograficzna Polski wymaga prowadzenia aktywnej i kompleksowej 

polityki senioralnej, opartej na długofalowych działaniach państwa, przy aprobacie, 

zaufaniu i uczestnictwie całego społeczeństwa, w tym organizacji przedstawicielskich 

osób starszych. 

 

Od wielu lat trwa proces konsolidacji środowisk senioralnych, którego ukoro-

nowaniem jest powstanie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów (OPS). 

 

OPS wniósł istotny wkład w rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, w 

konsultacje społeczne w ramach procesu stanowienia prawa, w diagnozę sytuacji osób 

starszych, a także w ocenę efektywności wprowadzanych rozwiązań w zakresie 

polityki senioralnej. 

 

OPS I kadencji skoncentrował swoje działania na zwiększeniu reprezentatywności 

środowisk senioralnych w OPS, co pozwoliło w II kadencji na udział delegatów z 

kolejnych ogólnopolskich organizacji oraz licznych organizacji działających w 

społecznościach lokalnych.  
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Opracowany został długofalowy program działania OPS, uwzględniający prowadzenie 

przez OPS, na równi z organami administracji rządowej i państwowymi jednostkami 

organizacyjnymi,  monitoringu  sytuacji osób starszych, oraz ocenę corocznej 

informacji Rady Ministrów o sytuacji osób starszych, co przewiduje ustawa o osobach 

starszych.  

 

Ujawniły się także problemy i zagrożenia,  związane z brakiem umocowania prawnego 

Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, ograniczonymi możliwościami finansowania 

działalności jak również zagrożenia dla samorządnego i obywatelskiego charakteru 

OPS, a tym samym obniżenia znaczenia udziału osób starszych w życia społecznym. 

 

Obywatelski Parlament Seniorów uznaje, że zwiększenie populacji osób starszych 

powinno być traktowane jako inspiracja do poszukiwań nowych rozwiązań w zakresie 

polityk publicznych, w tym zdrowotnej, społecznej i gospodarczej, które odpowiadają 

na potrzeby seniorów. 

 

Obywatelski Parlamentu Seniorów z aprobatą przyjmuje następuje działania: 

 

 uchwalenie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, która z dniem 1 

września 2016 r. wprowadziła wybrane bezpłatne leki dla osób po 75 roku życia; 

 

 kontynuacji Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób 

Starszych na lata 2014–2020; 

 

 kontynuacji Rządowego Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na 

lata 2015-2020; 

 

 zaproszenie przez Pełnomocnika Rządu do Społeczeństwa Obywatelskiego 

przedstawicieli Obywatelskiego Parlamentu Seniorów do prac nad Narodowym 

Programem Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. 

 

OPS zwraca uwagę na niepokojące zjawiska  świadczące  o braku partnerskiego 

podejścia do ogólnopolskiego przedstawicielstwa osób starszych, prowadzące  do 

podziałów i konfliktów, mogące skutkować zaprzepaszczeniem dotychczasowego 

dorobku w zakresie integracji środowiska senioralnego w Polsce.   

 

OPS widzi konieczność kontynuacji w kolejnych latach przedsięwzięć progra-

mowych, a także pilną potrzebę podjęcia szeregu nowych inicjatyw 

wzmacniających politykę senioralną: 
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 kontynuowanie procesu zjednoczenia środowisk senioralnych i przeciwdziała- 

nie wszelkim destruktywnym zjawiskom ukierunkowanych na ich podział i skłócenie;  

 

 zacieśnienie współpracy z organami samorządu terytorialnego oraz uaktywnie- 

nie działań delegatów OPS na szczeblu regionalnym i lokalnym; 

 

 budowę  regionalnych struktur OPS w oparciu o szeroką współpracę różnych 

środowisk senioralnych zarówno reprezentowanych w OPS, jak i innych działającym 

na danym terenie; 

 

 inicjowanie rozwiązań prawnych oraz realizowanie programów odpowiadają- 

cych na zróżnicowane potrzeby różnych środowisk osób starszych tj. wspieranie 

ekonomii społecznej oraz inspirowanie rozwoju srebrnej gospodarki, wprowadzanie  

systemu zachęt dla  pracodawców sprzyjających tworzeniu miejsc pracy i zatrudnianiu 

osób starszych; 

 

 zmniejszanie skali zagrożenia wykluczeniem społecznym osób starszych, 

w szczególności niesamodzielnych i niepełnosprawnych; 

 

 gwarancje  ciągłości świadczeń emerytalnych i rentowym oraz ich 

odpowiedniej wysokości i waloryzacji, zmniejszające obszary ubóstwa; 

 

 podniesienie jakości usług pielęgnacyjno-opiekuńczych poprzez profesjonaliza- 

cję systemu szkoleń opiekunów osób starszych; zwiększenie odpowiedzialności 

świadczeniodawców za jakość usług; ograniczenie szarej strefy przez zabezpieczenie 

wykonawcom tych usług praw pracowniczych, emerytalnych i socjalnych;  

 

 wdrażanie programów sprzyjających wydłużaniu aktywności zawodowej i 

społecznej osób starszych, nabywania nowych kompetencji i umiejętności niezbęd-

nych do funkcjonowania we współczesnym świecie, w tym kompetencji cyfrowych; 

 

 opracowanie i realizację skoordynowanej publicznej polityki zdrowotnej, 

w oparciu o stosowne programy zdrowotne w obszarze promocji zdrowia, profilaktyki 

chorób i zagrożeń, kompleksowego leczenia i efektywnej rehabilitacji oraz  

sukcesywną budowę szpitalnej i ambulatoryjnej infrastruktury geriatrycznej;  rozwój  

systemu kształcenia  kadry gerontologicznej, lekarskiej i pielęgniarskiej;  

 

 rozwój nowoczesnych form wsparcia medycznego i pielęgnacyjnego 

poprzez promowanie i wdrażanie usług teleopieki, telemedycyny oraz telenadzoru nad 

osobami przewlekle chorymi lub niesamodzielnymi; 
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 poprawę bezpieczeństwa osób starszych zarówno poprzez profilaktykę i 

zwalczanie istniejących zagrożeń o charakterze zdrowotnym jak i przeciwdziałanie  

wszelkim nadużyciom  na szkodę osób starszych. 

 

Obywatelski Parlamentu Seniorów uważa, że działalność OPS:  

 

     • jednoczy różne środowiska senioralne i skutecznie reprezentuje interesy oraz 

wyraża stanowiska osób starszych, 

 

     • przyczynia się do upowszechnienia wiedzy o zróżnicowanych potrzebach osób 

starszych i możliwości ich zaspokojenia poprzez edukację, badanie potrzeb oraz 

inspirowanie właściwej polityki społecznej  i gospodarczej państwa; 

 

 poprzez ewaluację rządowych programów senioralnych i coroczne badania wybra- 

nych zagadnień dotyczących sytuacji osób starszych, przyczynia się do poprawy 

efektywności wydatkowania środków publicznych na realizację polityki senioralnej. 

 

Obywatelski Parlamentu Seniorów zwraca się z apelem: 

 

 do władz publicznych, organizacji pozarządowych, kościołów i związków 

wyznaniowych, pracodawców i związków zawodowych o realizowanie skoordynowa-

nych działań polityki społecznej, gospodarczej i senioralnej, sprzyjających aktywnej, 

zdrowej i godnej starości, w tym o tworzenie przyjaznej przestrzeni do działalności 

międzypokoleniowej i miejsc dziennego pobytu dla osób starszych  oraz usuwanie 

barier architektonicznych;  

 

 do Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, Sejmu RP, Senatu RP – o współ- 

działanie z organizacjami osób starszych, w tym w szczególności z Obywatelskim 

Parlamentem Seniorów w realizacji całościowej polityki senioralnej; 

 

 do parlamentarzystów o twórczą  debatę nt. współpracy  Obywatelskiego 

Parlamentu Seniorów z parlamentem i rządem; 

 

 

 

                                       

 
                                      Warszawa, 3 października 2016 r.  
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