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Działania Rządu na rzecz
Osób Starszych

Długofalowa Polityka Senioralna Rządu
na lata 2014-2020
Rząd przyjął założenia Długofalowej Polityki Senioralnej na lata 20142020. To pierwszy ogólnopolski program dla osób starszych. Zakłada on
m.in. aktywne starzenie się w dobrym zdrowiu, większy udział w życiu
społecznym i solidarność międzypokoleniową.
Program koncentruje się na ośmiu obszarach dotyczących różnych
wymiarów życia seniorów - zdrowie i samodzielność, aktywizacja
zawodowa, aktywność edukacyjna, obywatelska, kultura, wolontariat,
srebrna gospodarka.
Jednym z głównych priorytetów przedstawionych w dokumencie jest jak
najlepsze wykorzystanie potencjału osób 50+ na rynku pracy

Długofalowa Polityka Senioralna
Rządu na lata 2014-2020
Cele polityki:

- profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia oraz rozwój usług
medycznych mają wspierać seniorów w jak najdłuższym utrzymaniu
dobrego stanu zdrowia i samodzielności. Dzięki temu będą mogli
kontynuować aktywność zawodową, jak i uczestniczyć w wybranych
formach życia społecznego;
- specjalnie dostosowana do potrzeb i zainteresowań osób starszych oferta
edukacyjna oraz w konsekwencji wzrost ich udziału w różnego rodzaju
kursach i zajęciach edukacyjnych (wspieranie rozwoju Uniwersytetów
Trzeciego Wieku);
- zwiększenie aktywności obywatelskiej i wolontariatu co ma wspierać
zaangażowanie osób starszych w życie społeczności lokalnych i sprawy
kraju.

Prawo przyjazne seniorom - umowa o współpracy w
zakresie edukacji prawnej między Centrum Edukacji
Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych oraz
Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń Uniwersytetów
Trzeciego Wieku
Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych
oraz Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów
Trzeciego Wieku porozumiały się 27 września w sprawie
wspólnych szkoleń dla seniorów z zakresu prawa i finansów.
Prawo przyjazne Seniorom to program edukacyjny
organizowany pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich
dla słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku, których w
Polsce jest już 614.

Porozumienie zakłada, że:
radcowie prawni będą prowadzili wykłady poświęcone różnym
zagadnieniom prawnym (m.in. umowy finansowe, umowy
sprzedaży, sprawy spadkowe, sprawy egzekucyjne, sprawy
emerytalno-rentowe, sprawy ubezpieczeniowe)
dla słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku organizowane
będą konferencje, seminaria i warsztaty
powstaną też wydawnictwa dla seniorów – na wzór
przygotowanego ze wsparciem RPO i Komisji Nadzoru
Finansowego poradnika „Senior w świecie finansów”

Rzecznik Praw Obywatelskich wystosował zapytanie do
Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej dotyczące planów
związanych z wdrożeniem polityki senioralnej oraz obecnego
stanowiska w sprawie opracowania Konwencji. W swoim
piśmie Rzecznik poparł prace nad Konwencją praw osób
starszych.
W odpowiedzi z dnia 5 maja 2016 r. z Minister Rodziny Pracy i
Polityki społecznej poinformowała o celach wynikających
Założeń Długofalowej i przedstawiła projekty i programy
rządowe związane z ich realizacją.
Ponadto MRPiPS stanął na stanowisku, że przygotowanie
Konwencji o prawach osób starszych jest niecelowe, ponieważ
obowiązujące akty prawa międzynarodowego chronią
podstawowe prawa człowieka, a sam wiek osób nie może być
bezpośrednią przesłanką do tworzenia specjalnej ochrony.

Dlaczego akcja?
Na świecie ludzi starszych jest coraz więcej. To zjawisko bez
precedensu w historii ludzkości, dlatego musimy zwrócić na nie uwagę.
Stoją przed nami nowe wyzwania dotyczące m.in. usług opiekuńczych,
transportu publicznego, rynku pracy czy systemów emerytalnych.
W 2012 roku na szczeblu Organizacji Narodów Zjednoczonych
rozpoczęły się prace i dyskusje nad stworzeniem Konwencji o prawach
osób starszych, aktu prawnego, który daje szanse na wzmocnienie praw
osób starszych i skuteczniejsze przeciwdziałanie różnym formom
dyskryminacji ze względu na wiek.
Aby dokument ten powstał, konieczne jest szerokie poparcie dla tej
inicjatywy wśród krajów członkowskich ONZ, także Polski.
Szczególnie istotne jest włączenie do dyskusji środowiska osób
starszych, organizacji obywatelskich, aby jak najlepiej rozpoznać
sytuacje naruszeń praw seniorów, na które może odpowiedzieć
Konwencja i aby zaangażować się w jej współtworzenie. Bardzo ważny
jest głos i zaangażowanie osób młodych, które wnoszą do dyskusji
swoje spojrzenie i mogą działać na rzecz osób starszych i własnej,
godnej starości.

Starzenie się jest zjawiskiem globalnym
Szacuje się, że na całym świecie liczba osób w wieku
powyżej 60 lat wzrośnie z ok. 600 milionów w 2000 r.
do ponad 2 miliardów w roku 2050.
W 2050 r. ponad 80% osób starszych na całym świecie będzie żyło w krajach
rozwijających się. Jednocześnie, liczba osób sędziwych, powyżej 80 roku życia
i starszych, w krajach rozwiniętych osiągnie bezprecedensowy poziom.
Oznacza to zwiększenie grupy osób, które będą narażone na dyskryminację
oraz mogą zostać dotknięte wykluczeniem społecznym ze względu na wiek.
Np.. w Azji Wschodniej jedynie 26% osób w wieku produkcyjnym jest objętych
systemem emerytalnym, w Azji Południowej odsetek ten jest jeszcze mniejszy.
Dla porównania, w Europie Zachodniej wynosi on 89,2%.
W Polsce w ciągu najbliższych 30 lat procesy starzenia także wyraźnie
przyspieszą, przesuwając nas do grupy najstarszych europejskich
społeczeństw. Prognozy Głównego Urzędu Statystycznego i Eurostatu
wskazują na wzrost liczby osób powyżej 60 lat z 22% w 2014 roku, do ponad
40% w 2050 roku. Te wyraźne procesy demograficzne leżą u podstaw
rozpoczęcia prac nad nową Konwencją o prawach osób starszych.

Rośnie ryzyko dyskryminacji ze względu
na wiek
Fakt, że żyjemy coraz dłużej, jest jednym z
największych sukcesów ludzkości. Jednak
wyzwaniem cały czas pozostaje umożliwienie osobom starszym godnego i
bezpiecznego przeżywania własnej starości. Osoby starsze w wielu
codziennych sytuacjach (w urzędach, w szpitalu, w pracy, w przekazie
medialnym) spotykają się z krzywdzącymi stereotypami odnoszącymi się do
wieku (ageizm). Seniorzy postrzegani są często jako osoby niesprawne,
problematyczne, za stare aby inwestować w ich leczenie czy edukację,
wymagające opieki, brzydkie, uciążliwe, niechętne do uczenia się i
aktualizacji swych kompetencji. Stereotypy i uprzedzenia wobec starości
wpływają na zachowania i często prowadzą do dyskryminacji, czyli
nierównego, gorszego traktowania ludzi – z powodu ich wieku. Fakt, że w
wielu codziennych sytuacjach ludzie starsi są gorzej traktowani, mają
utrudniony dostęp do ważnych dóbr i usług – w istotny sposób ogranicza ich
szanse i możliwości rozwoju, decyduje o jakości ich życia. Dyskryminacja
prowadzi także do niedostatecznego korzystania z cennych zasobów, jakie
stanowią seniorzy.

W jaki sposób łamane są prawa osób starszych?
Prawa osób starszych naruszane są na wiele różnych sposobów.
Starszym kobietom i mężczyznom często odmawia się dostępu do usług (np.
bankowych), miejsc pracy lub pozbawia szacunku z uwagi na ich wiek oraz inne
czynniki, takie jak płeć lub niepełnosprawność.
Starsi mężczyźni i kobiety poddawani są często przemocy, w tym przemocy
słownej, seksualnej, psychologicznej i finansowej – nie tylko w placówkach
opiekuńczych, ale także w środowisku domowym.
Z uwagi na swój wiek osoby starsze mogą nie otrzymywać
odpowiedniej opieki zdrowotnej lub społecznej.
Przejawem dyskryminacji w obszarze opieki
zdrowotnej jest np. brak systemowej opieki
geriatrycznej, nieuwzględnianie w kontraktowaniu
usług medycznych odmienności i wyższych
kosztów leczenia osób starszych, niedostateczna
liczba geriatrów, brak przygotowania kadry
medycznej do pracy z ludźmi starszymi.

Często dolegliwości starszych pacjentów są lekceważone, postrzegane
przez lekarzy jako nieuniknione objawy starzenia się (wiek jako
diagnoza), nawet jeśli można je leczyć. Także w dostępie do niektórych
programów profilaktycznych stosowane są ograniczenia wiekowe.
Wiele starszych osób nie ma zabezpieczenia finansowego w postaci
emerytury i innych form zabezpieczenia społecznego. Brak pewnego
minimalnego dochodu może wpędzić osoby starsze i ich rodziny w
ubóstwo.
Niekiedy osoby starsze uznawane są za „niezdolne" do pracy ze
względu na swój wiek, a nie kwalifikacje. Starsi pracownicy są mniej
chętnie wysyłani na szkolenia lub zmuszani do zaprzestania pracy ze
względu na osiągnięty wiek emerytalny.
W wielu częściach świata prawa dziedziczenia, zarówno ustawowe, jak i
zwyczajowe, odmawiają kobietom w każdym wieku prawa do
posiadania lub dziedziczenia majątku po zmarłym mężu.
Prace nad Konwencją mobilizują wszystkie kraje do analizy oraz
przeciwdziałania dyskryminacji i łamania praw seniorów.

Przerwa Kulturalna

Po co nam Konwencja?
Potrzebujemy Konwencji o prawach osób starszych, ponieważ nie
można akceptować ageizmu i dyskryminacji ze względu na wiek.
Istnieje szereg regionalnych konwencji, które chronią prawa osób
starszych, ale nie czynią tego systematycznie i kompleksowo.
Potrzebne jest także przesunięcie akcentów z ochrony socjalnej osób
starszych na ochronę praw człowieka, które zawierają prawo do
godnego życia, prawo do decydowania o sobie i możliwie pełnego
włączenia w życie społeczne. Konwencja, zwana także traktatem to
tzw. twarde prawo
Gdy państwo członkowskie ONZ ratyfikuje konwencję, staje się ona
prawnie wiążąca. Oznacza to, że państwo członkowskie musi
zharmonizować własne przepisy z tym traktatem oraz wprowadzić
polityki i programy mające na celu realizację różnych przepisów
traktatu. Traktaty posiadają system monitoringu ich wdrożenia.

Państwa, które ratyfikowały traktat, regularnie składają
sprawozdania o postępach w realizacji wspomnianych
przepisów. Komitet bada te sprawozdania i wydaje zalecenia
dotyczące tego, jak dane państwo członkowskie może lepiej
realizować postanowienia traktatu. Większość komitetów może
również badać indywidualne skargi dotyczące naruszeń praw.
Jakie korzyści może przynieść Konwencja?
Konwencja może zwalczać ageizm i dyskryminację ze względu
na wiek
zobowiązać państwa ratyfikujące do przyjęcia
niedyskryminujących przepisów;
zwrócić uwagę na wiele przejawów dyskryminacji, których
doświadczają osoby starsze;
zapewnić podstawę dla działań edukacyjnych na rzecz praw
osób starszych;
wzmocnić reakcję poszczególnych krajów na wyzwania
związane ze zmianami demograficznymi i wzmacniać
solidarność międzypokoleniową.

Konwencja może zmienić ludzkie życie
pomóc starszym ludziom żyć w godnych warunkach;
zmienić postrzeganie osób starszych, z beneficjentów opieki społecznej, na
osoby posiadające wiedzę, siłę i doświadczenie. Większy szacunek dla
osób starszych poprawi relacje między pokoleniami i uczyni społeczeństwa
bardziej spójnymi.
Konwencja może doprecyzować obowiązki zapewnić niezbędną, prawnie
wiążącą ochronę praw osób starszych zgodnie z prawem
międzynarodowym;
doprecyzować prawa osób starszych i minimalne standardy i działania
pozwalające na ich ochronę;

Jak można zaangażować się w walkę o prawa osób
starszych?
Ważne jest stworzenie silnej grupy organizacji senioralnych,
obywatelskich i aktywnych mieszkańców, którzy będą w
swoich społecznościach informować osoby starsze o
planowanej Konwencji i włączać ich głos do szerszej debaty.
Potrzebne jest również zaangażowanie akademików.
Ważne jest, aby dyskutować międzypokoleniowo,
konfrontować różne spojrzenia odnośnie do Konwencji i
zbierać informacje o naruszeniach praw osób starszych w celu
wzmocnienia argumentów za przyjęciem Konwencji. Istotny
jest dialog i monitorowanie działań rządu w zakresie
wypracowania polskiego stanowiska w sprawie Konwencji.

Rzecznik Praw Obywatelskich skierował wystąpienie do Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o informację na temat obecnego
stanowiska Polski w zakresie opracowania Konwencji o prawach osób
starszych. RPO czynnie zaangażuje się w starania o Konwencję poprzez
regularne informowanie wszystkich zainteresowanych o postępach prac nad
Konwencją, przeprowadzenie analiz prawnych i eksperckich, organizowanie
dyskusji, a także zachęcanie organizacji pozarządowych i samorządów do
aktywnego włączenia się w proces konsultacji założeń Konwencji.
Liczymy, że wiele Uniwersytetów Trzeciego Wieku, organizacji działających
na rzecz praw człowieka zaangażuje się w akcję informacyjną czy też
zorganizowanie lokalnej debaty. Osoby i organizacje
zainteresowane włączeniem się w działania na
rzecz Konwencji w myśl zasady „Za naszą
i waszą starość” zapraszamy do wypełnienia
formularza kontaktowego, co umożliwi
Rzecznikowi Praw Obywatelskich regularne
przesyłanie informacji nt. Konwencji.

Wybrane działania

Rzecznika Praw Obywatelskich
w latach 2013/2016

Zaświadczenia lekarskie dla seniorów

uczestniczących w zajęciach sportowych
Wątpliwości Rzecznika wzbudziło pobieranie opłat za wydanie seniorom zaświadczeń
lekarskich o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania zajęć sportowych, mimo
iż jednym z priorytetów polityki senioralnej w Polsce jest rozwój i wspieranie aktywności
fizycznej, aby osoby starsze jak najdłużej mogły utrzymywać dobry stan zdrowia i
prowadzić samodzielne, niezależne i satysfakcjonujące życie. Rzecznik zwrócił się do
Ministra Zdrowia o rozważenie możliwości zmiany obowiązujących przepisów, tak aby
zaświadczenia lekarskie związane z uczestniczeniem seniorów w zajęciach sportowych
można było zaliczyć do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych.
Minister podzielił wątpliwości Rzecznika i wskazał, że kwestia przyznania bezpłatnych
zaświadczeń dla seniorów o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zajęć
sportowych będzie przedmiotem prac przy najbliższej nowelizacji ustawy o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Minister będzie postulował
zaliczenie tego rodzaju zaświadczeń do katalogu bezpłatnych świadczeń opieki
zdrowotnej.

- III Kongres „Obywatel Senior” – 19.05.2014 r.
W dniach 18 – 19 maja w Parku Śląskim w Chorzowie odbył się III Kongres „Obywatel
Senior”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Rzecznik Praw Obywatelskich prof.
Irena Lipowicz oraz Para Prezydencka Anna i Bronisław Komorowscy.
Podczas Kongresu podnoszono, że problem starzenia się społeczeństwa staje się coraz
poważniejszym wyzwaniem dla administracji publicznej. Współczesne gminy nie są
bowiem w pełni dostosowane do potrzeb osób starszych. Wciąż istnieje wiele barier
ograniczających im pełną partycypację w życiu społeczności lokalnej, czy własny rozwój.
Dlatego tematem przewodnim Kongresu było szerzenie idei Gmin Przyjaznych Seniorom,
która wzorowana jest na założeniach WHO i Europejskiej Sieci Zdrowych Miast.
W ciągu dwóch dni przeprowadzono wiele dyskusji panelowych poświęconych m.in.
relacjom międzypokoleniowym, czy dobrym praktykom mającym na celu aktywizowanie
seniorów, zarówno tym na poziomie lokalnym, jak i europejskim. Ponadto, osoby starsze
miały możliwość uczestniczenia w warsztatach ruchowych, manualnych, a także uzyskania
porady psychologa, dietetyka oraz fizjoterapeuty. Na zakończenie Kongresu,
przedstawicielom władz samorządowych, które wyróżniają się inicjatywami na rzecz osób
starszych, wręczono certyfikaty Gmin Przyjaznych Seniorom.

-

Dostępność stron internetowych komitetów wyborczych – 19.05.2014 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich wystosował do wybranych komitetów wyborczych pismo
zawierające wyniki badania dostępności ich stron internetowych pod kątem dostępności dla
osób z niepełnosprawnościami oraz niezbędnych dostosowań. Badanie zostało
przeprowadzone przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego.
Dostępność serwisu internetowego oznacza możliwość korzystania z publikowanych w nim
treści przez jak największą liczbę użytkowników w jak najszerszym zakresie. Dostępna
witryna internetowa pozwala na uniwersalne, wygodne i intuicyjne użytkowanie jej
zasobów. Dzięki takiemu podejściu z dostępnych stron internetowych mogą korzystać
wszystkie osoby „cyfrowo wykluczone”. Do tej grupy należą niepełnosprawni sensorycznie
(osoby niewidome, słabowidzące, głuche, słabosłyszące oraz głuchoniewidome),
niepełnosprawni manualnie, intelektualnie, seniorzy, obcokrajowcy, osoby niewykształcone
lub niezamożne. Mimo nieustannego postępu technicznego dla wielu przedstawicieli
wskazanych wyżej grup informacja i komunikacja są wciąż niedostępne.

Konferencja dot. deinstytucjonalizacji opieki– 14.02.2014 r.
W Biurze RPO odbyła się konferencja, której tematem było
wykorzystanie środków unijnych w zakresie przejścia od opieki
instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnym.
Udział w dyskusji wzięli przedstawiciele administracji rządowej i
samorządowej,
instytucji
unijnych
oraz
organizacji
pozarządowych. Podczas spotkania eksperci m.in. przedstawili
wyzwania, jakie stoją przed Polską w zakresie deinstytucjonalizacji
opieki oraz zaprezentowali przykłady dobrych praktyk w
perspektywie porównawczej z innymi państwami UE.

- IV Kongres Obywatel Senior.
W dniach 17 – 18 maja 2015 r. w Parku Śląskim odbył się IV
Kongres Obywatel Senior.
W dniu17 maja 2015 r. w godzinach od 12:00 do 18:00 dr hab.
Sławomir Tkacz – Główny specjalista w BPK udzielał
Seniorom porad obywatelskich. Stoisko Rzecznika Praw
Obywatelskich, zaopatrzone w liczne publikacje na temat
praw seniorów cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem.

Konsultacja przygotowanych wytycznych dla gmin
przez Koalicję na rzecz Gmin Przyjaznych Seniorom.
W dniu 19 stycznia 2015 r. Aleksandra Wentkowska –
Pełnomocnik Terenowy RPO dokonała konsultacji
wytycznych dla gmin przygotowanych przez Koalicję Gmin
Przyjaznych Seniorom, które mają być pomocne w celu
poprawienia jakości życia starszych mieszkańców.
Zagadnienia zostały opracowane by jednostki samorządu
terytorialnego wiedziały, w jakim kierunku powinny pójść.
Gminy, którym uda się zrealizować wytyczne w nagrodę
otrzymają statuetkę Gmina Przyjazna Seniorom.
Powyższy dokument został stworzony na podstawie projektu
WHO Miasta Przyjazne Wiekowi, ankiet przeprowadzonych
wśród ponad 600 mieszkańców województwa śląskiego
dotyczących jakości życia w ich miejscowościach oraz dyskusji
na III Kongresie „Obywatel Senior”.

- RPO na Kongresie Zdrowego Starzenia – 30.01.2014 r.
Prof. Irena Lipowicz wzięła udział w pierwszym Kongresie Zdrowego
Starzenia, którego celem było uzgodnienie wyzwań i działań koniecznych
dla wdrożenia długofalowej polityki senioralnej. Organizatorami spotkania
byli Fundacja na rzecz Zdrowego Starzenia się we współpracy z
Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Zdrowia,
Ministerstwem Sportu i Turystyki, Wojewodą Mazowieckim oraz miastem
stołecznym Warszawą.

-

Konferencja pt. „Choroba Alzheimera – uczmy się
pomagać” – 15.11.2013 r.

W Biurze RPO odbyła się konferencja pt. „Choroba Alzheimera – uczmy się
pomagać” zorganizowana przez Rzecznika Praw Obywatelskich we
współpracy z Polskim Towarzystwem Alzheimerowskim oraz Polskim
Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera.

- Konferencja
pt.
„Miasto
przyjazne
niepełnosprawnością i seniorom”– 06.11.2013 r.

osobom

z

W Jeleniej Górze odbyła się konferencja pt. „Miasto przyjazne osobom z
niepełnosprawnością i seniorom” współorganizowana przez Rzecznika Praw
Obywatelskich.
- Konferencja

pt. “Srebrna Gospodarka w Małopolsce”– 11.10.2013

r.
Pierwsza część spotkania poświęcona była dyskusji na temat strategii działania w
starzejącym się społeczeństwie. Kolejne dotyczyły osób starszych jako
konsumentów na rynku dóbr i usług oraz potrzeb edukacyjnych seniorów.

-

Debata „O sposobach mówienia o starości” – 02.10.2013 r.

. Dyskusję prowadził red. Jacek Żakowski

- II Kongres “Obywatel Senior” w Chorzowie – 16.09.2013r.

- Konferencja w Katowicach nt. strategii działań w
starzejącym się społeczeństwie – 10.06.2013 r.
- Seminarium: Głosowanie osób starszych i
niepełnosprawnościami– 05.03.2013 r.

osób

z

Komisja Ekspertów ds. Osób Starszych
przy
Rzeczniku Praw Obywatelskich

Komisja Ekspertów ds. Osób Starszych, która zainaugurowała swoją
działalność 3 marca 2011 roku została powołana przez prof. Irenę
Lipowicz, Rzecznika Praw Obywatelskich zarządzeniem nr 8/2011
z dnia 23 lutego 2011 r.
Zaproszone do współpracy osoby to wybitni specjaliści zajmujący
się problematyką osób starszych, zaangażowani nie tylko
zawodowo, ale także sercem w działania na rzecz poprawy sytuacji
seniorów w Polsce.
Członkowie Komisji reprezentują Rzecznika Praw Obywatelskich
na licznych spotkaniach, debatach i konferencjach.

Praca w Komisji jest wykonywana społecznie, za
w posiedzeniach członkowie nie pobierają wynagrodzenia.

udział

Główne tematy, którymi zajmuje się Komisja to:
- dostęp osób starszych do usług medycznych i placówek opieki
długoterminowej, a także jakość sprawowanej opieki,
- aktywizacja społeczna osób starszych,
- dostęp osób
i finansowych,

starszych

do

usług

konsumenckich

- sytuacja osób starszych na rynku pracy,
- opieka i zabezpieczenie społeczne dostosowane do potrzeb
osób starszych,
- relacje międzypokoleniowe i postrzeganie osób starszych
w społeczeństwie, mediach, administracji publicznej.

Publikacje książkowe BRPO dotyczące praw osób starszych:
─ Monografia „Strategie działania na rzecz starzejącego się
społeczeństwa. Tezy i rekomendacje”,
─ „Prawa człowieka. Poradnik dla osób starszych”,
─

„Usługi finansowe. Poradnik dla osób starszych”,

─ „Praca. Poradnik dla osób starszych”,
─ „Praca i ubezpieczenia społeczne”,
─ „Ubezpieczenia społeczne. Poradnik dla osób starszych”,

─ „Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera w Polsce Raport
RPO”,
─ „O sposobach mówienia o starości. Debata, analiza, przykłady”,
─ „Prawa socjalne seniorów podróżujących za granicę. Poradnik
dla osób starszych”.
─ „Przestrzeń publiczna przyjazna seniorom. Poradnik RPO”.

Wybrane działania
Pełnomocnika Terenowego RPO w
Katowicach
w latach 2012/2016

Przykłady składanych
wniosków
RPO-709914-XVIII/12/BP
Sprawa podjęta 8 sierpnia 2012 r. na wniosek interesantki Janiny M.,
która zwróciła się do Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą
o interwencję w sprawie problemów z otrzymaniem uprawnień do
świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do
pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę
i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.
W sprawie skierowano zapytanie do Urzędu do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych.
Rzecznik Praw Obywatelskich w odpowiedzi otrzymał informacje,
z których wynikało, iż po ponownej analizie sprawy, decyzją z dnia 19
listopada 2012 r., Dyrektor Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych uchylił decyzję własną z dnia 29 czerwca 2012 r.
i przyznał interesantce uprawnienie do ww. świadczenia pieniężnego.

• Dlaczego nie mogę prowadzić zawodów
piłkarskich dla seniorów sam będąc seniorem?
Do Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach zwrócił
się arbiter piłkarski, który prowadził zawody piłkarskie na szczeblu centralnym, a
następnie na tym samym szczeblu pozostawał obserwatorem. Mężczyźnie po
ukończeniu 65. roku życia uniemożliwiono prowadzenie zawodów seniorskich oraz
ograniczono uprawnienia do wykonywania czynności obserwatora. Interesant uważa,
że ze strony Częstochowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej doszło do
dyskryminacji ze względu na wiek. Jednocześnie podkreśla, iż jego stan zdrowia oraz
fakt zaliczania z pozytywnym wynikiem wszystkich wymaganych testów
sprawnościowych, pozwala mu na wykonywanie
dotychczasowych obowiązków. Po wystąpieniu RPO
Zarząd PZPN rozważa zmianę przepisów.

• Przykłady składanych wniosków
Z informacji prasowych wynikało, że mieszkaniec B. żyje w bardzo trudnych warunkach
lokalowych i utrzymuje się z niskiego świadczenia emerytalnego. Pełnomocnik
Rzecznika w Katowicach postanowił wyjaśniał sytuację samotnego, 83-letniego
mężczyzny w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w B.
Okazało się, że pracownik socjalny systematycznie sprawdza, w jaki sposób funkcjonuje
starszy człowiek. Jest też w stałym kontakcie z wolontariuszami pomagającymi
mężczyźnie. Starszy mężczyzna jest osobą samodzielną ruchowo, utrzymuje porządek
w mieszkaniu, opiekuje się zwierzętami. Pobiera świadczenie emerytalne i dodatek
pielęgnacyjny.
Ośrodek zaproponował mieszkańcowi gminy wsparcie w formie: pobytu i posiłków w
Dziennym Domu Pomocy, usług opiekuńczych, umieszczeniu w Domu Pomocy
Społecznej, pomocy finansowej. Pan J. zgodził się na otrzymywanie posiłków i ich
dostawę do swojego domu. Nie ponosi w związku z tym żadnych opłat. Urząd przyznał
mu też specjalny zasiłek celowy w wysokości 150 zł na zakup drewna. Ponadto
miejscowi społecznicy i przedsiębiorcy zaangażowali się w pomoc dla Pana J. - wstawili
nowe okna i zamontowali piec do ogrzewania mieszkania.

Nie chcą mnie leczyć, bo
jestem za stary?

Pacjent Centrum Onkologii w Gliwicach dowiedział się,
że nie będzie leczony, bo jest „za stary”. Sprawę opisał
Dziennik Zachodni, więc Pełnomocnik Terenowy RPO w Katowicach poprosił
szpital o wyjaśnienia (BPK.812.1.2015).
Szpital przyznał, że określenie, którego użył w piśmie do pacjenta lekarz, że
„chory z uwagi na wiek i stan ogólny” „nie kwalifikuje się do leczenia
onkologicznego”, był bardzo niefortunny. Prawdziwą przyczyną dyskwalifikacji
chorego z leczenia było to, że w jego przypadku chemioterapia lub radioterapia
niosłyby za sobą większe ryzyko skutków niepożądanych niż potencjalny zysk z
takiego leczenia.
Interwencja RPO sprawiła, że chory został skierowany na zaleconą poradę
specjalistyczną, którą uzyskał w miejscy zamieszkania i tam obecnie jest leczony.

Przykłady spraw podejmowanych
z inicjatywy RPO 2012-2015
RPO-712705XVIII/12
RPO-713983XVIII/12
RPO-715486XVIII/12

RPO-719595XVIII/12

Sprawa podjęta z inicjatywy RPO 18 września 2012 r. dotyczy oceny sposobu
traktowania osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej " Republika" w
Chorzowie.
Sprawa podjęta z inicjatywy RPO 8 października 2012 r. dotyczy oceny sposobu
traktowania osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej Caritas
Archidiecezji Krakowskiej w Zatorze.
Sprawa podjęta z inicjatywy RPO 29 października 2012 r.
dotyczy 70-letniej Lidii W., która w sierpniu br. straciła dach nad głową, została
podstępnie wyrzucona z mieszkania. Pani Lidia błąka się po ulicach z wózeczkiem,
w którym trzymała cały dobytek.
Sprawa podjęta z inicjatywy RPO 14 grudnia 2012 r. dotyczy użycia gazu
łzawiącego przez wezwaną, do Szpitala im. Żeromskiego w Krakowie, Policję w
celu ubezwłasnowolnienia pacjenta w podeszłym wieku na OIOM.
Podjęto na podstawie publikacji zamieszczonej na portalu gazeta.pl z dnia
12.12.2012 r. "Śmierć pacjenta w szpitalu. Prokuratura wyjaśnia".

Przykłady spraw podejmowanych
z inicjatywy RPO 2012-2015
RPO-724517XVIII/13

Sprawa podjęta z inicjatywy RPO 7 lutego 2013 r. dotyczy braku realizacji
uprawnień zdrowotnych dla byłych więźniów obozów koncentracyjnych.

RPO-745928XIII/13

Sprawa podjęta z inicjatywy RPO 5 sierpnia 2013 r. dotyczy ciężkiej sytuacji pani
Emilii K. z Woźnicznej, która z uwagi na swoje inwalidztwo i usytuowanie domu na
stromym wzniesieniu jest właściwie odcięta od świata. Pani K. zwraca się
bezskutecznie z prośbą o częstsze wizyty gminnych pracowników.

BPK.570.2.2014

Sprawa podjęta z inicjatywy RPO 9 stycznia 2014 r. dotyczy brutalnego zachowania
się Policji i pracowników socjalnych podczas transportu pani Alicji do DPS.

Przykłady spraw podejmowanych
z inicjatywy RPO 2012-2015
BPK.518.6.2015

Sprawa podjęta z inicjatywy RPO 23 października 2015 r. dotyczy
sprzedania za długi spółdzielni Sokolnia mieszkania 85-letniej
lokatorki

BPK.812.1.2015

Sprawa podjęta z inicjatywy RPO 3 listopada 2015 r. dotyczy
dyskryminacji ze względu na wiek – pacjent za stary na leczenie w
Centrum Onkologii w Gliwicach.

BPK.7065.7.2015

Sprawa podjęta z inicjatywy RPO 23 listopada 2015 r. dotyczy
skandalicznych warunków życia 83-letniego Pana Józefa.

Dziękuję za uwagę!
Plany na przyszłość

Dziękuję
2016-11-02

