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VII sesja plenarna Obywatelskiego Parlamentu Seniorów 

materiały przygotowane przez Departament Polityki Senioralnej MRiPS  

 

Informacje w sprawie działań rządu podejmowanych  na 

rzecz seniorów, w szczególności zmierzających do poprawy 

warunków życia i aktywności społecznej osób starszych 

 

Sytuacja demograficzna w Polsce 

W końcu 2019 r. liczba ludności Polski wyniosła 38,4 mln, w tym ponad 9,7 mln 

stanowiły osoby w wieku 60 lat i więcej (ponad 25%).  

 

W 2050 r. populacja osób w wieku 60 lat i więcej wzrośnie do 13,7 miliona i będzie 

stanowiła ponad 40% ogółu ludności Polski.  

 

Wśród seniorów najliczniejszą grupę (28,4%) stanowią osoby w wieku 60-64 lata. 

Drugą pod względem liczebności grupę stanowią osoby w wieku 65-69 (ponad jedna czwarta 

osób w wieku senioralnym). Mniej liczną, ale najszybciej rosnącą (w stosunku do roku 

poprzedniego) jest grupa osób w wieku 70-74 lata.  

 

Liczba osób w tym wieku wzrosła o 9,9 %, a ich udział w populacji osób starszych o 

1,3 p. proc - do poziomu 18,1%. Około 17,4% osób starszych stanowią osoby w wieku co 

najmniej 80 lat. 

 W populacji osób w starszym wieku większość stanowią kobiety (58,1%).  

 

Na 100 mężczyzn przypada ich 139 (dla ludności ogółem wskaźnik feminizacji wynosi 107). 

W miastach współczynnik feminizacji w grupie osób w wieku senioralnym wyniósł w 2019 r. 

146, natomiast na wsi - 126.  

 

 W 2019 r. mężczyzna w wieku 60 lat miał przed sobą jeszcze średnio ponad 19 lat 

życia, zaś kobieta w tym wieku ponad 24 lata.  

 

Polityka senioralna rządu RP opiera się na dwóch filarach. Pierwszym są 

programy i działania zapewniające bezpieczeństwo finansowe osób starszych 

(np. waloryzacja świadczeń, trzynasta i czternasta emerytura). Drugi filar to programy 

wspierające seniorów i ich rodziny w zakresie usług oraz aktywności osób starszych. 

 

W 2015 r., to jest w roku, gdy rządy przejmowało Prawo i Sprawiedliwość wsparcie dla 

seniorów wynosiło łącznie 3,62 mld zł. W roku 2021 będzie to ok. 34,9 mld zł., czyli blisko 

10-krotnie większe.  

 

PRIORYTETY RZĄDU W ZAKRESIE POLITYKI SENIORALNEJ 

 

Priorytetowe działania podejmowane przez resort rodziny i polityki społecznej w 

obszarze polityki senioralnej w roku 2021 koncentrują się na: 
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1/ Poprawie sytuacji finansowej emerytów i rencistów, w tym w szczególności osób 

pobierających niskie świadczenia.  

2/ Poprawie jakości życia seniorów. 

 

3/ Wsparciu aktywnego starzenia się i uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach 

życia społecznego poprzez dofinansowanie aktywności organizacji pozarządowych 

działających na rzecz seniorów.  

4/ Nowelizacji ustaw, w tym w szczególności ustawy o pomocy społecznej.  

5/ Realizacji programów pomocy żywnościowej i wspierania seniorów w kryzysie 

bezdomności. 

6/ Integrowaniu i realizacji polityk publicznych na rzecz rozwoju usług ekonomii społecznej na 

rzecz seniorów. 

7/ Opracowaniu oraz realizacji strategicznych i zintegrowanych rozwiązań z zakresu 

deinstytucjonalizacji usług społecznych świadczonych w środowisku. 

 

OBSZAR: UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 

 

Celem funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych jest zapewnienie ubezpieczonym 

ochrony przed ryzykiem niezdolności do pracy, powstałej z powodu wieku, inwalidztwa, 

wypadku przy pracy oraz choroby lub macierzyństwa. Świadczenia emerytalno-rentowe 

powinny być przy tym przede wszystkim bezpieczne, co oznacza, że ich wypłata musi być 

niezagrożona i terminowa. Oznacza to również konieczność dbania o stan finansów państwa 

i finansów ubezpieczeń społecznych, co jest również jednym z priorytetów polityki rządu 

i resortu rodziny. 

 

Oprócz podjętych w poprzednich latach działań w zakresie polityki ubezpieczeniowej 

i wysokości świadczeń emerytalno-rentowych (w szczególności najniższych), tj. 

 

1. Przywrócenia wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn); 

 

2. Zmiany zasad waloryzacji emerytur i rent w 2017 r., 2019 r. i 2020 r. (waloryzacja 

kwotowo-procentowa – w 2017 r. – kwota waloryzacji wyniosła 10 zł, a w 2019 i 

2020 r. – 70 zł)  - co spowodowało wyższy wzrost najniższych świadczeń niż gdyby 

została przeprowadzona waloryzacja procentowa: 

 

3. Podwyższenia wysokości najniższej emerytury o ponad 42% (od roku 2015 r.); 

 

4. Wypłaty rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego (program Mama 4+) od marca 

2019 r.; 

 

5. Ustawowego od 2020 r. zagwarantowania corocznej wypłaty dodatkowego rocznego 

świadczenia pieniężnego, tzw. trzynastej emerytury - również w bieżącym roku w 

MRiPS, przygotowane zostały inicjatywy w obszarze ubezpieczeń społecznych, mające 

wpływ na polepszenie sytuacji finansowej świadczeniobiorców. Działania te były i będą 
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realizowane pomimo trudnej sytuacji związanej z pandemią Covid-19, mającej wpływ 

na finanse publiczne. Wypłata świadczeń nie jest zagrożona. 

 

 

Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych: 

 

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz 

niektórych innych ustaw, dotycząca waloryzacji świadczeń w 2021 r., przewidywała wzrost 

świadczeń emerytalno-rentowych o wskaźnik waloryzacji, jednak nie mniej niż o kwotę 50 

złotych. Jednak z uwagi, że rzeczywisty wskaźnik waloryzacji świadczeń wyniósł 104,24% 

(powodował wzrost świadczeń najniższych o 50,88 zł) – wszystkie świadczenia emerytalno-

rentowe zostały podwyższone rzeczywistym wskaźnikiem waloryzacji. Waloryzacja została 

przeprowadzona od dnia 1 marca 2021 r. 

Od 1 marca 2021 r. najniższa emerytura (renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta 

rodzinna i renta socjalna) wynosi – 1250,88 zł. To wzrost o 50,88 zł. 

Całkowity koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i innych świadczeń z systemu 

powszechnego, rolniczego i mundurowego w 2021 r., szacowany jest na ok. 10,6 mld zł. 

W 2015 r. najniższa emerytura wynosiła 880,45 zł i wzrosła o ponad 42% w stosunku do  

2021 r. (1250,88 zł). 

Przed rządem negocjacje w Radzie Dialogu Społecznego w zakresie zwiększenia wskaźnika 

waloryzacji w części dotyczącej płac, które odbędą się w czerwcu br. Wstępne prognozy oznaczają, 

że wskaźnik waloryzacji w 2022 r. będzie na poziomie ok. 104%. 

13. emerytura 

Trzynasta emerytura po raz pierwszy wypłacona została w 2019 r., a od 2020 r. jest 

gwarantowana w ustawie jako dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla wszystkich 

emerytów i rencistów – bez kryterium dochodowego. Trzynasta emerytura wypłacana jest 

w wysokości najniższej emerytury, czyli aktualnie 1250,88 zł. Z tej kwoty nie są dokonywane 

potrącenia czy egzekucje. 13 emerytura to wsparcie dla ok. 9,8 mln emerytów.  

W sumie w latach 2019 - 2021 na ten cel przeznaczone zostało ok. 35 mld zł. W 2021 r. to ok. 

12,2 mld zł (z Funduszu Solidarnościowego). 

 

14. emerytura 

14. emerytura, jako kolejne w 2021 r., obok 13 emerytury, dodatkowe świadczenie. 

Wypłata tego świadczenia rozpocznie się w listopadzie 2021 r. Świadczenie będzie wypłacone 

z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji dochodowej świadczeniobiorców. 

Dla osób pobierających świadczenia w wysokości do 2900 zł brutto – 14. emerytura - 

przyznawana będzie w wysokości najniższej emerytury, tj. w kwocie 1250,88 zł brutto. 

W przypadku świadczeniobiorców pobierających świadczenie w wysokości wyższej niż  

2900 zł brutto, zastosowana będzie zasada „złotówka za złotówkę”, a więc 14. emerytura będzie 

zmniejszana o kwotę przekroczenia ponad 2900 zł brutto. Zdecydowana większość, ok. 7,9 mln 

osób, otrzyma świadczenie w pełnej wysokości, a ok. 1,2 mln – w wysokości odpowiednio 

pomniejszonej. Na ten cel przeznaczone zostanie ok. 10,6 mld zł. 
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„Mama 4+” 

• 1 marca 2019 r. wszedł w życie program „Mama 4+”. Rodzicielskie świadczenie 

uzupełniające przysługuje w wysokości minimalnej emerytury i jest wsparciem dla tych 

osób (przede wszystkim kobiet), które poświęciły się wychowaniu co najmniej czwórki 

dzieci, rezygnując z pracy zawodowej lub pracowały za krótko, by uzyskać prawo do 

choćby minimalnej emerytury. 

• Na wsparcie rodziców w ramach programu „Mama 4+” przeznaczono 880 mln zł 

Świadczenie to pobiera ponad 71 tys. osób (dane na koniec kwietnia br.) 

 

Wsparcie działaczy antykomunistycznych 

Przepisami ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji 

antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. poz. 794), nastąpi zwiększenie zakresu wsparcia udzielanego działaczom 

opozycji i osobom represjonowanym. 

Zmiany dotyczą m.in.: 

• Rozszerzenia kręgu osób uprawnionych do świadczenia wyrównawczego o osoby o  

potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby 

represjonowanej z powodów politycznych uprawnione do renty rodzinnej.   

Od 30 maja br., tj. od wejścia w życie ustawy, prawo do świadczenia wyrównawczego będą 

mieć nie tylko osoby o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub 

osoby represjonowanej z powodów politycznych, uprawnione do emerytury lub renty 

inwalidzkiej albo renty z tytułu niezdolności do pracy, lecz również ww. osoby, które są 

uprawnione do renty rodzinnej.   

Z uwagi na mechanizm tegorocznej waloryzacji świadczenie wyrównawcze przysługuje od 1 

marca 2021 r. w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą 2501,76 zł a kwotą pobieranej 

emerytury albo renty. 

• Podniesienia progów dochodowych uprawniających do pomocy pieniężnej 

jednorazowej lub okresowej oraz umożliwienia przyznania pomocy pieniężnej 

jednorazowej nie częściej niż 2 razy w roku kalendarzowym (obecnie raz w roku). 

Pomoc pieniężna jednorazowa będzie mogła być przyznana, jeżeli: 

1)  dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty odpowiadającej 290% 

(3627,55 zł) najniższej emerytury  (dotychczas: 220% ), 

2)  dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty odpowiadającej 220% (2751,94 zł) 

najniższej emerytury (dotychczas: 150% ), 

3)  dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 

kwoty odpowiadającej 350% (4378,08 zł)  najniższej emerytury, w przypadku gdy 

wnioskodawca jest osobą całkowicie niezdolną do pracy i do samodzielnej egzystencji.  

(dotychczas: 300% ). 

Natomiast pomoc pieniężna okresowa będzie mogła być przyznana, jeżeli: 
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1) dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty odpowiadającej 220% 

(2751,94 zł) najniższej emerytury (dotychczas: 150% ), 

2) dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty odpowiadającej 150% (1876,32 zł) 

najniższej emerytury (dotychczas: 100% ). 

• Przyznania działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym z 

powodów politycznych pozostającym w zatrudnieniu prawa do dodatkowego urlopu 

wypoczynkowego w wymiarze 5 dni roboczych w roku kalendarzowym. 

• Uznania za okres składkowy okresu pozbawienia możliwości wykonywania swojego 

zawodu przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych za działania na 

rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania 

politycznych praw człowieka w Polsce.  

 

W ZUS zarejestrowano 3 370 wniosków. 60% wszystkich wniosków stanowiły wnioski 

złożone przez mężczyzn (2 021 wniosków), 40% to wnioski złożone przez kobiety (1 349 

wniosków). Wydano 3 272 decyzje, z czego 78% to decyzje z prawem do świadczenia (2 549 

decyzji), a 22% z odmową prawa do świadczenia (723 decyzje). Liczba wypłacanych 

świadczeń – 2 428. Minimalna wysokość świadczenia do wypłaty to 1,02 zł. Maksymalna 

wysokość świadczenia do wypłaty to 2 499,88 zł. Średnia wysokość świadczenia do wypłaty w 

Zakładzie to 718,27 zł. 

Struktura wysokości świadczeń wyrównawczych (spośród świadczeń wypłacanych): 

do 500 zł – 876 świadczeń, 

pow. 500 zł do 1000 zł – 931 świadczeń, 

pow. 1000 zł do 1500 zł – 459 świadczeń, 

pow. 1 500 zł do 2 000 zł – 146 świadczeń, 

pow. 2000 zł. – 16 świadczeń. 

 

OBSZAR: POMOC SPOŁECZNA 

 

Wśród ważnych zrealizowanych bieżącym roku działań Ministerstwa Rodziny i Polityki 

Społecznej znajduje się również nowelizacja ustawy o pomocy społecznej.  

 

Wprowadzono zmiany m.in. w zakresie przepisów dotyczących pracowników 

socjalnych, celem wzrostu wynagrodzeń i zwiększenia liczby osób wykonujących ten zawód. 

Ważna zmiana dotyczy uelastycznienia maksymalnej wysokości zasiłku okresowego 

przyznawanego osobie samotnie gospodarującej.  

 

Wprowadzono modyfikacje związane ze świadczeniami niepieniężnymi oraz procedurą 

ich przyznawania, m.in. ustawową możliwość przyznania usług opiekuńczych i 

specjalistycznych usług opiekuńczych w trybie pilnym, zrezygnowano także z odpłatności za 

korzystanie z usług świadczonych w trybie dziennym w środowiskowych domach 

samopomocy, wprowadzono możliwość wspólnego kierowania – do jednego domu pomocy 
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społecznej – członków rodziny, np. małżonków lub rodzica z pełnoletnim dzieckiem, nawet 

gdy kwalifikują się do różnego typu placówek.  

 

Resort rodziny i polityki społecznej jest zaangażowany w prace nad programowaniem 

wsparcia żywnościowego dla osób najbardziej potrzebujących w ramach nowej perspektywy 

finansowej funduszy Unii Europejskiej na lata 2021-2027.  

 

W 2021 r. kontynuowana jest realizacja wieloletniego rządowego programu „Posiłek 

w szkole i w domu na lata 2019-2023”, który zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, 

niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach 

znajdujących się w trudnej sytuacji.  

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, 

świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w 

postaci produktów żywnościowych. Możliwe jest również dofinansowanie posiłków 

dowożonych osobom dorosłym (np. niewychodzącym z domu ze względu na podeszły wiek 

czy niepełnosprawność), które same nie są w stanie ich przygotować. 

Na realizację programu przeznaczono w br. środki w wysokości 510 mln złotych (w 

latach 2016-2020 łącznie blisko 2,5 mld złotych). 

 

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc żywnościowa 2014-2020, finansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), w 2021 r. 

kontynuowana będzie ponadto dystrybucja żywności w Podprogramie 2020, który rozpoczął 

się w grudniu 2020 r. i potrwa do końca sierpnia 2021 r., z możliwością ewentualnego 

przedłużenia.  

W 2021 r. do potrzebujących trafi żywność o łącznej wartości ok. 360 mln złotych 

(łącznie w latach 2016-2020 – ponad 1,6 mld złotych).  

 

Kontynuujemy również w 2021roku realizację programu pn. Pokonać bezdomność. 

Program pomocy osobom bezdomnym.  

Program ma charakter uzupełniający wobec ustawowych obowiązków samorządów 

gmin w zakresie przeciwdziałania bezdomności, a także charakter wspierający działalność 

podmiotów uprawnionych, funkcjonujących w obszarze pomocy społecznej, o których mowa 

w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.  

Głównym celem programu jest inspirowanie i wspieranie działań nakierowanych na 

przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemu bezdomności. Wysokość planowanych środków 

na realizację programu w br. wynosi 5,5 mln złotych. 

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują osobie samotnej, 

która z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymaga pomocy innych osób. Mogą 

być przyznane także osobie w rodzinie, która wymaga pomocy innych osób, jednak rodzina, 

a także wspólnie nie zamieszkujący małżonek, wstępni i zstępni nie są w stanie takiej pomocy 

zapewnić. 
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Usługi opiekuńcze obejmują: zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych (sprzątanie, 

pranie, zakupy, sporządzanie posiłków), opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza 

pielęgnację, zapewnianie kontaktów z otoczeniem.  

 

 

Usługi te są bezpłatne lub odpłatne w części lub w całości.  

Szczegółowe zasady odpłatności za usługi opiekuńcze ustalają władze gminy w drodze 

uchwały. Wysokość opłat uzależniona jest przede wszystkim od dochodu osoby korzystającej 

z usług opiekuńczych oraz kosztu i liczby godzin świadczonych usług opiekuńczych.  

W przypadku szczególnej i trudnej sytuacji życiowej świadczeniobiorcy istnieje 

możliwość odstąpienia od opłat za usługi. Usługi te są realizowane jako zadanie własne gminy 

i finansowane z budżetu gminy. 

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są usługami dostosowanymi do szczególnych 

potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, które są świadczone przez 

osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Do usług o charakterze 

aktywizującym można zaliczyć:  

• uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: 

• interwencje i pomoc w życiu w rodzinie. 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyjątkiem specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi, są zadaniem własnym gminy. Szczegółowe zasady 

odpłatności za usługi opiekuńcze, a także możliwości zwolnienia z opłat w części lub całości 

ustalają władze gminy w drodze uchwały.  

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi  

są zadaniem zleconym gminie, finansowanym z budżetu państwa. 

Zgodnie ze statystycznymi  danymi resortowymi, pomoc w formie usług opiekuńczych 

ogółem, realizowana w ramach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym  

-  w 2019 r.1 została przyznana w drodze decyzji administracyjnych łącznie dla ponad 119 tys. 

osób, w tym dla 6,7 tys. osób w formie specjalistycznych usług opiekuńczych (z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi).  

Pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi, realizowaną przez gminy w ramach zadań z zakresu 

administracji rządowej - w 2019 r. przyznano 15,5 tys. osobom. 

 

Usługi realizowane w ośrodkach wsparcia:  

• dziennych domach pomocy 

• klubach samopomocy 

• ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi:  

a/ środowiskowych domach samopomocy 

 
1 Źródło: sprawozdanie MRPiPS-03 - „Sprawozdanie z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w 

naturze i usługach” za 2019 r.  



 

8 
 

b/ klubach samopomocy 

Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej, prowadzenie i rozwój infrastruktury 

ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest zadaniem zleconym z zakresu 

administracji rządowej, realizowanym przez samorząd gminny lub powiatowy. 

W celu wykonania nałożonego zadania, jednostki samorządu terytorialnego mogą 

samodzielnie prowadzić ośrodki wsparcia bądź zlecić ich prowadzenie innemu podmiotowi  

w trybie przewidzianym w przepisach ustawy o pomocy społecznej (art. 25). 

 

Środowiskowe domy samopomocy świadczą usługi w ramach indywidualnych  

lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, które 

obejmują: 

• trening funkcjonowania w codziennym życiu,  

• trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,  

• trening umiejętności komunikacyjnych,  

• trening umiejętności spędzania czasu wolnego,  

• poradnictwo psychologiczne, 

• pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, 

• terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację. 

 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej rokrocznie poszerza dostępność usług  

w środowiskowych domach samopomocy poprzez rozwój sieci tych ośrodków wsparcia.  

 

Według stanu na koniec 2019 r.  liczba środowiskowych domów samopomocy wynosiła 

830 na 31 143 miejsca, z których skorzystało 34 309 uczestników. 

 

W 2019 r.  utworzono  ogółem 929 miejsc (w tym 401 z podwyższoną dotacją  „Za 

życiem”), w tym: 

• liczba utworzonych środowiskowych domów samopomocy : 20 z 590 miejscami (w tym 236 

z podwyższoną dotacją Za życiem) 

• liczba utworzonych filii: 6 z 139 miejscami (w tym 76 z podwyższoną dotacją Za życiem) 

• liczba utworzonych klubów samopomocy: 2 z 20 miejscami. 

 

W 2020 r. planowano utworzenie 27 ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi (na 549 miejsc, w tym 177 kwalifikujących się do podwyższonej dotacji), w tym 

23 środowiskowych domów samopomocy, 3 filii istniejących śds, i 1 klubu samopomocy. 

Planowano, że 4 ośrodki wsparcia powstaną na terenach stanowiących „białe plamy”. 

Osoby starsze korzystające z usług świadczonych w środowiskowych domach 

samopomocy to przede wszystkim osoby z chorobami otępiennymi, w tym z chorobą 

Alzheimera. 

 

Spośród usług oferowanych osobom starszym, przebywającym w domach pomocy 

społecznej, charakter aktywizujący mają głownie usługi wspomagające, polegające na: 
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• umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej, 

• podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu, w tym w zakresie 

komunikacji wspomagającej lub alternatywnej, w przypadku osób z problemami  

w komunikacji werbalnej, 

• umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych, 

• zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu, 

• stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną  

i społecznością lokalną. 

 

OBSZAR: ZORGANIZOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU USŁUG SPOŁECZNYCH 

I ZDROWOTNYCH W ŚRODOWISKU (DEINSTYTUCJONLIZACJA) 

 

Kolejnym priorytetem w tegorocznych działaniach Ministerstwa Rodziny i Polityki 

Społecznej jest kompleksowe stworzenie warunków do zindywidualizowanych usług 

społecznych, szczególnie dla rodzin z dziećmi, osób niesamodzielnych, 

z niepełnosprawnościami czy wykluczonych.  

 

W Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej w 2021 r.  przygotowano projekt  

Strategii deinstytucjonalizacji usług społecznych w Polsce. 

 

Celem głównym projektowanej Strategii jest zapewnienie najpóźniej do 2035 roku, 

każdej osobie potrzebującej wsparcia z powodów społecznych, między innymi podeszłego 

wieku, niepełnosprawności, zdrowia psychicznego, bezdomności - bezpiecznego 

funkcjonowania  w swoim miejscu zamieszkania w swoim mieszkaniu lub domu tak długo, jak 

tego pragnie, zaś dzieciom i młodzieży pozbawionej opieki rodzicielskiej wsparcia jak 

najbardziej zbliżonego do warunków rodzinnych. 

 

Planuję się, że cel ten zostanie osiągnięty poprzez następujące cele szczegółowe: 

 

1. Zbudowanie systemu wsparcia rodzin opiekujących się dziećmi oraz osobami 

wymagającymi wsparcia, wspierając funkcje opiekuńcze i spójność rodzin; 

 

2. Zbudowanie systemu środowiskowych usług społecznych i zdrowotnych, wspierających 

osoby potrzebujące wsparcia, bazującego na działaniach środowiskowych, asystencji osobistej 

i formach dziennego pobytu; 

 

3. Stworzenie kompleksowych działań wspierających zamieszkiwanie we własnym 

mieszkaniu, domu lub mieszkaniu wspomaganym - jako realnej alternatywy do pobytu w 

instytucji całodobowej; 

 

4. Zrealizowanie opartego o diagnozę procesu reform instytucjonalnych, prowadzących do 

stopniowej eliminacji miejsc o charakterze całodobowym, tam, gdzie jest to konieczne i 

możliwe; 
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5. Stworzenie sprawnego systemu programowania, realizacji, monitorowania i oceny systemu 

usług społecznych, funkcjonującego w partnerstwie publiczno-społecznym, wspierającego 

indywidualne podejście do zaspokajania potrzeb i możliwość wyboru usługodawcy. 

 

W  dokumencie Strategii uwzględniono 5 priorytetów: Rodzina, Społeczność Lokalna, 

Mieszkalnictwo, Placówki Całodobowe oraz Zarządzanie zmianą. 

 

 

OBSZAR: EKONOMIA SPOŁECZNA I SOLIDARNA 

 

Podejmowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej działania obejmują 

wsparcie rozwoju ekonomii społecznej. 

Planowane na 2021 r. zadania w tym zakresie koncentrują się na: 

 

a/ wdrażaniu rozwiązań umożliwiających świadczenie usług społecznych przez podmioty 

ekonomii społecznej, na rzecz rodzin oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w 

tym niepełnosprawnych i starszych; 

 

b/ zwiększeniu aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, w szczególności przez tworzeni dla nich miejsc pracy w przedsiębiorstwach 

społecznych i wspieranie procesu reintegracji. 

 

Realizując te zadania przewidujemy w szczególności opracowanie ustawy o ekonomii 

społecznej. Ustawa kompleksowo regulująca sferę ekonomii społecznej będzie istotnym 

elementem wspierającym rozwój tego sektora w Polsce.  

 

W nowym akcie prawnym zdefiniowane zostaną podstawowe pojęcia (np. 

przedsiębiorstwa społecznego) oraz określone zostaną zasady i instrumenty służące 

wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, zwłaszcza w zakresie tworzenia miejsc pracy 

i reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz realizacji usług społecznych. 

 

Wdrażanie rozwiązań ustawowych, a także koordynacja działań w zakresie ekonomii 

społecznej wspierana będzie zarówno ze środków krajowych (np. PFRON i Funduszu Pracy), 

jak również z programowanego obecnie wsparcia w ramach EFS+ oraz KPO. 

 

 

Dokumenty strategiczne dotyczące polityki senioralnej oraz programy rządowe 

 

POLITYKA SPOŁECZNA WOBEC OSÓB STARSZYCH 2030. 

BEZPIECZEŃSTWO – UCZESTNICTWO – SOLIDARNOŚĆ 

 

Dokumentem wyznaczającym kierunki polityki społecznej wobec osób starszych 

w Polsce jest Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. BEZPIECZEŃSTWO – 

UCZESTNICTWO – SOLIDARNOŚĆ (MP. z 2018 r. poz. 1169).  
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Podmiotem odpowiedzialnym za koordynację działań zaplanowanych w dokumencie 

jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej.  

We wskazanym dokumencie zostały uporządkowane działania publiczne prowadzone 

na rzecz osób starszych oraz wyznaczone kierunki polityki senioralnej w Polsce.  

Przedmiotowy dokument uwzględnia 7 obszarów polityki społecznej dotyczących 

ogółu osób starszych oraz 4 obszary działań skierowane bezpośrednio do niesamodzielnych 

osób starszych i ich opiekunów.  

 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, na podstawie ustawy z 11 września 2015 r. 

o osobach starszych monitoruje sytuację seniorów - co roku we współpracy z instytucjami 

publicznymi, realizującymi działania na rzecz osób starszych, także tymi na poziomie 

województw opracowuje Informację o sytuacji osób starszych w Polsce za rok ubiegły.  

 

 

Program  „Senior+” 

Program „Senior+” to wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu 

i prowadzeniu Dziennych Domów i Klubów dla seniorów. Celem programu jest zwiększenie 

uczestnictwa społecznego osób starszych. 

W 2015 r. w Polsce istniało 99 placówek oferujących miejsca dla niespełna 2,8 tys. 

osób. Dzisiaj w całym kraju działa 977 placówek oferujących ponad 23 tys. miejsc dla osób 

starszych. 

W ramach tegorocznej edycji programu „Senior+” w całej Polsce powstanie kolejnych 

113 placówek i ponad 2,5 tys. nowych miejsc dla osób starszych. Dzięki tej edycji liczba 

placówek „Senior+” przekroczy tysiąc, a liczba miejsc sięgnie 25 tys. 

Na jego finansowanie do 2025 r. z budżetu państwa zostało przeznaczonych łącznie 300 

mln zł w podziale na każdy rok po 60 mln. 

 

Program ASOS (zakończony w 2020r.) 

Rządowy Program na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, 

znany pod nazwą ASOS, miał na celu przede wszystkim aktywizację seniorów i podnoszenie 

jakości ich życia poprzez umożliwienie im pozostawania jak najdłużej samodzielnymi. 

To łącznie 2,8 tys. zrealizowanych projektów dla 1,4 mln osób starszych.  

 

Program ASOS od 2021 r. został zastąpiony przez nowy Program Wieloletni na rzecz Osób 

Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. 

W ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni +” na lata 2021-

2025 (Program „Aktywni+”), organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione działające 

na rzecz osób starszych mogą ubiegać się o dotacje na realizację działań, mających na celu 

zwiększenie uczestnictwa osób starszych  we wszystkich dziedzinach życia społecznego.  

Na jego finansowanie do 2025 r. z budżetu państwa zostało przeznaczonych łącznie 200 

mln zł w podziale na każdy rok po 40 mln. 

Działania będą realizowane w ramach 4 priorytetów: aktywność społeczna, 

partycypacja społeczna, włącznie cyfrowe oraz przygotowanie do starości.  

 

 Łącznie w latach 2021-2025 na programy wspierające aktywność seniorów 

przeznaczone zostanie 500 mln zł. 
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Wsparcie osób z niepełnosprawnościami, w tym osób starszych i ich opiekunów 

 W 2020 r. na wsparcie osób z niepełnosprawnościami przeznaczono ok. 29,1 mld 

złotych, o 13,5 mld zł więcej niż jeszcze w 2015 roku, kiedy wsparcie wyniosło ok. 15,5 mld 

złotych. To wzrost o ponad 87 proc. W tym roku wsparcie dla osób niepełnosprawnych osiągnie 

poziom 29,6 mld zł. 

 

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji 

Zadanie to jest wsparciem finansowym wprowadzonym ustawą z dnia 31 lipca 2019 r.  

o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (tj. Dz.U.  

z 2020 r. poz. 1936, ze zm.).  

 

Świadczenie uzupełniające przysługuje osobom, które: 

- ukończyły 18 lat i których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona 

orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji 

albo orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzeczeniem o całkowitej 

niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji, 

albo orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej 

egzystencji, zwanym dalej „osobami uprawnionymi”, 

 

- osobom uprawnionym, które nie posiadają prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych  

ze środków publicznych albo suma tych świadczeń o charakterze innym niż jednorazowe, wraz 

z kwotą wypłacaną przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych, z 

wyłączeniem renty rodzinnej przyznanej w okolicznościach, o których mowa w art. 68 ust. 1 

pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, ze zm.), zasiłku pielęgnacyjnego oraz innych dodatków 

i świadczeń wypłacanych wraz z tymi świadczeniami na podstawie odrębnych przepisów przed 

dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, nie przekracza 1772,08 zł (brutto). 

 

 

W 2020 r. świadczenie uzupełniające otrzymało ok. 588 tys. osób. 

Koszty świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji 

w 2020 r. wyniosły 3.566.860 tys. zł, 

 

Projekt planu Funduszu Solidarnościowego na 2021 r. przewiduje, że koszty świadczenia 

uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji wyniosą 5.054.000 tys. zł. 

 

Program Opieka 75+ 

Program „Opieka 75+” został opracowany w resorcie rodziny w 2018 r. i jest 

kontynuowany do chwili obecnej. Program jest odpowiedzią na wyzwania jakie stawiają przed 

Polską zachodzące procesy demograficzne, dlatego skierowany jest do osób starszych w wieku 

75 lat i więcej, które mieszkają na terenie małych gmin - do 60 tys. mieszkańców.  

Strategicznym celem programu jest rozwój oraz poprawa dostępności do usług opiekuńczych,  

w tym specjalistycznych usług opiekuńczych zarówno dla osób samotnych, jak również 

pozostających w rodzinach będących w wieku 75 lat i więcej. 

Program „Opieka 75+” jest adresowany do gmin miejskich, wiejskich, miejsko – wiejskich do 

60 tys. mieszkańców. 

Gminy, które przystąpią do realizacji programu uzyskują finansowe wsparcie  

do 50% przewidywanych kosztów realizacji zadania w zakresie realizacji  usług opiekuńczych,  
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w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób spełniających kryteria określone w 

programie.  

 

W 2021 r. środki finansowe z programu mogą być przeznaczone na: 

1) dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu i będą 

kontynuowane w roku 2021; 

2) dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób, którym w roku 2020 te usługi nie były świadczone (osoby nowe); 

3) dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej. 

 

W ramach programu dopuszcza się następujące sposoby realizacji przez gminę usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, tj.: 

 

1) zatrudnianie opiekunek na podstawie umowy o pracę (jedynie w zastępstwie opiekunki 

przebywającej na urlopie wypoczynkowym lub zwolnieniu lekarskim gmina ma 

możliwość realizacji przedmiotowych usług opiekuńczych w wybranej przez siebie 

formie); 

2) zlecenie wykonania przedmiotowego zadania organizacjom pozarządowym, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej; 

3) zakupienie usług opiekuńczych od podmiotów sektora prywatnego. 

 

 

Realizacja oraz wykonanie programu w poszczególnych latach: 

Rok 2018 -  koszt realizacji programu wyniósł prawie 4,5 mln zł a usługami opiekuńczymi 

objęto 2 802 osoby. 

Rok 2019 – program realizowało 435 gmin, koszt realizacji programu wyniósł 9 671 561 zł, 

usługami opiekuńczymi objęto 5 143 osób. 

Rok 2020 – program realizowało 509 gmin, koszt realizacji programu wyniósł 15 187 202,45 

zł natomiast usługami opiekuńczymi objęto 7 731 osób. 

W roku 2021 deklarację o przystąpieniu do realizacji programu złożyło 583 gminy z usługami 

dla 7 465 osób. Po analizie przekazanych przez Wojewodów zapotrzebowań ustalono, że 

oszacowana wysokość środków  na realizację zadania w ramach przedmiotowego programu w 

2021 r. wynosi 28 465 290,24 zł łącznie dla wszystkich 16 województw. 

 

Program Wspieraj Seniora 

W ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów został opracowany Program 

„Wspieraj Seniora”. Dzięki programowi pomoc seniorom w okresie pandemii  

i działania podejmowane w tym zakresie przez jednostki samorządu terytorialnego, ośrodki 

pomocy społecznej i wolontariuszy przebiegają sprawniej, a osoby starsze uzyskują pomoc  

w czynnościach dnia codziennego.  

Program „Wspieraj Seniora” realizowany jest od 20 października 2020 r. i zaplanowany do 

końca 2021 r., jednak nie dłużej niż do czasu odwołania w kraju stanu epidemii Covid-19.  
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Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy      

w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia 

polega w szczególności na dostarczaniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej 

potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.  

Program adresowany jest do:  

1) osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem 

zakażeniem Covid-19, 

2) w szczególnych przypadkach do osób poniżej 70. roku życia, tj. w przypadku braku 

możliwości realizacji we własnym zakresie niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu 

zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej danej osoby. 

 

Na realizację programu w 2021 zostały przeznaczone środki finansowe w wysokości 50 

mln zł. Gminy mogą skorzystać z dofinansowania ze środków z Funduszu Przeciwdziałania 

Covid–19, utworzonego na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID–19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 

niektórych innych ustaw. 

Program, podobnie jak w roku ubiegłym, skierowany jest do wszystkich gmin w Polsce, 

zarówno miejskich, wiejskich jak i miejsko-wiejskich. Do realizacji Programu może przystąpić 

każda gmina zainteresowana uzyskaniem dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania Covid–

19 na zorganizowanie i realizację usługi wsparcia w ramach ww. programu. 

 

 

Infolinia dedykowana dla Seniorów 

W ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów uruchomiona została 

również infolinia dedykowana seniorom. Dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu, osoby 

starsze mogą poprosić o pomoc w czynnościach dnia codziennego, które wymagają wyjścia z 

domu, a co może być utrudnione przez panującą pandemię. Mowa m.in. o zakupach 

obejmujących artykuły pierwszej potrzeby, w tym artykuły spożywcze oraz środki higieny 

osobistej. 

Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje numer kontaktowy seniora potrzebującego wsparcia 

do właściwego ośrodka pomocy społecznej w danej gminie. Pracownik ośrodka kontaktuje się 

z seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala wszystkie szczegóły związane z udzieleniem 

pomocy. Wolontariusze dostarczą osobom starszym niezbędne produkty. Na realizację 

programu w 2021 roku zostały przeznaczone środki finansowe w wysokości 50 mln zł. 

  

 

Wykonanie programu w 2020 r. 

  W ramach programu gminom udzielono wsparcia finansowego na podstawie  

art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. 

Gminy, w ramach ww. programu mogły skorzystać z dofinansowania na 

zorganizowanie i realizację usługi wsparcia. Na realizację programu przeznaczono ogółem 

kwotę 100 mln zł.  
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Gminy otrzymywały dofinansowanie na realizację zadania w wysokości 80%, ze 

środków własnych musiały pokryć 20% kosztów całkowitych zadania. 

  Propozycję podziału środków rezerwy celowej budżetu państwa na realizację programu 

opracował minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego uwzględniając liczbę osób  

w wieku 70 lat i więcej w danych województwach. Następnie wojewodowie dokonali podziału 

przyznanej przez ministra właściwego spraw zabezpieczenia społecznego kwoty, na 

poszczególne gminy, uwzględniając liczbę osób w wieku 70 lat i więcej w tych gminach.   

W 2020 r. w programie „Wspieraj Seniora” uczestniczyło ogółem 2019 gmin ze 

wszystkich województw, przy czym liczebnie najwięcej w województwach: mazowieckim 

- 266 gmin, wielkopolskim – 178 gmin oraz lubelskim – 168 gmin. Średnio 82 % gmin w 

Polsce przystąpiło do realizacji programu.  

W ramach przystąpienia przez gminy do realizacji programu poszczególne ośrodki 

pomocy społecznej przyjęły 48 247 zgłoszeń, w tym 39 904 zgłoszenia od osób w wieku 70 lat 

i więcej oraz 8 343 zgłoszenia od osób poniżej 70 r.ż. 

 

 

Z analizy sprawozdań z realizacji przedmiotowego programu wynika, że faktyczna 

liczba osób objętych wsparciem wyniosła 33 633 osoby, w tym 27 862 osoby w wieku 70 

lat i więcej oraz 5 801 osób poniżej 70 r.ż. 

Dzięki przystąpieniu przez gminy do realizacji ww. programu, wsparciem w jego 

ramach zostało objętych 69,7% wszystkich osób zgłaszających się o pomoc.  

 

Wstępna wysokość środków jakie gminy zaplanowały na realizację programu w 2020 r. 

wyniosła 76 259 299,18 zł. 

Z uwagi na krótki termin realizacji zadania (20 października – 31 grudnia 2020 r.), gminy  

w ramach programu wykorzystały (faktyczne wykonanie) środki na kwotę ogółem 

27 094 887,74 zł, w tym kwota wydatkowana z dotacji wyniosła 21 231 463,56 zł natomiast 

wymagany wkład własny gmin wyniósł  5 863 424,18 zł.  

 

 

Reforma społeczno-gospodarcza: POLSKI ŁAD – główne założenia dotyczące osób 

starszych 

 

W związku z tym, że z roku na rok liczba osób starszych w Polsce rośnie, żyjemy dłużej 

i jesteśmy dłużej aktywni, rząd polski staje przed dużym wyzwaniem. Ogłoszony 15 maja przez 

Rząd RP POLSKI ŁAD - przewiduje nowe rozwiązania również w zakresie polityki 

senioralnej.  

 

- emerytura bez podatku do 2,5 tys. zł – w ramach reformy systemu podatkowego emerytury 

i renty zostaną podwyższone o wysokość podatku dla świadczeń do poziomu 2500 zł. 

Rozwiązanie to miałoby funkcjonować od nowego roku. 

 

- zerowy PIT dla pracujących seniorów – Ci seniorzy którzy będą mogli i chcieli 

kontynuować pracę po osiągnięciu wieku emerytalnego a nie będą pobierali emerytury, będą 
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zwolnieni od podatku dochodowego. Dzięki temu ich kapitał w chwili przejścia na emeryturę 

będzie wyższy, ponieważ cały czas będą odprowadzali składki. 

 

- placówki łączące pokolenia – Proponowane jest tworzenie placówek, które będą łączyć 

dzienne domy opieki z przedszkolami. Dzięki nim dzieci będą rozwijały kompetencje 

emocjonalne i społeczne, a seniorzy będą mieli możliwość zaangażowania się w wychowanie 

najmłodszego pokolenia.  

 

 


