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Emerytura plus, czyli trzy filary polityki senioralnej rządu
We wszystkich naszych działaniach koncentrujemy się na potrzebach i oczekiwaniach rodzin. Programy senioralne również
projektowane są w tym duchu. Kluczowe jest wsparcie na wielu
płaszczyznach, by z jednej strony zapewnić seniorom bezpieczeństwo finansowe, z drugiej – stworzyć warunki, by osoby
starsze jak najdłużej cieszyły się zdrowiem i aktywnością.
Polityka senioralna rządu Zjednoczonej Prawicy jest przede wszystkim wiarygodna, ponieważ wszystkie zapowiadane przez rząd działania są realizowane, czego dowodem jest tzw. trzynasta emerytura.
My po prostu dotrzymujemy słowa, a nasze działania wpływania na
poprawę jakości życia osób starszych. To wyraz naszej solidarności
międzypokoleniowej, bez której niemożliwe jest zbudowanie trwałej wspólnoty.
Solidarność międzypokoleniowa jest motywem przewodnim dla naszego rządu. Wyraz tego dał w swoim expose premier Mateusz Morawiecki. W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zajmuje
ona – solidarność międzypokoleniowa – kluczowe miejsce.
Mamy szereg programów adresowanych do osób starszych, bo chcemy, żeby babcie i dziadkowie jak
najdłużej cieszyli się zdrowiem i aktywnością, żebyśmy mogli czerpać z ich życiowych doświadczeń.
Polityka senioralna, jeśli ma być skuteczna, musi być prowadzona na wielu płaszczyznach, by w pełni
odpowiadać na potrzeby i oczekiwania osób starszych.
Taka zasada przyświeca całej polityce społecznej rządu Zjednoczonej Prawicy. Zarówno w polityce rodzinnej, czy w działaniach na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami chodzi o kompleksowe,
systemowe rozwiązania, a nie doraźne działanie. Nie inaczej jest w przypadku polityki senioralnej.
Trzy filary. Pierwszy: finansowy
Polityka senioralna opiera się na trzech filarach. Pierwszym są programy i działania zapewniające bezpieczeństwo finansowe osób starszych. W tym kontekście przede wszystkim należy wspomnieć o waloryzacji świadczeń.
W 2020 roku kolejny raz zastosowana zostanie tzw. waloryzacja procentowo-kwotowa. Oznacza to, że
emerytury i renty nie tylko wzrosną o wskaźnik waloryzacji (3,56 proc.), ale – ok. 5,1 mln emerytów
i rencistów, mających świadczenia poniżej 1966,29 zł brutto – otrzyma gwarantowaną podwyżkę świadczenia o 70 złotych. Do tego w marcu wzrośnie minimalna emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy do poziomu 1200 złotych.
Bardzo ważne miejsce w pakiecie reform adresowanych do osób starszych zajmuje ustawa o tzw. trzynastej emeryturze. W ubiegłym roku rząd pierwszy raz wypłaciliśmy trzynastki (w wysokości minimalnej
emerytury) wszystkim emerytom i rencistom. Od 2020 świadczenie będzie wypłacane co roku.
Warto wspomnieć jeszcze o programie „Leki 75 plus” (prowadzonego przez Ministerstwo Zdrowia), czy
obniżce podatku PIT z 18 proc. na 17 proc. Ta reforma dotyczy także wypłacanych emerytur i rent (rocznie jest to realna podwyżka średnio o około 240 złotych).
Po drugie: bądź aktywny
Drugi filar polityki senioralnej to programy, które pozwalają stworzyć warunki, by osoby starsze jak najdłużej cieszyły się zdrowiem i aktywnością. Tutaj prym wiodą wieloletnie programy – jak „Senior plus”
i ASOS, dzięki którym rozbudowywana jest oferta zajęć dla aktywnych seniorów.
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Roczny budżet programu „Senior plus” to 80 mln złotych. Środki przeznaczane są na rozbudowę sieci
Dziennych Domów i Klubów „Senior plus”, w których osoby starsze znajdują przeznaczoną dla siebie
ofertę różnorodnych zajęć. Tylko w ubiegłym roku powstało ok. 300 nowych placówek. Dofinansowujemy również miejsca w domach i klubach, które już działają.
W przypadku programu ASOS roczny budżet to 40 mln złotych. W ciągu ostatnich czterech lat (w ramach
programu) ministerstwo przekazało ponad 150 mln złotych dotacji dla organizacji pozarządowych,
związków wyznaniowych czy spółdzielni socjalnych. Dzięki tym środkom prawie 608 tys. seniorów wzięło udział w ponad 1,4 tys. projektach aktywizujących.
Po trzecie: opieka
Nie zapominamy o opiece nad tymi najbardziej dostojnymi seniorami, którzy dzisiaj potrzebują naszego wsparcia w czynnościach dnia codziennego. Resort rodziny pilotuje program „Opieka75+”. Dzięki
programowi seniorzy powyżej 75 roku życia, z małych gmin, do 60 tys. mieszkańców, mogą skorzystać
z usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.
Realizacja tych usług jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym i finansowanym ze
środków budżetu gminy. Program „Opieka 75+” powstał po to, by dodatkowo wspierać gminy w zapewnianiu jak najlepszego poziomu opieki osobom starszym.
Zależy nam bardzo, by tych usług było coraz więcej. Rozszerzamy więc zakres tego programu, tak by
o środki mogły aplikować nie tylko te gminy, które same prowadzą usługi opiekuńcze, ale także te, które zlecają te usługi na zewnątrz. Chcemy umożliwić gminom zakup usług opiekuńczych od podmiotów
sektora prywatnego oraz zlecanie wykonania usług opiekuńczych organizacjom pozarządowym.
Jesień życia na plus. Emerytura plus
Mamy więc trzy filary – bezpieczeństwo finansowe osób starszych, programy aktywizujące seniorów
i programy o charakterze opiekuńczym. Programy i działania wzajemnie się uzupełniają, a oferta dla
seniorów jest bardziej atrakcyjna i przede wszystkim bardziej kompleksowa.
Emerytura plus, rozumiana właśnie jako pakiet rozwiązań dedykowanych seniorom, a nie jedno
konkretne działanie – taka ma być: kompleksowa i atrakcyjna.
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Bezpieczeństwo finansowe seniorów
Bezpieczeństwo finansowe seniorów to priorytet rządów Zjednoczonej Prawicy.
Dzięki zastosowaniu tzw. waloryzacji procentowo-kwotowej do osób pobierających świadczenie
trafia więcej pieniędzy, niż gdyby emerytury i renty wzrastały tylko o ustawowy wskaźnik
waloryzacji.
Do tego dużą wagę przywiązujemy do tego, by rosły minimalne świadczenia. W 2020 roku
najniższe emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrosną do poziomu
1200 złotych. To zdecydowanie więcej niż jeszcze w 2015 roku, kiedy najniższe emerytury
wynosiły 880,45 złotych.
Dzielimy się owocami wzrostu gospodarczego z seniorami. W 2019 roku wypłaciliśmy pierwszy
raz tzw. trzynastą emeryturę. W ubiegłym roku było to 10,8 mld złotych, które dodatkowo trafiło
do seniorów. To wsparcie domowych budżetów osób starszych, często samodzielnie prowadzących gospodarstwo domowe.
Od 2020 roku „trzynastka” będzie dodatkiem stałym, wypłacanym każdego roku. „Trzynasta
emerytura” podreperuje domowe budżety seniorów. Będzie dodatkowym zastrzykiem gotówki
– na pilne potrzeby, ale też plany związane z pobytem w sanatorium czy po prostu spełnianiem
marzeń.

– W zeszłym roku przeznaczyłem dodatkowe
pieniądze, które dostałem z Emerytury Plus na
naprawę samochodu. Najbliższą trzynastkę
chciałbym przeznaczyć na wyjazd rehabilitacyjny nad morze. Jest to moje marzenie i mam
nadzieję że będę miał okazje je spełnić
– mówi Pan Jerzy ze Strzegomia
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w latach 2015-2020

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Emerytura+ w 2019 r.

Emerytura+ w 2020 r.

9,72 mln

9,8 mln

objetych wsparciem

otrzyma wsparcie
szacowany koszt

84%
*Badanie CBOS z kwietnia 2019 r.
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Aktywny senior
Zależy nam na tym, aby seniorzy cieszyli się nie tylko zdrowiem i mieli „finansową poduszkę”.
Chcemy, żeby jak najdłużej pozostali aktywni. Cieszyli się życiem. Z korzyścią dla całej naszej
wspólnoty.
Nadaliśmy rozpędu wieloletniemu programowi „Senior plus”, w ramach którego powstają
domy i kluby dla seniorów. W 2015 roku roczny budżet programu wynosił zaledwie 30 mln złotych.
W 2018 roku wzrósł on do poziomu 80 mln złotych. Każdego kolejnego roku – w 2019 i 2020 roku
– przeznaczamy na ten program właśnie taką kwotę pieniędzy.
Zwiększone finansowanie przekłada się na rozrastającą się sieć Dziennych Domów i Klubów
„Senior plus”. To placówki, w których z jednej strony osoby starsze uzyskują pomoc w czynnościach
dnia codziennego, z drugiej mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Mogą spotykać się
z rówieśnikami, pielęgnować przyjaźnie i zawierać nowe znajomości.
Na koniec 2015 roku w całej Polsce funkcjonowało blisko 500 takich placówek, na koniec
ubiegłego roku szacujemy, że było ich o ok. 300 więcej.
Rozwija się również Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych.
Program skierowany jest do osób, które kończą swoją aktywność zawodową, ale posiadają
kwalifikacje i doświadczenie, którego nie można przekreślić po przejściu na emeryturę. Roczny
budżet programu to 40 mln złotych. Dzięki tym środkom oferta zajęć kulturalnych, edukacyjnych,
warsztatów, wycieczek czy całego spectrum wszystkich innych form pobudzania i wspierania
aktywności osób starszych stale się poszerza.
Beneficjentami programu są nie tylko seniorzy, którzy w jesieni swojego życia mogą korzystać
z oferty przystosowanej do swoich potrzeb czy kondycji zdrowotnej, ale również młodsze
pokolenia, które mogą czerpać z życiowego doświadczenia starszych Polaków.

– Dzięki projektowi organizowaliśmy zajęcia
edukacyjne, wycieczki, wyjścia na basen oraz
imprezy kulturalne. Projekt pozwolił nam budować pozytywne relacje międzyludzkie i zapobiegał osamotnieniu ludzi starszych
– Renata Zuber,
prezes Parafialno-Szkolnego
Klubu Sportowego „Beskidy”
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80 mln

programu

SENIOR + 30 mln
2015

od 2018

artystyczne
sportowe
warsztaty
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Seniorzy otoczeni opieką
Otaczamy opieką najbardziej dostojnych wiekowo seniorów.
„Opieka 75+” realizowana jest od stycznia 2018 roku. Program został uruchomiony z myślą
o osobach, które ukończyły 75 lat. Jego celem jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych,
w tym tych specjalistycznych. W ramach programu gminy – realizujące usługi opiekuńcze
samodzielnie i liczące maksymalnie 60 tys. mieszkańców – mogą skorzystać z dofinansowania
na świadczenie takich usług.
Żeby program nabrał większego rozpędu, ministerstwo rodziny zdecydowało, że w 2019 roku,
program będzie działał w rozszerzonej formule. Od ubiegłego roku program jest skierowany
nie tylko to osób samotnych w wieku 75 lat i więcej, ale też do seniorów, którzy mają rodziny.
Z programu mogą skorzystać także te gminy, które realizują usługi opiekuńcze poprzez spółdzielnie socjalne założone przez jednostki samorządu terytorialnego. Dzięki temu program
obejmie zasięgiem większą liczbę gmin.
Kolejna zmiana w programie ma miejsce w tegorocznej edycji. Wszystko po to, by z usług
opiekuńczych mogło skorzystać więcej osób.
Ministerstwo w 2020 roku rozszerzyło zakres programu, tak by o środki mogły aplikować nie
tylko te gminy, które same prowadzą usługi opiekuńcze, ale także te, które zlecają te usługi na
zewnątrz.
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– Kiedyś jedna z seniorek napisała wiersz,
w którym nazwała mnie aniołem. Wtedy
zrozumiałam, jak ważną pracę, my opiekunowie wykonujemy. Jesteśmy wsparciem
w codziennym życiu
– mówi Jolanta Gronowska,
opiekunka z 15-letnim stażem
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