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R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  W Y K O N A W C Z E 
 

Ustanowienie Generalnego Planu na rzecz Starzenia w stanie Nowy Jork 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE stan Nowy Jork wykazał swoje zaangażowanie w tworzenie środowiska naturalnego 

przyjaznego dla osób starszych, aby zapewnić, że wszyscy jego mieszkańcy mogą starzeć się z godnością i 

niezależnością poprzez politykę, która promuje wartość zdrowego, znaczącego starzenia się; polityka ta obejmuje 

Program Prewencyjny Stanu Nowy Jork (New York State Prevention Agend), Program na rzecz Zdrowia we 

Wszystkich Dziedzinach Polityki (Health Across All Policies), Stan Nowy Jork Przyjazny dla Osób Starszych (Age-

Friendly New York), Inicjatywę na rzecz Przyjaznego dla Osób Starszych Systemu Opieki Zdrowotnej (Age-

Friendly Health System Initiative) oraz Plan Stanu Nowy Jork na rzecz Starzenia (New Jork State Plan on Aging);  

 

ZWAŻYWSZY, ŻE w stanie Nowy Jork żyje czwarta co do wielkości populacja starszych dorosłych w USA, w 

tym 3,2 mln mieszkańców stanu Nowy Jork (16% populacji) powyżej 65 roku życia. Przewiduje się, że do 2030 r. 

populacja osób powyżej 60 roku życia w stanie Nowy Jork wzrośnie do 5,3 mln, przy czym liczba osób powyżej 

osiemdziesiątego roku życia przekroczy 1,2 mln; przewiduje się, że do 2030 r. w ponad 51 hrabstwach 25 proc. 

ludności będzie miało 60 lat i więcej, przy czym w 18 hrabstwach 60 lat i więcej będzie miało co najmniej 30 proc. 

ludności. Populacja starszych dorosłych rośnie szybciej niż jakakolwiek inna grupa wiekowa w stanie;  

 

ZWAŻYWSZY, ŻE stan Nowy Jork jest bardzo dumny z tego, że został nazwany przez Amerykańskie 

Stowarzyszenie Emerytów (American Association of Retired Persons, AARP) pierwszym w kraju stanem 

przyjaznym dla osób starszych, a status ten opiera się na ośmiu domenach długości życia opracowanych przez 

Światową Organizację Zdrowia: przestrzeniach zewnętrznych i budynkach, transporcie, mieszkalnictwie, 

uczestnictwie społecznym, szacunku i integracji społecznej, pracy i zaangażowaniu obywatelskim, komunikacji i 

informacji, społeczności i usługach zdrowotnych;  

 

ZWAŻYWSZY, ŻE stan Nowy Jork jest liderem w rozwijaniu polityki dotyczącej społecznych uwarunkowań 

zdrowia, w tym warunków, w jakich ludzie się rodzą, dorastają, pracują, mieszkają, korzystają z rozrywki i starzeją, 

jak również szerszego spektrum czynników i mechanizmów kształtujących warunki codziennego życia, które mają 

ogromny wpływ na zdrowie i samopoczucie wszystkich ludzi;  

 

ZWAŻYWSZY, ŻE większość mieszkańców stanu Nowy Jork chce pozostać w tym stanie w okresie 

emerytalnym. Starsze osoby i osoby z wyżu demograficznego generują sześćdziesiąt trzy procent dochodów 

gospodarstw domowych w stanie, wspierając gospodarkę i bazę podatkową;  

 

ZWAŻYWSZY, ŻE wraz ze starzeniem się następuje wzrost wykorzystania opieki zdrowotnej i występowania 

schorzeń związanych ze zdrowiem, w tym chorób przewlekłych. Stan Nowy Jork musi zapewnić, że nasz system 

opieki zdrowotnej jest przygotowany do obsługi nadchodzących wymagań i preferencji dotyczących opieki, 

zwłaszcza opieki długoterminowej;   

 

ZWAŻYWSZY, ŻE publiczne finansowanie opieki długoterminowej poprzez programy Medicaid i Medicare 

jest znaczne i powinno wspierać szerokie cele zdrowego starzenia się;   

 



 

 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE należy zająć się kwestiami związanymi z opieką zdrowotną, a także sposobami lepszego 

wsparcia opiekunów nieformalnych i rodzinnych;   

 

ZWAŻYWSZY, ŻE starsze osoby dorosłe oraz osoby niepełnosprawne powinny mieć możliwość wyboru 

pozostania w swoich społecznościach, a także mając na uwadze, że konstruktywny wybór wymaga dostępu do 

szerokiej gamy publicznych i prywatnych programów, zasobów i wsparcia, w tym opieki zdrowotnej, opieki 

domowej, żywności i żywienia, usług humanitarnych, mieszkalnictwa i transportu; 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE opiekunowie rodzinni z trudem godzą pracę zawodową z opieką, zapewniają niezbędną 

opiekę starszym osobom dorosłym i osobom niepełnosprawnym, a zapotrzebowanie na tę rodzinną opiekę rośnie.   

 

ZWAŻYWSZY, ŻE kwestie dotyczące dostępu do przystępnych cenowo, odpowiednich mieszkań, transportu, 

możliwości starzenia się w miejscu zamieszkania, zdrowia psychicznego, izolacji, dyskryminacji ze względu na 

wiek, możliwości zaangażowania obywatelskiego i zapobiegania znęcaniu się nad osobami starszymi muszą zostać 

rozwiązane w sposób kompleksowy;  

 

ZWAŻYWSZY, ŻE ważne jest, aby stan nadał priorytet potrzebom naszej starzejącej się populacji z 

uwzględnieniem pozytywnego podejścia oraz angażował społeczeństwo i tych, którzy służą starszym obywatelom w 

znaczący proces planowania;  

 

ZWAŻYWSZY, ŻE planowanie możliwości i wyzwań, które będą wynikać ze zmian w populacji starzejącej się 

w stanie, aby mieszkańcy stanu Nowy Jork w każdym wieku mogli przez cały czas prowadzić satysfakcjonujące 

życie, tak niezależnie jak to możliwe, w dobrym zdrowiu i ze swobodą wyboru starzenia się w miejscu zamieszkania, 

wymaga nowego poziomu planowania strategicznego;  

 

NINIEJSZYM, JA, Kathy Hochul, gubernator stanu Nowy Jork, na mocy władzy powierzonej mi przez 

Konstytucję i ustawy stanu Nowy Jork, a dokładniej art. IV, sekcji 1 Konstytucji stanu Nowy Jork niniejszym 

zarządzam, co następuje:  

 

1. Generalny Plan na rzecz Starzenia w stanie Nowy Jork (New York State Master Plan for Aging) koordynuje 

istniejącą i nową politykę i programy stanowe, tworząc plan strategii do wdrożenia, aby zapewnić starszym 

mieszkańcom stanu Nowy Jork satysfakcjonujące życie, w dobrym zdrowiu, przy zachowaniu wolności, 

godności i niezależności, aby starzeć się w swoim miejscu zamieszkania tak długo, jak to możliwe.   

 

2. Departament Zdrowia Stanu Nowy Jork (New Jork State Department of Health), w koordynacji ze stanowym 

Urzędem. ds. Osób Starszych (State Office for the Aging), zwołuje Radę ds. Generalnego Planu na rzecz 

Starzenia (Master Plan for Aging Council), która ma doradzać gubernator przy opracowywaniu generalnego 

planu na rzecz starzenia się w stanie Nowy Jork. Komisarz ds. zdrowia lub osoba przez niego wyznaczona 

pełni funkcję przewodniczącego Rady, a p.o. dyrektora Urzędu ds. Osób Starszych lub osoba przez niego 

wyznaczona pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady. Członkami Rady są komisarze i dyrektorzy 

odpowiednich agencji i urzędów wykonawczych, określeni przez gubernator lub osoby przez nią 

wyznaczone. 

  

3. Agencje wykonawcze są kierowane do uczestnictwa i pomocy w pracach Rady ds. Generalnego Planu na 

rzecz Starzenia.  

 

4. Rada ds. Głównego Planu na rzecz Starzenia zostanie zwołana w ciągu sześćdziesięciu dni od wejścia w 

życie niniejszego rozporządzenia i przedstawi gubernator zalecany Generalny Plan na rzecz Starzenia w celu 

jego wydania nie później niż dwadzieścia cztery miesiące po pierwszym posiedzeniu Komitetu Doradczego 

Zainteresowanych Stron (Stakeholder Advisory Committee). 

 

5. Departament Zdrowia Stanu Nowy Jork, we współpracy ze stanowym Urzędem. ds. Osób Starszych i Radą 

ds. Generalnego Planu na rzecz Starzenia, zwołuje Komitet Doradczy dla Zainteresowanych Stron, którego 

zadaniem jest doradzanie gubernator i Radzie ds. Generalnego Planu na rzecz Starzenia przy opracowywaniu 

planu generalnego. Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady pełnią funkcję przewodniczącego i 

wiceprzewodniczącego Komitetu Doradczego dla Zainteresowanych Stron.  

 

a. Komitet Doradczy dla Zainteresowanych Stron reprezentuje szerokie grono osób zaangażowanych w 

planowanie niezbędne do utrzymania i poprawy pozycji stanu Nowy Jork jako jednego ze stanów 

najbardziej przyjaznych osobom starszym. Członkowie komitetu doradczego są rekomendowani 

przez przewodniczącego i wiceprzewodniczącego i mogą obejmować, jednak nie wyłącznie, 

podmioty świadczące opiekę zdrowotną i usługi wspomagające, konsumentów, nieformalnych 

opiekunów, osoby starsze – szczególnie te w społecznościach doświadczających nierówności, plany 

zdrowotne, organizacje pracownicze, organizacje społeczne, pracodawców, ekspertów w dziedzinie 

starzenia się, badaczy akademickich, fundacje, samorządy lokalne i społeczności plemienne.  

 



 

 

 

b. W ciągu sześciu miesięcy od pierwszego posiedzenia Komitet Doradczy Zainteresowanych Stron 

sporządzi wstępne sprawozdanie, w którym szczegółowo przedstawi planowane działania Komitetu i 

uwzględni środki docelowe, które będą monitorowane w czasie. Sprawozdania szczegółowo 

opisujące działalność i postępy Komitetu będą dostępne na żądanie.   

 

c. Komitet Doradczy Zainteresowanych Stron sporządzi sprawozdanie doradcze, które zostanie 

przedstawione Radzie ds. Generalnego Planu na rzecz Starzenia oraz gubernator, nie później niż 

osiemnaście miesięcy po pierwszym posiedzeniu Komitetu Doradczego Zainteresowanych Stron. 

 

d. Komitet Doradczy Zainteresowanych Stron posiada podkomitety zajmujące się usługami opieki 

długoterminowej i wsparcia, usługi świadczone na poziomie społeczności lokalnych oraz 

opiekunów. Podkomitety te sporządzą sprawozdanie bezpośrednio Komitetowi Doradczemu, Radzie 

ds. Generalnego Planu na rzecz Starzenia oraz gubernator w ciągu dwunastu miesięcy od pierwszego 

posiedzenia Komitetu Doradczego Zainteresowanych Stron.  

 

e. Komitet Doradczy Zainteresowanych Stron może tworzyć dodatkowe podkomitety.  

 

6. Proces opracowywania Generalnego Planu na rzecz Starzenia obejmuje stałe możliwości zaangażowania 

społeczeństwa, które mogą obejmować okresy zgłaszania uwag przez społeczeństwo podczas posiedzeń 

Komitetu Doradczego, spotkania w ratuszu lub inne podobne fora umożliwiające wniesienie wkładu, lub 

wszelkie inne środki zaangażowania społeczeństwa uznane przez przewodniczącego za odpowiednie.  

 

7. Rada ds. Generalnego Planu na rzecz Starzenia oraz Komitet Doradczy Zainteresowanych Stron są 

uprawnione do zwoływania posiedzeń, tworzenia podkomisji, grup roboczych i grup fokusowych w celu 

pracy nad konkretnymi zagadnieniami, a także do utworzenia strony internetowej w celu zamieszczania 

zawiadomień, materiałów z posiedzeń i innych informacji niezbędnych do realizacji opracowania 

Generalnego Planu na rzecz Starzenia. 

 

 

CO NINIEJSZYM   potwierdzam własnoręcznym 

podpisem i pieczęcią stanu w mieście 

Albany, w dniu czwartego listopada dwa 

tysiące dwudziestego drugiego roku. 

 

 

 

 

PRZEZ GUBERNATORA  

 

Sekretarz gubernatora 


