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Sprawozdanie z konferencji 
„Administracyjnoprawny status 
osób starszych” organizowanej 
przez Koło Naukowe Prawa 
Administracyjnego na Wydziale 
Prawa i Administracji Uniwer-
sytetu Śląskiego w Katowicach, 
7 maja 2014 r. 

Problemy związane ze statusem 
administracyjnoprawnym osób star-
szych zostały podzielone na trzy 
panele tematyczne. W pierwszym  
z nich, zatytułowanym „Status ad-
ministracyjnoprawny osób star-
szych w świetle polityki państwa,  
w regulacjach krajowych oraz regu-
lacjach prawa międzynarodowego”, 
prowadzonym przez dr Annę Gron-
kiewicz, uczestnicy mieli okazję 
wysłuchać i porozmawiać na tematy 
związane z usytuowaniem osób 
starszych w systemie prawa pol-
skiego oraz w niektórych regula-
cjach prawa międzynarodowego.  

Jako pierwsze głos zabrały dr 
Anna Gronkiewicz oraz dr Agniesz-
ka Ziółkowska, adiunkci w Katedrze 
Prawa i Postępowania Administra-
cyjnego na Wydziale Prawa i Admi-
nistracji Uniwersytetu Śląskiego 
(UŚ), będące jednocześnie opieku-
nami Koła. Prelegentki rozpoczęły 
swoje wystąpienie od przywitania 
przybyłych gości, po czym przeszły 
do części merytorycznej, wyjaśnia-

jąc pojęcie statusu administracyjne-
go na tle nauki prawa administra-
cyjnego. Następnie, przytoczone 
zostały definicje uprawnienia i obo-
wiązku w prawie administracyjnym. 
Kolejnym omówionym przez prze-
mawiające zagadnieniem był pro-
blem ustalenia jednolitego wieku 
osób starszych na tle wydłużenia 
średniej długości życia i związana  
z tym kwestia wieku w prawie ad-
ministracyjnym. Podkreślono coraz 
istotniejszą rolę państwa w tworze-
niu instrumentów służących oso-
bom starszym, w tym także działal-
ność organizacji pozarządowych. 
Konkludując, prelegentki zgodnie 
stwierdziły, iż status administracyj-
noprawny osób starszych jest trud-
ny do uchwycenia i podkreśliły 
zasadność konferencyjnej dyskusji. 

Po wywodzie wprowadzającym, 
głos zabrała dr hab. prof. UŚ Barbara 
Mikołajczyk, profesor nadzwyczajny 
i jednocześnie pracownik Katedry 
Prawa Międzynarodowego Publicz-
nego i Prawa Europejskiego WPiA 
UŚ. Tematem wystąpienia prelegent-
ki była międzynarodowa ochrona 
praw osób starszych. Wychodząc od 
ukazania tendencji starzejących się 
w skali globalnej, prof. Mikołajczyk 
pokazała wyzwania, jakie stoją 
przed rządami państw rozwiniętych 
– i nie tylko – które dotyka problem 
ujemnego przyrostu demograficzne-
go, a co za tym idzie – starzenia się 
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społeczeństwa. Ważnym elementem 
wykładu był fragment dotyczący 
przyczyn obecnego stanu rzeczy 
oraz ukazanie skutków, które mają 
miejsce obecnie i które mogą wy-
stąpić w najbliższej przyszłości.  
W dalszej kolejności prof. Mikołaj-
czyk podniosła kwestię wykluczenia 
osób starszych oraz problem tzw. 
ageizmu, stwierdzając jednocześnie, 
iż akty prawa międzynarodowego 
nie przeciwdziałają problemowi  
w sposób wystarczający. 

Jako trzecia głos zabrała stu-
dentka Wydziału Prawa i Admini-
stracji UŚ, p. Martyna Kraboszyńska, 
która skoncentrowała swoją wypo-
wiedź na polityce Unii Europejskiej 
na rzecz osób starszych. Prelegent-
ka wskazała, że w kontekście osób 
starszych Unia Europejska posługu-
je się głównie tzw. soft law, nie po-
święcając większej uwagi aktom 
normatywnym bezpośrednio sto-
sowanym lub przekazanym do im-
plementacji. Jednakże, zdaniem 
prezentującej, nie można zapominać 
o przyświecającej urzędnikom eu-
ropejskim zasadzie solidaryzmu 
międzypokoleniowego, który od-
zwierciedlany w działalności orga-
nów Unii, ma stymulować państwa 
członkowskie do podejmowania 
konkretnych działań. Nie zmienia to 
faktu, że w wyniku takiego podej-
ścia osoby starsze są często pomija-
ne przy pracach legislacyjnych, na 
co organu UE, z uwagi na prowa-
dzoną przez siebie politykę, nie 
mają bezpośredniego wpływu. 

Kolejnym zaproszonym gościem, 
który zechciał wypowiedzieć się  

w sprawie statusu osób starszych, 
był p. dr Grzegorz Krawiec, pełno-
mocnik Rzecznika Praw Obywatel-
skich ds. osób starszych. Prelegent 
skupił swoją wypowiedź na przed-
stawieniu działalności biura RPO 
ukierunkowanej na przedmiotową 
kwestię. Podkreślił, iż osobistym 
priorytetem obecnej Rzecznik,  
p. prof. Irena Lipowicz jest wzmo-
żona aktywność właśnie w tym 
obszarze prawno-społecznym. Dzia-
łalność Rzecznika w zakresie osób 
starszych to działalność o charakte-
rze generalnym, która nie jest wy-
wołana żadnym konkretnym wnio-
skiem. Jako przykład działań po-
dejmowanych w stosunku do osób 
starszych dr Krawiec wymienił m.in. 
prelekcje Rzecznika i przedstawicie-
li jego Biura na Uniwersytetach 
Trzeciego Wieku. 

Kontynuując rozważania zwią-
zane z regulacjami krajowymi,  
p. Melanie Raczek, studenta Wydzia-
łu Prawa i Administracji UŚ wygłosi-
ła referat pt. „Polityka Państwa na 
rzecz osób starszych”. W swoim 
wystąpieniu mówczyni skoncen-
trowała się na omówieniu programu 
ASOS, czyli rządowej strategii doty-
czącej Aktywności Społecznej Osób 
Starszych, zaprojektowany na lata 
2014–2020. Przedstawiono zarów-
no genezę, jak i cel programu,  
a także realizację pierwszych jego 
etapów, ze szczególnym uwzględ-
nieniem programów organizowa-
nych w ramach ASOS. Prelegentka 
wspomniała także o funkcjonowa-
niu Departamentu Polityki Senio-
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ralnej, utworzonego w ramach Mini-
sterstwa Pracy i Polityki Społecznej. 

Studenta Wydziału Prawa i Ad-
ministracji UŚ, p. Elżbieta Ogierman, 
skupiła swoją uwagę na realizacji 
zadań jednostek samorządu teryto-
rialnego wobec osób starszych. Po 
wstępnym omówieniu konstrukcji 
zadań jednostek, prelegentka przy-
toczyła przykłady zaczerpnięte  
z ustawodawstwa, na podstawie 
których konkretne zadania zostały 
przydzielone jednostkom do reali-
zacji. Jako pierwsze wymienione 
zostały zadania związane z bezpie-
czeństwem i porządkiem publicz-
nym. Ciekawą kwestią omawianą 
przez p. Ogierman była treść pre-
ambuły do ustawy o rodzinnych 
ogrodach działkowych, która 
wprost nawiązuje do potrzeby 
wzmożenia aktywności osób star-
szych. Prelegentka nie zapomniała 
wspomnieć również o organizacji 
pomocy społecznej na szczeblu 
samorządowym. 

Kolejny prelegent, p. Piotr Sołtys, 
student Wydziału Prawa i Admini-
stracji UŚ, wygłosił referat dotyczą-
cy organizacji i funkcjonowania rad 
seniorów w jednostkach samorządu 
terytorialnego. Niewątpliwie pro-
blemem jest partycypacja osób star-
szych w społeczeństwie, stąd też 
jako główne założenie aksjologiczne 
powstawania rad seniorów prele-
gent wskazał chęć aktywizacji tej 
grupy wiekowej na szczeblu samo-
rządowym. Warte podkreślenia jest, 
zdaniem P. Sołtysa, że sam pomysł 
rad seniorów został zaczerpnięty  
z krajów Europy Zachodniej, gdzie 

taka praktyka jest stosowana od 
dawna i sprawdza się w sposób 
zadowalający. Prelegent przedsta-
wił genezę wdrażania tej instytucji 
do polskiego prawa oraz jej charak-
ter prawny w strukturze władz 
samorządowych, wskazując na jej 
zadania konsultacyjne i opiniodaw-
cze. Na chwilę obecną, według prze-
mawiającego, należy pozytywnie 
ocenić działalność rad, a w szczegól-
ności pochwalić ich przewodniczą-
cych za współpracę z Uniwersyte-
tami Trzeciego Wieku. 

Wprowadzeni przez p. Sołtysa  
w tematykę Uniwersytetów Trze-
ciego Wieku słuchacze w następnej 
kolejności mieli okazję wysłuchać, 
jak funkcjonują one w praktyce. 
Głos zabrała p. dr Helena Hrapkie-
wicz, opiekun UTW powstałego przy 
Uniwersytecie Śląskim w Katowi-
cach. Dr Hrapkiewicz zaskoczyła 
swoich odbiorców zarówno pozy-
tywną relacją co do osób starszych 
uczestniczących w zajęciach organi-
zowanych na Uniwersytecie, ale 
także samymi liczbami. Okazało się, 
że katowicki UTW liczy ok. 1200 
słuchaczy, co jest wynikiem zasłu-
gującym na szczególną pochwałę. 
Ponadto, prelegentka opisała po-
krótce, w jaki sposób funkcjonują 
podobne placówki w całej Polsce 
oraz jak pozytywny wpływ wywie-
rają takie inicjatywy na osoby star-
sze i ich podejście do życia. 

Tematykę Uniwersytetów Trze-
ciego Wieku kontynuowały dwie 
studentki Wydziału Prawa i Admini-
stracji UŚ, p. Sabina Niewiadomska 
oraz p. Martyna Podsiadło, pokazu-
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jąc UTW jako formę aktywizacji 
osób starszych. Wychodząc od ge-
nezy instytucji, która swój początek 
miała we Francji, prelegentki prze-
szły do omówienia regulacji krajo-
wych. Podkreślając cel i znaczenie 
powstawania Uniwersytetów, mów-
czynie zwróciły szczególną uwagę 
na rolę współpracy międzypokole-
niowej, która nierozłącznie towa-
rzyszy funkcjonowaniu UTW. 

Jako ostatnie wystąpienie w pa-
nelu pierwszym, głos zabrały stu-
dentki Wydziału Prawa i Administra-
cji UŚ, p. Paulina Kropisz i p. Ewelina 
Molasy, które zajęły się działalno-
ścią instytucji zajmujących się 
ochroną konsumenta w zakresie 
praw osób starszych. Wychodząc od 
problematyki ochrony konsumenta 
w ogóle, prelegentki zwróciły uwagę 
słuchaczy na podstawowe proble-
my, z jakimi spotykają się osoby 
starsze w ramach dokonywanej 
przez nich konsumpcji dóbr. Wska-
zały przede wszystkim na liczne 
nadużycia ze strony przedsiębiorców 
dokonujących sprzedaży w formach 
alternatywnych, poza lokalowych, 
dzięki którym osoby starsze są bar-
dziej podatne na stosowane metody 
marketingowe. W efekcie zadłużają 
się na długie lata, padając ofiarą 
takich sprzedawców. Mówczynie 
przedstawiły także problem nad-
użyć ze strony instytucji banko-
wych. Zwieńczając wystąpienie, 
zgodnie podkreślono niską aktyw-
ność Prezesa Urzędu Ochrony Kon-
kurencji i Konsumenta w zakresie 
obrony osób starszych przed nie-

moralnymi praktykami niektórych 
przedsiębiorców.  

Drugi panel, dotyczący wybranych 
uprawnień osób starszych w sferze 
socjalnej i zdrowotnej, poprowadziła 
dr Agnieszka Ziółkowska. Jako pierw-
sze głos zabrały dwie studentki Wy-
działu Prawa i Administracji UŚ, p. 
Mariola Łapot oraz p. Patrycja Łapot. 
Prezentowany przez nie temat odno-
sił się do instrumentów realizacji 
działań na rzecz aktywizacji osób 
starszych. Prelegentki skupiły się na 
zaprezentowaniu inicjatyw progra-
mowych polskiego rządu oraz jedno-
stek samorządu terytorialnego, któ-
rych celem jest promowanie aktyw-
ności zawodowej osób znajdujących 
się w ostatnim okresie wieku produk-
cyjnego. Nie pominięto także roli 
organizacji pozarządowych i prowa-
dzonych przez nich kampanii spo-
łecznych. 

Kolejne wystąpienie, dotyczące 
emerytur rolniczych po ostatnich 
nowelizacjach, wygłosiła p. mgr 
Katarzyna Rodak, doktorantka na 
Uniwersytecie Łódzkim. Prezentują-
ca przedstawiła słuchaczom główne 
trendy rozwojowe w rolnictwie, 
związane z modernizacją gospo-
darstw wiejskich i wpływ tych zja-
wisk na zmiany pokoleniowe na 
polskiej wsi. Następnie zaprezento-
wano wpływ wydłużenia wieku 
emerytalnego rolników na wyso-
kość uzyskiwanych przez nich 
świadczeń emerytalnych. W dalszej 
części wywodu, mgr Rodak skupiła 
się na omawianiu Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich, a także rent 
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rolniczych z tytułu niezdolności do 
pracy. 

Następnie głos zabrał przewod-
niczący Koła Naukowego Prawa 
Administracyjnego, p. Paweł Ci-
chowski, student Wydziału Prawa  
i Administracji UŚ, który tym razem 
wcielił się w rolę prelegenta i zrefe-
rował obecnym na sali problem 
świadczeń socjalnych udzielanych 
osobom starszym. Wywód przema-
wiającego opierał się na analizie 
ustawy o emeryturach i rentach  
z Funduszu Ubezpieczeń Społecz-
nych. Wymienione zostały główne 
rodzaje pobieranych zasiłków, ale 
przede wszystkich p. Cichowski 
omówił cel udzielania przedmioto-
wych świadczeń oraz ich przejścio-
wy charakter. 

Pani Dorota Jaworek, studentka 
Wydziału Prawa i Administracji UŚ, 
wygłosiła wystąpienie zatytułowane 
„Instytucjonalne formy opieki nad 
osobami starszymi ze szczególnym 
uwzględnieniem domów pomocy 
społecznej”. Prelegentka omówiła 
regulacje prawne, na podstawie 
których powstają i funkcjonują do-
my pomocy społecznej. Przedstawi-
ła także główne założenia aksjolo-
giczne, stanowiące fundament roz-
woju tej formy pomocy osobom 
starszym. 

Kolejny referat został wygłoszo-
ny przez p. mgr Monikę Paczyńską, 
doktorantkę na Uniwersytecie 
Łódzkim. Prelegentka omówiła te-
mat dotyczący problemów praw-
nych związanych z opieką państwa, 
instytucji samorządowych oraz 
organizacji pozarządowych nad 

osobami starszymi, których dotknę-
ły choroby wywołujące zaburzenia 
psychiczne. Pani Paczyńska nawią-
zała w swoim wywodzie do sytuacji 
osób w podeszłym wieku, którzy 
cierpią na schorzenia wywołujące 
niepełnosprawność zarówno psy-
chiczną, jak i ruchową. W końcowej 
fazie wypowiedzi, referentka we-
zwała zgromadzonych na auli do 
szerszej aktywności wobec instytu-
cji zajmujących się tym zagadnie-
niem, aby przyłożyły większą wagę 
do omawianego problemu. 

W dalszej kolejności swoje wy-
stąpienie zaprezentował p. Piotr 
Czarnojańczyk, student Wydziału 
Prawa i Administracji UŚ, którego 
temat brzmiał: „Polska służba 
zdrowia wobec pacjenta starszego – 
realia i wyzwania”. Występujący nie 
skupiał się na przepisach prawa regu-
lujących to zagadnienie. W zamian za 
to, przedstawił audytorium prezen-
tację multimedialną, zawierającą 
wyniki przeprowadzonej specjalnie 
na potrzeby konferencji ankiety. 
Przedmiotowa ankieta miała na celu 
zbadanie stanu wiedzy określonej 
grupy badawczej z zakresu potrzeb 
medycznych osób starszych oraz 
znajomości podstawowych pojęć  
i zasad geriatrii jako działu medy-
cyny. Wyniki ankiety skłoniły pu-
bliczność do wyrażenia swojego 
stanowiska, co pozwoliło rozpocząć 
dyskusję, kontynuowaną po zakoń-
czeniu panelu drugiego konferencji. 

Na zakończenie panelu drugiego, 
p. Marek Suska, student Wydziału 
Prawa i Administracji UŚ, wskazał 
zgromadzonym słuchaczom zagad-



Sprawozdania 

 
152 

nienia administracyjnoprawne zwią-
zane z opieką hospicyjną. M. Suska 
omówił to zagadnienie zarówno od 
strony medycznej, tłumacząc pod-
stawowe pojęcia z obszernego nie-
wątpliwie zakresu materiału, a po-
nadto – ze strony prawnej. Wspólnie 
z odbiorcami, prelegent zastanawiał 
się nad charakterem prawnym in-
stytucji, które zajmują się świadcze-
niem usług z zakresu opieki hospi-
cyjnej. W końcowym fragmencie 
zaprezentowane zostały główne 
wyzwania, jakie stoją przed usta-
wodawcą, które usprawniłyby funk-
cjonowanie tego rodzaju opieki. 

Trzeci panel toczonej dyskusji 
poświęcony został aktywności osób 
starszych. Moderator tej części, 
Marek Suska, po krótkim wprowa-
dzeniu do tematu, poprosił o zabra-
nie głosu przez Prezesa Stowarzy-
szenia MOST, mgr Annę Szelest. 
Prelegentka dobitnie ukazała braki 
w przystosowaniu infrastruktury 
miejskiej do potrzeb osób starszych. 
Wskazała także na liczne błędy legi-
slacyjne oraz programowe, jakie są 
popełniane przez kolejne rządy, co 
powoduje spychanie przedstawicieli 
omawianej grupy wiekowej na mar-
gines zainteresowań państwa. Co 
więcej, zgodnie z twierdzeniami 
przemawiającej, większość prezen-
towanych i wprowadzanych w życie 
zmian w prawie działają odwrotnie 
do efektu zamierzonego. Konkludu-
jąc swoje wystąpienie, p. Szelest 
wezwała słuchaczy, a przede 
wszystkim studentów prawa, do 
zwiększonego zaangażowania na 
rzecz poprawnej legislacji. 

Jako kolejna głos zabrała przed-
stawicielka Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, p. mgr Hanna Nowak, która 
omówiła problemy administracyj-
noprawne związane z dostępem do 
kultury dla osób starszych. Prele-
gentka skupiła się na niedomaga-
niach strukturalnych miast, opiera-
jąc swój wywód na wskazywaniu 
błędów w zagospodarowaniu prze-
strzeni miejskich. Z uwagi na to, iż 
szeroko pojęty dostęp do kultury 
leży w zakresie zadań jednostek 
samorządu terytorialnego, to wła-
śnie na przedstawicielach władz 
tego szczebla władzy, według mów-
czyni, spoczywa obowiązek i odpo-
wiedzialność za obecny stan rzeczy. 
Pani Nowak podkreśliła, że wobec 
mnogości problemów zdrowotnych 
osób starszych, nie mogą być one 
traktowane jak osoby w pełni 
sprawne i odwołując się do konsty-
tucyjnej zasady równości, wskazała 
potrzebę zmiany podejścia do oma-
wianej kwestii. 

Następny referat, pod tytułem 
„Ulgi i zniżki dla seniorów ze szcze-
gólnym uwzględnieniem aglomera-
cji śląskiej” wygłosiły dwie student-
ki Wydziału Prawa i Administracji 
UŚ, p. Marta Jończyk i p. Natalia 
Szewczyk. Prelegentki rozpoczęły 
swoje wystąpienie od przedstawie-
nia zarysu przepisów prawnych, 
regulujących możliwość stosowania 
ulg i zniżek wobec określonych grup 
wiekowych. Regulacje te odnoszą 
się do samorządowego szczebla 
stanowienia norm. Następnie, na 
przykładzie w szczególności miasta 
Chorzowa, prezentujące przedsta-
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wiły proces wprowadzania wspo-
mnianych ustępstw, a w dalszej 
kolejności – podsumowały cel i za-
kres ich wprowadzania. 

Kolejna prelegentka, p. Agniesz-
ka Wankat, studentka Wydziału 
Prawa i Administracji UŚ, wygłosiła 
referat pod tytułem „Aktywność 
osób starszych w wolontariacie”. 
Zwrócono uwagę problem dotych-
czas nieporuszany, czyli w jaki spo-
sób ludzie starsi mogą udzielać się 
w ramach funkcjonowania organi-
zacji pożytku publicznego. Podane 
przez p. Wankat przykłady zaktywi-
zowały zgromadzoną publiczność  
i uświadomiły, że ludzie starsi po-
trafią aktywnie uczestniczyć w życiu 
społeczeństwa, nie tylko będąc be-
neficjentami pomocy. 

Ostatnie wystąpienie konferen-
cyjne zostało wygłoszone przez 
dwie studentki Wydziału Prawa  
i Administracji UŚ, p. Martę Putyrę  
i p. Marzenę Wolińską. Referentki 
omówiły pozycję prawną kombatan-
ta na tle prawa polskiego. W począt-
kowej fazie przedstawione zostały 
uregulowania dotyczące samego 
statusu kombatantów oraz związek 
tematu z funkcjonowaniem osób 
starszych. W dalszej części omówio-
no organizację i funkcjonowanie 
Urzędu do spraw Kombatantów  
i Osób Represjonowanych oraz in-
strumenty prawne, którymi Kie-
rownik Urzędu może dysponować w 
kontekście obrony praw tych osób. 

Dr Agnieszka Ziółkowska, pod-
sumowała wystąpienia konferen-
cyjne, jednocześnie dziękując przy-
byłym gościom i słuchaczom za 

zaangażowanie w dyskusję oraz 
prelegentom za rzetelnie i meryto-
rycznie przygotowane wystąpienia. 
Wyraziła także nadzieję, że proble-
my związane ze statusem admini-
stracyjnoprawnym osób starszych 
staną się przedmiotem większego 
zainteresowania środowisk nauko-
wych a to w konsekwencji przyczyni 
się do aktywnych działań ustawo-
dawcy w tym zakresie.  

Konferencja Naukowa „Admini-
starcyjnoprawny status osób star-
szych” oraz wygłoszone na niej refe-
raty oraz dyskusje pozwoliły na 
nowo spojrzeć na problematykę 
będącą jej motywem przewodnim. 
Zagadnienia związane ze statusem 
administracyjnoprawnym osób star-
szych są bowiem zagadnieniem war-
tym refleksji wielowarstwowych  
i wymagających badań empirycz-
nych i naukowych. 

 
Piotr Czarnojańczyk 


