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Odpowiadając na oświadczenie senatora RP Ryszarda Majera złożone podczas  

74. posiedzenia Senatu RP w dniu 26 lutego 2019 r. w sprawie działań Ministra 

Sprawiedliwości podjętych w 2018 r. oraz planowanych w roku 2019 w kwestii doskonalenia 

obsługi prawnej uwzględniającej specyfikę osób starszych — ofiar przemocy, o których 

mowa w uchwale Nr 161 Rady Ministrów z dnia 26 października 2018 r. (M. P. poz. 1169),  

uprzejmie przedstawiam, co następuje. 

Powołaną uchwałą Rada Ministrów przyjęła dokument „Polityka społeczna wobec 

osób starszych 2030. Bezpieczeństwo – Uczestnictwo – Solidarność”, który – w myśl § 2 –  

zawiera kierunki rozwoju polityki społecznej wobec osób starszych oraz ich wykonawców,  

a także stanowi element Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, koordynowanej przez 

ministra właściwego do spraw rozwoju. Zgodnie z § 3 cyt. uchwały monitorowanie realizacji 

Polityki powierza się ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego. 

Jednocześnie, w myśl § 4 omawianej uchwały, utraciła moc uchwała nr 238 Rady Ministrów 

z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Założenia Długofalowej Polityki 

Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020 (M. P. z 2014 r. poz. 118). 

Merytoryczne rozwiązania omawianego dokumentu zawarte zostały w załączniku do 

ww. uchwały. W tym zakresie należy zauważyć, że na jej gruncie przyjęto autonomiczne 

względem pojęć języka prawnego, czy też rozwiązań kodeksowych – pojęcie przemocy 

wobec osób starszych, za którą uważa się „złe traktowanie osób starszych, które przejawia się 
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pod postacią nadużyć i zaniedbań. Definicja złego traktowania osób starszych odnosi się do 

umyślnych, celowych działań lub zaniechań, które naruszają prawa i dobra osobiste osób 

starszych, narażają je na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszają ich godność, 

nietykalność cielesną, wolność, powodują szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym 

oraz cierpienie i krzywdę moralną lub stanowią poważne zagrożenie ich doznania. Działania 

takie podejmowane są wobec osób starszych ze strony członków rodziny, opiekunów lub 

innych osób, którym one ufają. Złe traktowanie osób starszych to także brak zaspokojenia ich 

podstawowych potrzeb czy też zaniedbanie” (por. definicję przemocy wobec osób starszych  

w słowniku pojęć). Z tego względu, a także z uwagi na nienormatywny charakter omawianej 

uchwały, pojęcie to może odbiegać od znaczenia nadawanego znamieniu czynnościowemu 

przestępstwa znęcania, o którym mowa w art. 207 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.  

– Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 i 2077), a także – w niektórych przypadkach – nie 

pokrywa się z pojęciem przemocy, która występuje jako znamię wybranych typów 

przestępstw związanych z omawianym zagadnieniem, np. przestępstw przeciwko życiu  

i zdrowiu, wolności czy mieniu.  

Jak wskazuje stanowisko Rady Ministrów, wyrażone w obszarze V. pn. „Zwiększanie 

bezpieczeństwa fizycznego – przeciwdziałanie przemocy i zaniedbaniom wobec osób 

starszych”, zadania te będą realizowane m.in. poprzez: tworzenie w całym kraju sieci 

poradnictwa dla osób starszych doznających przemocy w miejscu zamieszkania oraz 

tworzenie systemu szkoleń na temat osób starszych, przemocy i komunikacji interpersonalnej 

w placówkach oświatowych, instytucjach pomocy społecznej, opieki medycznej, organach 

ścigania i wymiaru sprawiedliwości, a także wśród samych seniorów. Uchwałodawca 

przewiduje również, że doskonalenie postaw w kierunku humanistycznego podejścia, jeżeli 

chodzi o obsługę prawną osób starszych doznających przemocy (dotyczy sądownictwa, 

prokuratury, Policji), zostanie zrealizowane poprzez: 

‒ doskonalenie obsługi prawnej uwzględniającej specyfikę osób starszych – ofiar 

przemocy; 

‒ prowadzenie szkoleń dla osób zajmujących się pomocą osobom starszym 

doznającym przemocy. 

Przewiduje się, że podjęcie działań w przedmiotowym zakresie pozwoli na 

dostosowanie funkcjonowania służb sądownictwa, prokuratury i Policji do możliwości  

i potrzeb osób starszych, a co za tym idzie, wpłynie na poprawę ich efektywności.  

Zauważyć również trzeba, że materia przedstawiona w oświadczeniu senatorskim 

wiąże się z materią regulowaną przepisami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach 
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starszych (Dz. U. poz. 1705), w szczególności w zakresie monitorowania i przedstawiania 

informacji o sytuacji osób starszych. Odnosząc się zatem do kwestii liczby działań 

dotyczących tej problematyki, która została podjęta w 2018 r., oraz jakie działania 

przewidziane są do realizacji w roku bieżącym, uprzejmie wyjaśniam, że w myśl przepisów 

art. 5 cyt. ustawy Rada Ministrów corocznie, do dnia 31 października, przedstawia Sejmowi  

i Senatowi informację o sytuacji osób starszych, która to informacja podawana jest do 

wiadomości publicznej. Z tego względu oczekiwane w pytaniu senatorskim dane dotyczące 

roku 2018 zostaną podane przez Radę Ministrów do 31 października 2019. Jeśli idzie o dane  

z lat ubiegłych (2015 – 2017) są one dostępne pod poniższym linkiem, w tym również  

w zakresie działań prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości (nieodpłatna pomoc 

prawna, działania w zakładach penitencjarnych): 

https://www.gov.pl/web/rodzina/informacja-o-sytuacji-osob-starszych-w-polsce. 

Natomiast wśród zadań realizowanych przez Ministra Sprawiedliwości na gruncie  

art. 24 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 762, z późn. zm.) znajdują się m.in. sprawy nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia  

2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz 

edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294). Ministerstwo Sprawiedliwości współpracowało 

z Kancelarią Prezydenta RP oraz Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości przy pracach 

zmierzających do nowelizacji systemu nieodpłatnej pomocy prawnej. W efekcie tych prac 

została uchwalona ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy 

prawnej oraz edukacji prawnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1467). 

Zgodnie ze znowelizowanym art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej – nieodpłatną pomoc prawną 

lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może uzyskać każda osoba, w tym również starsza, 

która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. 

Należy również wskazać na dodatkowe ułatwienie w uzyskaniu pomocy, zwłaszcza przez 

osoby starsze, które nie mogą samodzielnie dotrzeć do punktu, gdzie jest ona udzielana. 

Zgodnie z art. 8 ust. 8 omawianej ustawy, osobom, w tym osobom starszym, które nie mogą 

stawić się w punkcie osobiście (ze względu na trudności z poruszaniem się), może być 

udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, 

z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków 

porozumiewania się na odległość. Na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 

z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego 

https://www.gov.pl/web/rodzina/informacja-o-sytuacji-osob-starszych-w-polsce
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poradnictwa obywatelskiego (Dz. U. poz. 2492) wprowadzono możliwość polegającą na tym, 

że osobom, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy, w tym osobom starszym mającym 

trudności w poruszaniu się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone 

nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, również przez 

zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób. Nowe rozwiązania weszły w życie 

od dnia 1 stycznia 2019 r. 

Ponadto, Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje pomoc na rzecz osób 

pokrzywdzonych przestępstwem między innymi w ramach Funduszu Pomocy 

Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, który jest 

państwowym funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc pokrzywdzonym i świadkom, 

przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną. Jego dysponentem jest 

Minister Sprawiedliwości. Fundusz Sprawiedliwości został utworzony na podstawie  

art. 43 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2018 r.  

poz. 652, z późn. zm.). Zadania i cele Funduszu Sprawiedliwości zostały określone  

w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu 

Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości  

(Dz. U. poz. 1760 i z 2018 r. poz. 2333). Realizacja zadań powierzonych Funduszowi 

Sprawiedliwości odbywa się w ramach programów, do których ogłaszane są konkursy ofert  

i nabory wniosków. Ze środków Funduszu Sprawiedliwości finansowana jest sieć Ośrodków 

Pomocy dla Pokrzywdzonych Przestępstwem obejmująca swoim zasięgiem cały kraj. Ośrodki 

prowadzone są przez organizacje pozarządowe, które wybierane są w drodze otwartego 

konkursu ofert. W ramach otwartego konkursu ofert został wybrany także podmiot, który 

zapewnia całodobową obsługę infolinii Funduszu Sprawiedliwości. Systematycznie ogłaszane 

są także nowe konkursy na realizację zadań Funduszu Sprawiedliwości. Pomoc udzielana  

ze środków Funduszu Sprawiedliwości skierowana jest to wszystkich pokrzywdzonych 

przestępstwem, świadków i osób im najbliższych. Wsparcie świadczone jest bez względu na 

wiek, płeć, wyznanie i rodzaj przestępstwa, którym została pokrzywdzona osoba zgłaszająca 

się do Ośrodka. Ośrodki świadczą pomoc prawną, psychologiczną i materialną. Zapewniają 

także pomoc osoby pierwszego kontaktu, pomoc tłumacza i tłumacza języka migowego, 

rehabilitację oraz pomoc w aktywizacji zawodowej. Obecnie w ramach sieci ośrodków 

pomocy działa 38 okręgowych ośrodków i 202 punktów lokalnych. Lista okręgowych 

ośrodków i punktów lokalnych świadczących pomoc w ramach Funduszu Sprawiedliwości 

dostępna jest na stronie Funduszu Sprawiedliwości pod adresem: 

https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl. 
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Fundusz Sprawiedliwości w ramach swoich kompetencji zajmuje się również 

przeciwdziałaniem przyczynom przestępczości oraz działaniami o charakterze informacyjnym 

i edukacyjnym, na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem. Dostrzegając potrzebę 

ochrony osób szczególnie narażonych na pokrzywdzenie przestępstwem – osób 

niepełnosprawnych, dzieci i osób starszych, Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło konkursy 

na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przyczynom przestępczości. Problematyka 

ochrony osób starszych, jako grupy szczególnie narażonej na pokrzywdzenie przestępstwem 

została również uwzględniona przy okazji realizacji kampanii promocyjnej Funduszu 

Sprawiedliwości. Osoby starsze, szczególnie osoby samotne i niemające wsparcia  

w najbliższych są wyjątkowo narażone na przestępstwa związane z zawieraniem 

niekorzystnych umów. Częstym problemem, z którym muszą mierzyć się osoby starsze, jest 

zaciąganie niekorzystnych umów kredytowych opiewających na bardzo wysokie odsetki,  

tzw. pożyczki lichwiarskie. Ministerstwo Sprawiedliwości mając na uwadze ten problem 

podjęło akcję informacyjno – edukacyjną w mediach, m.in. w telewizji, emitując spot 

skierowany do osób starszych, informujący o możliwości uzyskania pomocy w sytuacji 

zawarcia umowy, która może zawierać niedozwolone lub niekorzystne klauzule umowne. 

Ośrodki udzielające pomocy mogą wspierać osoby starsze w analizie dokumentacji prawnej 

zarówno w momencie zawarcia niekorzystnej dla pokrzywdzonego umowy jak i podjąć 

działania o charakterze prewencyjnym poprzez wyjaśnienie skutków i ewentualnych 

zobowiązań prawnych wynikających z zawarcia umowy przed jej podpisaniem.  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=ILu9iY75d-8. 

Należy zaznaczyć, że w 2018 roku ogłoszono 63 konkursy na realizację zadań  

z zakresu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, w wyniku czego powstało  

38 okręgowych ośrodków pomocy i 202 punktów lokalnych. Ośrodki realizujące pomoc  

w latach ubiegłych pomogły tysiącom osób pokrzywdzonych przestępstwem. W celu 

zapewnienia sprawnie działającej sieci pomocy i wysokiego standardu świadczonych usług 

zadecydowano o ogłoszeniu konkursów na realizację zadań na lata 2019 – 2021. Liczba 

ogłoszonych w 2019 r. otwartych konkursów ofert wyniosła 16 (w tym jeden otwarty konkurs 

na Specjalistyczne Centra Pomocy – pomoc ofiarom wypadków drogowych). Należy 

zaznaczyć, że w dalszym ciągu trwają konkursy na lata 2019 – 2021 na realizację pomocy 

udzielanej osobom pokrzywdzonym przestępstwem w ramach Funduszu Sprawiedliwości, 

stąd ostateczna liczba zadań podjętych w roku 2019 ulegnie zwiększeniu. Należy podkreślić, 

że Ministerstwo Sprawiedliwości planuje także kolejne działania edukacyjno – informacyjne, 

które zostaną skierowane m.in. do osób starszych, zwiększające świadomość omawianej 
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grupy docelowej, w zakresie praw które im przysługują, ze względu na posiadany status 

społeczny – status osoby starszej.         
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