Warszawa, dnia 18 października 2019 r.
Szanowny Pan Wojciech Kaczmarczyk
Sekretarz Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, Dyrektor
Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego

W nawiązaniu do Agendy spotkania Zespołu ds. Partycypacji Społecznej Osób Starszych, na
którym chcecie Państwo m.in. zadać przedstawicielom organizacji senioralnych pytanie: „Czy
potrzebne jest ogólnopolskie porozumienie organizacji senioralnych” uprzejmie wyjaśniam, że
jest to pytanie retoryczne, bowiem już w 2008 r. polscy seniorzy jednomyślnie opowiedzieli się
za zasadnością powstania takiej organizacji.
Stanowisko to sprawiło, że w 2008 r. powstało Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów
Trzeciego Wieku, dziś skupiające 170 Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
Z uwagi na niezwykłą różnorodność organizacji senioralnych, a w konsekwencji zupełnie
nieporównywalny często zakres problemów, proces zjednoczenia nie jest łatwy, odbywa się
drogą żmudnej pracy, etapowo, a kierowanie taką organizacją i wypracowanie wspólnych
stanowisk jest także niezwykle trudne.
Drugim etapem zjednoczenia był I Kongresu UTW ( marze 2012/3000 delegatów), a
głównym kierunkiem strategii była konsolidacja środowiska senioralnego w Polsce.
W jego wyniku m.in. powstał pierwszy w historii administracji publicznej Dep. Polityki
Senioralnej w MPIPS i sejmowa Komisja Polityki Senioralnej.
Kolejnym krokiem , wieńczącym proces zjednoczeniowy był postulat II Kongresu UTW w
2015 roku, w sprawie powołania Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Jego powołanie
stanowi również odpowiedź na dyrektywę Unii Europejskiej, aby w każdym państwie powstał
Parlament Seniorów reprezentujący osoby starsze i mający wpływ na politykę senioralną rządu.
Dążąc do stworzenia jak najszerszej reprezentacji, Uniwersytety Trzeciego Wieku jako inicjatorzy tego ruchu, zaprosiły do współpracy inne duże organizacje senioralne, w tym PZERiI,
gminne rady seniorów, Koalicję Na Pomoc Niesamodzielnym, stowarzyszenia zrzeszające
służby mundurowe, organizacje pacjenckie, kombatanckie i inne organizacje działające na
rzecz osób starszych. To w sumie ponad 2.000 organizacji.
Już w 1 października 2015 r. zwołana została pierwsza inauguracyjna sesja OPS w Sali
Posiedzeń Sejmu RP. OPS składa się z 460 delegatów, przy czym pojedyncze mandaty
reprezentują tak ogromne organizacje jak m.in. Ogólnopolskie Porozumienie UTW (170
UTW/200 tys. członków), Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych (16 organizacji/ponad
60 tys. członków), Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów (2500 kół terenowych/
2,5 mln członków), 300 rad seniorów, ponadto organizacje o takim zasięgu jak Caritas Polska,
PCK, Koalicja na rzecz niesamodzielnych (500 organizacji osób niepełnosprawnych),
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organizacje konsumenckie, pacjenckie, kombatanckie, stowarzyszenia kulturalne aż po kluby
seniora i koła gospodyń wiejskich.
SENIORZY I PRZYSZŁOŚĆ POLSKI – to motto działania Obywatelskiego Parlamentu
Seniorów. Zawiera ono głęboką symbolikę mającą podkreślać ważną rolę osób starszych w
kształtowaniu polityki senioralnej i ich wpływu na przyszłość całego kraju.
OPS to ogólnopolskie przedstawicielstwo wszystkich środowisk senioralnych w Polsce,
deklarujące apolityczność, neutralność, tolerancję religijną i światopoglądową, reprezentujące
ogromny potencjał intelektualny, gospodarczy i wyborczy. Tym samym OPS stał się pierwszą
pionierską, oddolną próbę zbudowania instytucji będącej rzecznikiem rosnącej populacji osób
starszych, doradcą organów państwa w realizacji polityki senioralnej oraz bezpośrednim
ewaluatorem tej polityki.
Przetrwanie w trudnych warunkach otoczenia i mimo wszystko efektywne działanie to zasługa
aktywności delegatów OPS, bardzo dobrej współpracy z samorządami regionalnymi, a także
działania Fundacji OPS, która stanowi instrument organizacyjno - prawny dla OPS. Traktujemy
Fundację jako etap przejściowy do czasu uzyskania umocowania prawnego dla OPS.
1 października 2019 r. odbyła się piąta sesja plenarna Obywatelskiego Parlamentu Seniorów,
inaugurująca III kadencję OPS 2019-2022. Poświęcona była podsumowaniu poprzednich
kadencji, wyborze nowych władz i przyjęciu aktualnej strategii działania. Wyrażamy
przekonanie, że cel działania Narodowego Instytutu Wolności – CRSO oraz Obywatelskiego
Parlamentu Seniorów są w odniesieniu do seniorów zbieżne tyle, że my mamy za sobą ponad
10.letni okres dochodzenia do stanu obecnego, w tym 4 lata ciężkiej pracy OPS w całej Polsce
i niebanalne osiągniecia w zakresie powołania struktur regionalnych w siedmiu województwach,
biura w Warszawie, unormowania wewnętrzne, publikacje, biuletyny OPS, ogólnopolskie i
regionalne konferencje oraz pięć dorocznych sesji plenarnych.
Aktywność osób starszych w ramach Obywatelskiego Parlamentu Seniorów oznacza
współudział i współodpowiedzialność za sprawy ważne dla całego kraju i społeczeństwa w
różnych obszarach życia, zarówno na poziomie ogólnokrajowym jak i lokalnym.
Uzupełniając powyższe informacje, w załączeniu przekazujemy Biuletyn OPS zawierający
Regulamin i Deklarację programową na III kadencję.
OPS wybrało Prezydium na III Kadencję 2019-2022, więc zwracamy się z prośbą o
zapraszanie jego członków na podobne debaty, bo to ono jest upoważnione do wyrażania
oficjalnych opinii w przedmiocie jego działania.
Prosimy też Pana Dyrektora o spotkanie się z Prezydium OPS aby poszerzyć informację o
planach działania Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, przekazać swoje doświadczenia w
tworzeniu ogólnopolskiego przedstawicielstwa, a także wysłuchać sugestii Państwa w obszarze
polityki senioralnej.
Taka wymiana poglądów mogłaby dać asumpt do wymiany opinii, a tym samym przyczynić
się do polepszenia działań w interesie 9. milionowej rzeszy polskich seniorów.
Przewodnicząca Prezydium OPS
Krystyna Lewkowicz kontakt Klewkowicz@interia.eu 605 957 084
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