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                      Bardzo ważna informacja dla członków OPS  

Podejmujemy pilne prace nad uzyskaniem osobowości prawnej OPS 

I. Merytoryczne uzasadnienie  dla pozyskania osobowości prawnej  

1.Dotychczasowe działania w zakresie wyboru optymalnej formy organizacyjno - prawnej dla 

funkcjonowania Obywatelskiego Parlamentu Seniorów nie przyniosły rezultatów, a 

konkretnie nie zostały przez Komisję organizacyjno-prawną nawet  podjęte.  

2.Żadna z organizacji reprezentowanych w Prezydium nie wyraziła gotowości wystąpienia z 

upoważnienia  Prezydium OPS w roli  wnioskodawcy oraz opracowania i złożenia  projektu 

na rzecz OPS, w otwartych konkursach grantowych, a następnie prowadzenia projektu 

merytorycznie i finansowo. 

3.OPS nie dysponuje żadnymi własnymi środkami  finansowymi niezbędnymi do 

prowadzenia  prawidłowej działalności oraz zapewnienia kontaktów i stworzenia warunków 

dla aktywności delegatów, co bardzo ogranicza nasze możliwości działania.  Również 

propozycja dobrowolnego „opodatkowania” się członków OPS nie znalazła akceptacji. 

4.Prowadzone przez członków Prezydium OPS  penetracje rynku i warunków konkursowych  

dają  przesłanki  do zapewnienia finansowania niezbędnych  potrzeb OPS, lecz warunkiem 

przystąpienia do konkursu  jest posiadanie osobowości prawnej, konta bankowego itp. 

5.Możliwe jest także pozyskanie wsparcia  z firm realizujących zasady Społecznej Odpowie-

dzialności Biznesu, ale  adresat pomocy, tj. OPS musi spełniać warunki  formalne jak wyżej. 

Tak więc, chociaż mamy pełną    świadomość trudności w powołaniu i prowadzeniu osoby 

prawnej, kosztów  notarialnych, założenia i prowadzenia chociażby minimalnego biura, 

opłacenia siedziby, kosztów telekomunikacji, spełnienia ustawowego obowiązku prowadzenia 

pełnych ksiąg rachunkowych, skłaniamy się do pilnego powołania nowej organizacji 

pozarządowej  pod roboczą nazwą „Obywatelski Parlament Seniorów”, która będzie 

zarządzała sprawami i reprezentowała interesy OPS oraz zabiegała o środki na finansowanie 

jego potrzeb,  bez względu na skład osobowy kolejnych kadencji OPS.  

Sprawa wymaga niezwłocznych decyzji i pilnej realizacji  póki są jeszcze szanse na 

udział w konkursach 2016 roku. 

I. Wybór optymalnej formy prawnej dla podmiotu zarządzającego sprawami i 

reprezentującymi interesy OPS. 

Wchodzą  w rachubę dwie formy prawne: stowarzyszenie i fundacja. 

Cechy stowarzyszenia ważne dla celów związanych z OPS:  

1.przynależność do stowarzyszenia stwarza trwałe relacje członków ze stowarzyszeniem, 

tworzy zespół praw i obowiązków, w tym konieczność opłacania składek członkowskich. 

Tymczasem  delegaci OPS powoływani są jedynie  na jedną kadencję. Stwarzać to będzie 

problem,   co będzie z ich członkostwem jeśli  nie zostaną powołani w skład OPS na  kolejną 
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kadencję, co przynajmniej w odniesieniu do części delegatów i rekomendujących je firm i 

organizacji będzie  na pewno miało  miejsce.  

2. tworzeniu stowarzyszenia towarzyszy długotrwała procedura czynności założycielskich, 

zgłaszania  się członków, uzgadniania statutu, wysokości składek, zarządu itp. Utworzenie 

bowiem stowarzyszenia z 15 członków, tj. minimum ustawowego – nie ma ekonomicznego 

sensu. 

3. przynależność do stowarzyszenia łączy się z obowiązkiem wnoszenia składek 

członkowskich. Ustalanie ich wysokości  i ich egzekwowanie jest niezwykle trudne, a 

ponadto  z uwagi na ich symboliczną  wartość nie stanowią one kapitału pozwalającego na 

zaspokojenie  potrzeb oraz realizację celów statutowych; 

Cechy Fundacji ważne dla celów OPS: 

1. fundatorzy nawiązują relacje z organizacją realizującą akceptowane  przez nich cele, 

natomiast nie wchodzą w  relacje z poszczególnymi delegatami  OPS. Rokuje to  

trwałość ich zaangażowania oraz ciągłość funkcjonowania fundacji   bez względu na 

skład osobowy OPS w kolejnych kadencjach. 

2. fundatorzy muszą wnieść kapitał pozwalający na utrzymanie osoby prawnej 

przynajmniej w okresie pierwszych 6 miesięcy co rokuje, że Fundacja w tym czasie 

pozyska zdolność samofinansowania 

Obowiązki i koszty notarialne i  rejestracyjne KRS, formalne – NIP, Regon, VAT, Urząd 

Skarbowy itd., prowadzenie księgowości, zarząd, pozyskanie siedziby, sprawozdawczość,   

rejestracyjne itp. -  są analogiczne jak przy   stowarzyszeniu. 

W/w cechy charakteryzujące osoby prawne  wskazują na wybór Fundacji.                                          

Cele statutowe  Fundacji OPS  (do doprecyzowania przez fundatorów) 

 

1. współpraca z Sejmem i Senatem RP, instytucjami publicznymi, organami samorządu 

terytorialnego i organizacjami senioralnymi  w realizacji celów Obywatelskiego 

Parlamentu Seniorów, w tym organizacji kolejnych sesji plenarnych OPS; 

2. inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia 

społecznego, rzecznictwa interesów środowisk  senioralnych, przeciwdziałania dyskry-

minacji ze względu na wiek,  ochrony praw i wolności człowieka;  

3. propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii i srebrnej gospodarki dla 

zapewnienia  wysokiej jakości życia i bezpieczeństwa osób starszych; 

4. rozwijanie i umacnianie postaw ukierunkowanych  na  rozwój  społeczeństwa 

obywatelskiego i różnorodnej aktywności osób starszych; 

5. działalność na rzecz krzewienia  oświaty, profilaktyki i ochrony zdrowia, kultury 

fizycznej i sportu, ochrony praw obywatelskich, dziedzictwa narodowego, promocja  

kultury, aktywizacji i   rehabilitacji osób niesamodzielnych i  niepełnosprawnych. 

 

Fundacja OPS realizuje cele statutowe  w n/w formach: 

1. prowadzenie biura OPS, pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych, 
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prowadzenie akredytacji delegatów do OPS; 

2. prowadzenie badań naukowych, analiz w zakresie zagadnień senioralnych; 

3. utrzymywanie kontaktów z delegatami OPS i organizacjami senioralnymi; 

4. wydawanie czasopism, książek i materiałów szkoleniowych; 

5. prowadzenie szkoleń niezbędnych do podnoszenia kompetencji delegatów OPS i 

innych osób starszych;  

6. organizację  kongresów, konferencji naukowych, sympozjów, imprez edukacyjnych i  

integracyjnych; 

7. współpracę z władzami samorządowymi, gminnymi/miejskimi radami seniorów 

organizacjami pozarządowymi w realizacji celów OPS; 

8. udział przedstawicieli OPS w Komisji Polityki Senioralnej, Radzie ds. Polityki 

Senioralnej i innych komisjach społecznych  działających na rzecz seniorów. 

 

Działalność statutowa Fundacji  ma charakter niedochodowy. 

Rada Fundacji i Fundatorzy nie pobierają żadnych wynagrodzeń. 

Zarząd nie będzie pobierał wynagrodzeń przez co najmniej 8  miesięcy. ( brak środków)    

II. Utworzenie Fundacji 

 

1. Zebranie  fundatorów planowane jest w okresie  10-15  lutego 2016 r. w Warszawie. 

2. Liczba fundatorów jest nieograniczona. Fundatorami mogą być osoby fizyczne oraz 

osoby prawne, przy czym preferowane są  osoby i firmy, których reprezentanci są 

delegatami obecnego OPS. 

3. Konieczne jest protokołowanie zebrania fundatorów przez Notariusza oraz notarialne 

ustanowienie Statutu Fundacji i powołania  organów Fundacji. 

W/w założenia staną się osnową treści   statutu Fundacji. Jego treść zostanie ostatecznie 

zaakceptowana przez  fundatorów na zebraniu założycielskim i wpisana do aktu notarialnego 

powołania Fundacji. 

III. Kapitał założycielski Fundacji 

Kapitał założycielski Fundacji musi wystarczyć co najmniej na opłaty notarialne, wpis do 

KRS, opłaty rejestracyjne w Urzędzie Skarbowym, organizację mini biura, zatrudnienie 

sekretarki na ½ etatu  oraz opłaty za prowadzenie ksiąg rachunkowych, koszty strony 

internetowej i koszty obsługi bankowej,  przynajmniej w okresie pierwszych 8 miesięcy (od 

marca do października 2016  roku) 

Ponadto potencjalne źródło utrzymania Fundacji, jakim są   projekty grantowe, wymagają w 

każdym przypadku  konieczność wniesienia wkładu własnego, co w  nowej organizacji będzie 

poważnym problemem i na ten cel także musi wystarczyć kapitał założycielski fundatorów. 

Założenie: Zarząd i Rada Fundacji pracować będzie bez wynagrodzenia.  Niezbędną obsługę 

prawną oraz użyczenie biura dla potrzeb OPS -  oferuje  Fundacja Ogólnopolskie 

Porozumienie  UTW. 
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Mimo tych minimalistycznych planów finansowych, szacunkowe koszty działalności 

Fundacji OPS,  w wersji minimum, bez kosztów delegacji, wynagrodzeń zarządu, przy 

założeniu nieodpłatnej eksploatacji użyczonego biura,  to  w okresie 8 miesięcy, tj. od marca 

do października 2016 r. min.16.000 złotych. 

Ponadto min. 10.000,0 złotych trzeba przewidzieć na wkład własny do projektu grantowego. 

Przy założeniu pokrycia także  niezbędnych delegacji przynajmniej członków prezydium OPS 

i Komisji, organizacji 3 merytorycznych, konsultacyjnych spotkań regionalnych, wydanie 1 

biuletynu informacyjnego i rozesłanie do wszystkich członków – to min. 45.000 zł. 

Wciąż nie ma źródła pokrycia dla kosztów delegacji członków OPS na sesję plenarna. 

Zakłada się więc, że kapitał  wnoszony przez fundatorów pozostaje w prawdzie do ich 

uznania, ale nie może być mniejszy niż 3.000 zł. od każdego fundatora. 

IV. Siedziba i biuro Fundacji 

Ważne jest optymalizacja kosztów w pierwszym okresie działalności, wobec czego oprócz 

wkładu finansowego Fundacja OP UTW oferuje możliwość korzystania z biura wraz z 

infrastrukturą  biurową. Jeśli inni fundatorzy także zaoferują nieodpłatne korzystanie z biura, 

Fundatorzy wybiorą lokal  najlepiej odpowiadający potrzebom OPS. 

V. Organy Fundacji i inne spr. organizacyjne 

Fundatorzy  

Rada Fundacji – składająca się z  przedstawicieli fundatorów i ekspertów 

Zarząd Fundacji 1-3 osobowy 

 

Prowadzenie ksiąg rachunkowych – na zewnątrz przez Biuro Rachunkowe. 

Treść statutu Fundacji OPS ustalą Fundatorzy na zebraniu założycielskim. 

Termin zebrania założycielskiego – orientacyjnie ok. 15 lutego 2016 r. 

Zapraszam do  przystąpienia  w charakterze fundatorów członków Prezydium OPS i 

Komisji  lub   zarządzane  przez nich organizacje. Grono fundatorów jest otwarte i może 

do niego przystąpić każda osoba i organizacja popierająca idee OPS. 

Proszę także o poszukanie w swoim środowisku   potencjalnych fundatorów, także 

biznesowych, który potencjał rokowałby trwałe wsparcie  dla Fundacji OPS. 

Inicjatorzy powołania Fundacji OPS oraz autorzy niniejszego dokumentu: 

Krystyna Lewkowicz  Przewodnicząca OPS 

Prof. Janusz Szymborski – Wiceprzewodniczący OPS  
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