Komunikat Prezydium Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.
Najważniejsze ustalenia z posiedzenia Prezydium Obywatelskiego Parlamentu Seniorów
w dniu 20 października 2015 r.
Na spotkaniu Prezydium OPS, które odbyło się na terenie Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej, obecni byli wszyscy członkowie Prezydium OPS. Podjęto następujące ustalenia:

Za priorytetowe działania w okresie najbliższych 2 miesięcy uznaje się:
1.Ukonstytuowanie się Komisji OPS, opracowanie przez nie regulaminu pracy i planu
działania. Uznano, że w/w prace powinny być zakończone do 30 listopada 2015 r.
Opracowanie ramowego wzoru regulaminu oraz koordynację prac w tym zakresie powierza
się Komisji ds. organizacyjno–prawnych. Odpowiedzialny: Przewodniczący Komisji Pan
Roman Biskupski
2.Podjęcie konsultacji i prac przygotowawczych zmierzających do określenia, w trybie
ustawy, definicji „organizacji senioralnej”.
Za wskazane uznano odbycie konsultacji z Dyrektorem Dep. Pożytku Publicznego MPiPS
Panem Krzysztofem Więckiewiczem. (do 15 listopada 2015 r.) Koordynować je będzie
Wiceprzewodnicząca OPS Pani Elżbieta Ostrowska.
Nie zwalnia to z obowiązku wniesienia swojego wkładu pracy przez wszystkie Komisje, tj.
podjęcie w swoich środowiskach konsultacji w powyższym zakresie. Z uwagi na wymagany
co najmniej kilkumiesięczny okres procedowania uchwał sejmu, temat należy uznać za
bardzo pilny.
Drugim etapem prac, służącym wypracowaniu docelowego systemu naboru delegatów do
OPS, jest opracowanie dodatkowych kryteriów, jakie powinna spełniać organizacja
senioralna, aby była upoważniona do delegowania swojego przedstawiciela do drugiej sesji
OPS (np. okres funkcjonowania, terytorium działania, liczebność członków, wartość
programów senioralnych zrealizowanych na przestrzeni 2 ostatnich lat itp.)
Ustalone kryteria powinny znaleźć się w docelowej wersji Regulaminu OPS.
Z uwagi na wielką wagę zagadnienia, w sprawie definicji organizacji senioralnej oraz
kryteriów naboru do II sesji OPS, powinny wypowiedzieć się wszystkie Komisje OPS.
Wypracowanie stanowiska w tej sprawie powinno znaleźć się programach pracy, a Komisje
powinny przesłać je do końca roku 2015.
Po wstępnym uzgodnieniu stanowisk Prezydium OPS i Komisji, temat ten zostanie
poddany ogólnopolskim konsultacjom społecznym.
3.Równolegle prowadzonym, trzecim priorytetem prac Prezydium, będzie wypracowanie
systemu finansowania bieżących prac OPS i Komisji.
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Uznano za zasadne działania w kilku płaszczyznach:
3.1. wystosowanie do nowego sejmu RP wniosku o zabezpieczenie w budżecie 2016 r.
środków na sfinansowanie podobnego zakresu świadczeń, jak przy organizacji I sesji (koszty
druku i dystrybucji korespondencji, druku materiałów, stenografii, organizacji sali posiedzeń,
cateringu, hoteli) oraz dodatkowy wniosek: utrzymywania i administrowania stroną
internetową poświęconą OPS.
Do czasu podjęcia przez Kancelarię Sejmu decyzji o udostępnieniu i finansowaniu domeny
oraz finansowaniu administrowania strony www.parlamentseniorow.gov.pl wszelkie
komunikaty i dokumenty dot. OPS będą zamieszczane na stronie Fundacji OP UTW
www.fundacjaoputw.pl
3.2.wystosowanie wniosku do nowego Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyjęcie
przez Ministerstwo partnerstwa organizacyjnego i sfinansowania części bieżących kosztów
funkcjonowania OPS. (sekretariatu, delegacji, druku wydawnictw i materiałów itp.)
Termin 30 listopada. Koordynować sprawy wymienione w p. 3.1. i 3.2. będzie K. Lewkowicz
i J.Szymborski.
3.3.Komisja ds. budżetu i finansów powinna prześledzić wszystkie ogłoszenia o
konkursach grantowych oraz przeanalizować ich regulaminy pod kątem znalezienia
alternatywnych źródeł finansowania wydatków OPS ( zwłaszcza prowadzenia Sekretariatu
OPS oraz organizacyjnych kosztów prac Komisji OPS, a także włączyła się w opracowanie
budżetu. Konieczne jest wyspecyfikowanie tych kosztów oraz oszacowanie ich wielkości
w skali rocznej.
Termin 15 grudnia 2015 r. Odpowiedzialny Przewodniczący Komisji Pan Kazimierz Lipiński.
Ponadto Prezydium OPS podjęło ustalenia:
1/zaakceptowało treść pisma zredagowanego przez prof. Janusza Szymborskiego do
marszałków województw, zawierającego m.in. dane statystyczne dot. osób starszych oraz
wykaz delegatów do OPS w danym województwie.
2/ Pani Elżbieta Ostrowska zorganizuje spotkanie z p. Krzysztofem Więckiewiczem
dyrektorem Departamentu Pożytku Publicznego w MPiPS w celu ukierunkowania prac nad
zdefiniowaniem "organizacji senioralnej".
3. Zaakceptowano wniosek P. Elżbiety Ostrowskiej w spr. zasadności spotkania z Głównym
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w celu uzgodnienia, jakie dane dot. delegatów
OPS i w jaki sposób można upubliczniać.
Protokołowała:
Teresa Janiszewska Korulczyk
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Zatwierdziła:
Krystyna Lewkowicz

