
Ustalenia  z posiedzenia Prezydium Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w dniu 28 

stycznia 2016 r. 

1.  P. Krystyna Lewkowicz, przewodnicząca prezydium OPS przekazała  zebranym 

informację  o bardzo dużych opóźnieniach pracy Komisji organizacyjno-prawnej, której  

zadaniem było m.in. opracowanie regulaminu pracy komisji i uzgodnienie   z pozostałymi 

Komisjami oraz podjęcie tematów uzgodnionych przez Prezydium w październiku 2015 r. 

Do tej pory komisja zebrała się tylko raz, w listopadzie 2015 r. Poza spóźnionym o 2 miesiące 

protokółem nie powstał żaden materiał, nie podjęto żadnych   działań merytorycznych 

wyznaczonych  przez Prezydium. 

Należy również podkreślić, że jest to jedyna komisja, która nie przedstawiła planu pracy. 

Przewodniczący komisji na dzień przed posiedzeniem prezydium OPS przesłał na ręce 

przewodniczącej Regulamin komisji organizacyjno-prawnej oraz notatkę z przemyśleniami i 

wątpliwościami dot. pracy OPS.  

Wobec takiej sytuacji prezydium postanowiło przesłać drogą elektroniczną odpowiedź na 

notatkę zawierającą stanowisko prezydium OPS. Jeżeli w krótkim czasie nie powstanie  

regulamin,  plan pracy i inne bardzo pilne dokumenty warunkujące poprawne funkcjonowanie 

OPS,  należy się zastanowić nad zmianą przewodniczącego Komisji organizacyjno-prawnej. 

2.Wobec opóźnień omówionych w p. 1, Krystyna Lewkowicz wraz z prof. Januszem 

Szymborskim zmuszeni byli sami opracować projekt  definicji "organizacji senioralnej", która 

brzmi: "podmiot w rozumieniu art. 3 ustawy  o pożytku publicznym i o wolontariacie, 

zrzeszający osoby, które ukończyły 60 rok życia, prowadzący  działalność pożytku publicznego 

ukierunkowaną na zaspokajanie różnorodnych potrzeb osób starszych".  

Koncepcja była bardzo szczegółowo omówiona na Ogólnopolskiej Konferencji UTW, 14 

grudnia 2015 r., w której wzięło udział 400  organizacji oraz na Komisji Dialogu Społecznego 

ds. UTW ( 38 warszawskich UTW).  Trwają dalsze konsultacje społeczne tego rozwiązania. 

Definicja "organizacji senioralnej" wraz z dodatkowymi kryteriami jest niezbędna m. in. do 

naboru członków OPS do II sesji. 

3. Kolejną bardzo ważną sprawą jest uzyskanie  środków na funkcjonowanie i obsługę 

Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Ponieważ OPS nie ma osobowości prawnej, więc nie 

można ubiegać się o jakiekolwiek fundusze. Natomiast obsługa OPS cały czas generuje 

koszty (sekretariatu, telefonów, przesyłek itp.).  

Realizacja programu merytorycznego określonego w Uchwale OPS – Deklaracji Końcowej 

oraz przygotowanie nowego Regulaminu, kryteriów naboru  i programu II sesji OPS wymaga 

wsparcia eksperckiego oraz ponoszenia kolejnych znacznych kosztów organizacyjnych. 

K. Lewkowicz poddała pod dyskusję  ustanowienie pełnomocnictwa  Prezydium dla  

podmiotu, UTW lub innej organizacji obecnej w OPS, która  w imieniu OPS   wystąpi  z 



projektem w otwartych konkursach grantowych. Niestety żadna organizacja reprezentowana 

na Prezydium nie wyraziła zainteresowania spełnieniem takiej funkcji. 

4. P. Miłosz Biały, przewodniczący Komisji promocji i kontaktów z otoczeniem, uruchomił 

bezpłatną stronę internetową OPS : www.ops2.pl.tl.  

K. Lewkowicz upoważniła Pana M. Białego do pobierania ze strony 

www.fundacjaoputw.pl/ObywatelskiParlamentSeniorow zamieszczanych tam materiałów, 

zdjęć i informacji.  

5. P. Krystyna Lewkowicz przewodnicząca prezydium OPS, poinformowała, że po pewnym 

okresie stagnacji, zaczęli wykazywać inicjatywę współpracy posłowie i politycy  

odpowiedzialni w rządzie za politykę senioralną. Jest to reakcja na wcześniejsze wystąpienia 

dokonane w imieniu Prezydium  OPS do KPRM, Sejmu, Senatu w tej sprawie. 

Miała już spotkanie z p. Wojciechem Kaczmarczykiem Pełnomocnikiem rządu ds. równego 

traktowania i ds. społeczeństwa obywatelskiego, dziś spotka się z p. Elżbietą  Bojanowską 

sekretarzem stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  

Także Komisja Polityki Senioralnej przyjęła już plan pracy i rozpoczęła posiedzenia  plenarne 

z udziałem zaproszonych prelegentów i gości. 

Na wniosek K. Lewkowicz do planu pracy KPS wprowadzono  debatę nt funkcjonowania i 

przyszłości OPS. Poświęcone temu tematowi  będzie   posiedzenie KPS w maju br. 

6. P. E.Ostrowska, wiceprzewodnicząca  prezydium OPS, poinformowała o spotkaniu w  

Ministerstwie Zdrowia, gdzie aktualnie jest opracowywana lista leków bezpłatnych. Odbyły 

się w tej sprawie konsultacje ,a  w  ich wyniku lista leków jest ciągle dyskutowana. 

OPS  popiera tą inicjatywę rządową, chociaż budzi wątpliwości kwota, jaka została na ten cel 

przeznaczona. 

6. Zaproponowano procentowy udział ( parytet) organizacji senioralnych w przyszłym OPS.  

Dla środowisk: UTW i PZE,RiI  po 30%, dla Rad Seniorów - 10%, dla innych organizacji - 

20% oraz -10% jako rezerwa. Jest to propozycja do dalszych konsultacji. 

Opr. Teresa Janiszewska – Korulczyk sekretarz OPS 

Przewodnicząca  OPS  

Krystyna Lewkowicz 

PS.  

W wyniku korespondencji z Prezydium  Komisji organizacyjno-prawnej, wg informacji 

Wiceprzewodniczącego Antoniego Furtaka, Komisja ma przedstawić projekty zaległych 

dokumentów do końca lutego 2016 r. 
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