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Projekt z dn. 6.09. 2015 

REGULAMIN 

inauguracyjnego  

Obywatelskiego Parlamentu Seniorów 

 
Rozdział I 

Inicjatorzy, cele i zadania Obywatelskiego Parlamentu  Seniorów 

1. Obywatelski Parlament Seniorów (dalej: OPS) jest inicjatywą reprezentatywnych 

środowisk polskich seniorów, tj. Uniwersytetów Trzeciego Wieku (dalej: UTW), 

Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów (dalej: PZERiI)  

oraz przedstawicieli gminnych rad seniorów.  

 

2. Inauguracyjny OPS jest ważnym etapem tworzenia apolitycznego, neutralnego 

religijnie i światopoglądowo ogólnopolskiego przedstawicielstwa osób starszych, 

reprezentującego ich interesy, współpracującego z władzami publicznymi w tworzeniu 

i monitorowaniu realizacji polityki senioralnej. 

 

3. OPS jako społeczna inicjatywa wpisuje się w realizację priorytetu „Rozwój 

aktywności obywatelskiej osób starszych” określonego w „Założeniach Długofalowej 

Polityki Senioralnej rządu na lata 2014-2020”.   

 

4. Założonymi celami OPS są: 

 

1) utworzenie ogólnopolskiej reprezentacji  osób starszych, 

2) konsolidacja środowisk seniorskich w Polsce, 

3) rzecznictwo interesów osób starszych wobec władz publicznych, 

4) zapewnienie partnerskich relacji środowisk seniorskich z najwyższymi organami 

władzy ustawodawczej i wykonawczej, a także z administracją publiczną wszystkich 

szczebli.  

5) działanie na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania wszelkim przejawom 

dyskryminacji ze względu na wiek oraz nadużyciom na szkodę osób starszych, 

6) inicjowanie rozwiązań prawnych na rzecz poprawy sytuacji osób starszych, 

7) promowanie aktywności społecznej i obywatelskiej, wolontariatu osób starszych  

oraz solidarności wewnątrzpokoleniowej i międzypokoleniowej, 

8) promocja powstawania gminnych rad seniorów i współpracy między organizacjami 

seniorskimi,  

9) współtworzenie i monitorowanie realizacji polityki senioralnej, 
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10)  inicjowanie zmian legislacyjnych ukierunkowanych na monitorowanie i poprawę  

 sytuacji osób starszych,   

11)  działanie na  rzecz egzekwowania  praw osób starszych do godnego, 

niezależnego życia i aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym, 

12)  poprawa wizerunku i pozycji osoby starszej w społeczeństwie i rodzinie,   

13)  wspieranie rozwoju srebrnej gospodarki polegającej na wprowadzaniu na rynek usług 

i produktów podnoszących bezpieczeństwo i komfort życia oraz usprawniających  

i ułatwiających codzienne czynności osobom starszym oraz ich opiekunom. 

 

Rozdział II 

Skład inauguracyjnego OPS  i zasady powoływania delegatów 

1. OPS odbywa się pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu RP oraz korzysta  

ze wsparcia organizacyjnego i finansowego Kancelarii Sejmu RP. Patronat 

merytoryczny nad OPS sprawuje sejmowa Komisja Polityki Senioralnej. 

 

2. Inauguracyjny Obywatelski Parlamentu Seniorów składa się z delegatów 

reprezentujących trzy środowiska inicjatywne, tj. środowisko UTW, PZERiI oraz 

gminne /miejskie  rady seniorów. 

 

3. Zgłoszenie delegata do inauguracyjnego OPS odbywa się na podstawie wypełnionego 

formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do Regulaminu). 

 

4. W odniesieniu do inauguracyjnego składu OPS ustala się następujące zasady: 

 

1) Gminna rada seniorów może wskazać jednego delegata tj. przewodniczącego rady 

lub inną osobę wskazaną przez radę seniorów, 

2) Uniwersytet Trzeciego Wieku może wskazać jednego delegata tj. prezesa UTW  

(kierownika UTW) lub inną osobę wskazaną przez organ statutowy lub podmiot 

prowadzący. Rekrutację delegatów UTW prowadzi Fundacja „Ogólnopolskie 

Porozumienie UTW” (OP UTW), 

3) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów wskazuje jako delegatów  

– statutowych delegatów wybranych na Krajowy Zjazd Delegatów PZERiI. 

Delegatów zgłasza Zarząd Główny PZERiI, 

4) Przewodniczącego OPS rekomenduje Konwent Inicjatorów, 

5) Wiceprzewodniczących OPS rekomenduje Przewodniczący OPS w uzgodnieniu  z 

Konwentem Inicjatorów. 

 

5. Obywatelski Parlament Seniorów będzie wydarzeniem cyklicznym i w kolejnych 

edycjach w jego skład zostaną powołani   delegaci pochodzący z nowo powstających 

gminnych rad seniorów, UTW  i innych zainteresowanych reprezentatywnych 

organizacji seniorskich. Szczegółowe zasady powołania składu kolejnego składu będą 

wypracowane przez Komisje i zatwierdzone  przez Prezydium OPS.  
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6. Delegaci do OPS powoływani są na okres jednej kadencji trwającej 1 rok;  

tj. do dnia 30 września 2016 roku.  

7. Łączna liczba delegatów do OPS nie powinna przekroczyć 460 osób. 

 

8.  Zgłoszenia delegatów do OPS przyjmowane są do dnia 15 września 2015 roku.    

 

9. Zgłoszenie delegata do OPS odbywa się poprzez: 

 

a/elektroniczny formularz zgłoszeniowy delegata, zamieszczony pod adresem 

www.sejm.gov.pl/parlamentseniorow, lub 

b/ formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu, przesłany na 

adres e-mail:parlament.seniorow@sejm.gov.pl; lub 

3/przeslanie formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w p. b/  na adres OP UTW: 

e-mail:biuro@fundacjaoputw.pl. 

 

10. Weryfikacja zgłoszeń następuje w oparciu o zasady sformułowane w niniejszym 

rozdziale. Potwierdzenie przyjęcia delegacja w skład  OPS otrzymuje delegat i 

podmiot zgłaszający. 

Rozdział III 

Organizacja OPS 

1. Inauguracyjny OPS zbiera się w dniu 1 października 2015 r. w Sali Posiedzeń Sejmu 

RP, w Międzynarodowym Dniu Osób Starszych, ustanowionym przez Zgromadzenie 

Ogólne ONZ.  

 

2. Inauguracyjne posiedzenie przygotowuje Konwent Inicjatorów OPS. 

 

3. Konwent Inicjatorów proponuje regulamin OPS, porządek posiedzeń,  przygotowuje 

projekty dokumentów merytorycznych, uchwał oraz wykonuje inne funkcje 

organizacyjne. 

 

4. Inauguracyjne posiedzenie otwiera Marszałek Sejmu RP lub wyznaczony przez 

Marszałka członek Prezydium Sejmu RP. 

 

 

5. Delegaci OPS składają ślubowanie, którego tekst stanowi załącznik nr 2  

do Regulaminu. 

 

6. Posiedzenie OPS jest protokołowane. 

 

7. W okresach między posiedzeniami rocznymi OPS realizuje swoje cele i zadania 

poprzez pracę Prezydium i komisji OPS,  a także: 
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1) bieżącą współpracę z Komisją Polityki Senioralnej Sejmu RP, Komisją 

Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP oraz Radą ds. Polityki 

Senioralnej przy MPiPS, 

2) monitorowanie realizacji rządowych programów senioralnych na wszystkich 

szczeblach, 

3) współpracę z innymi organizacjami seniorskimi, 

4) organizowanie konferencji, kongresów, społecznych konsultacji i debat  

związanych z tematyką posiedzeń OPS, uzgadnianie stanowisk w kluczowych 

sprawach związanych  z celami  OPS, 

5) realizację bieżącej polityki informacyjnej, kontakty z mediami,  

6) kierowanie opinii i wniosków do właściwych komisji Sejmu i Senatu  

w sprawach będących przedmiotem prac legislacyjnych. 

7) udział przedstawicieli OPS w organach instytucji realizujących  zadania na 

rzecz osób starszych , jak np. ZUS. NFZ i in.  

                                        

                                      Rozdział IV 

Prawa i obowiązki delegatów do OPS 

1.Delegaci  OPS:   

1) biorą udział w posiedzeniu OPS, podejmują uchwały w formie głosowania,  

formułują stanowiska w sprawach będących przedmiotem posiedzenia, 

2) realizują cele i bieżące zadania poprzez działalność w komisjach OPS,  

3) zgłaszają inicjatywy, wnioski i  zapytania, 

4) propagują  cele i informują o przebiegu prac OPS w miejscach zamieszkania, 

5) biorą udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach dotyczących osób 

starszych, prezentując przyjęte stanowiska OPS w sprawach będących przedmiotem 

posiedzeń. 

 

2. OPS tworzy własny system informacji i komunikacji społecznej, współpracuje z mediami, 

wydaje biuletyny informacyjne, poradniki, czasopisma i inne publikacje służące realizacji  

i promocji celów OPS. 

3. OPS utrzymuje kontakty z europejskimi parlamentem seniorów, krajowymi parlamentami 

seniorów, organizuje krajowe i międzynarodowe konferencje i kongresy. 

Rozdział V 

Organy OPS 

1. Organami OPS są: 

 

1) Sesja plenarna  delegatów do OPS, 

 

2) Konwent Inicjatorów, który stanowi sześciu przedstawicieli wskazanych  

przez inicjatorów OPS tj. dwóch reprezentujących PZERiI,  

dwóch reprezentujących Fundację „Ogólnopolskie Porozumienie UTW”,  

jeden reprezentujący Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń UTW oraz jeden 

gminne rady seniorów,  
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W pracach Konwentu Inicjatorów uczestniczy jako obserwator przedstawiciel 

patrona merytorycznego OPS - przewodniczący Komisji Polityki Senioralnej 

Sejmu RP oraz protokolant. 

 

3) Prezydium OPS, które składa się z Przewodniczącego OPS  

i 5 wiceprzewodniczących OPS. 

 

2. Do kompetencji Sesji Plenarnej  delegatów do OPS należy: 

 

1) przyjęcie Regulaminu OPS, 

2) przyjmowanie porządku posiedzenia, 

3) wybór Przewodniczącego OPS  i  Wiceprzewodniczących  OPS, 

4) przyjmowanie uchwał i formułowanie stanowisk OPS w sprawach 

wniesionych do porządku posiedzenia,   

5) przyjmowanie rocznego sprawozdania z działalności OPS. 

 

3. Do kompetencji Konwentu Inicjatorów  należy: 

 

1) przygotowanie inauguracyjnego posiedzenia delegatów do OSP, 

2) przygotowanie regulaminu inauguracyjnego OPS, 

3) uzgadnianie stanowiska inicjatorów OPS w kluczowych sprawach;  

4) określanie misji i strategii OPS, 

5) bieżące kontakty z honorowym patronem, patronem merytorycznym  

i Kancelarią Sejmu, 

6) ustalanie terminu i porządku posiedzenia OPS, 

7) rekomendowanie kandydatów na Przewodniczącego OPS,  

8) inicjowanie zmian w regulaminie OPS. 

 

4. Do kompetencji Przewodniczącego OPS należy: 

1) reprezentowanie OPS na zewnątrz,  

2) rekomendowanie, w uzgodnieniu z Konwentem Inicjatorów,  kandydatów na  

wiceprzewodniczących  OPS, 

3) proponowanie projektu porządku posiedzenia delegatów do OPS, 

4) zwoływanie  i ustalanie  porządku posiedzeń Prezydium oraz przewodniczenie 

jego pracom, 

5) prowadzenie posiedzeniom OPS lub wyznaczanie do ich prowadzenia 

wiceprzewodniczących, 

6) reprezentowanie OPS wobec władz publicznych, mediów oraz udzielanie   

w tym delegowanie zadań wiceprzewodniczącym, 

7) koordynowanie prac nad sprawozdaniem z działalności OPS i przedkładanie 

go do zatwierdzenia przez posiedzenie delegatów do OPS,  

8) zatwierdzanie protokołów z obrad posiedzenia OPS. 
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5. Do kompetencji Prezydium OPS należy kierowanie pracami oraz wykonywanie 

wszelkich czynności w imieniu OPS w okresie pomiędzy posiedzeniami OPS oraz  

reprezentowanie OPS, w tym: 

 

1) wskazuje  sekretarza OPS, który sprawuje funkcję administracyjną i nie 

wchodzi w skład Prezydium, 

2) sprawuje nadzór nad pracą komisji OPS,  

3) zatwierdza plany pracy Komisji, zleca ekspertyzy i opinie, powołuje 

zespoły ekspertów/ grypy robocze, 

4) przygotowuje roczne sprawozdanie z działalności OPS,  

5) rozpatruje wnioski i zapytania delegatów, 

6) podejmuje interwencje w sprawach naruszeń regulaminu, zasad etyki 

delegatów do OPS, rozstrzyga spory kompetencyjne w ramach OPS, 

7) wykonuje wszelkie inne bieżące sprawy nie zastrzeżone do kompetencji 

innych organów, 

8) przygotowuje szczegółowe zasady wyboru delegatów na OPS, 

9) przygotowuje zmiany w regulaminie OPS, 

10) powołuje biuro (sekretariat) OPS, 

11) zatwierdza budżet OPS, 

12) prowadzi działalność informacyjną i wydawniczą. 

 

6. Do kompetencji Sekretarza  ( funkcja administracyjna poza Prezydium) należy: 

 

1) przyjmowanie i ewidencjonowanie korespondencji napływającej do OPS, 

2) przygotowywanie do podpisu Przewodniczącego i członków Prezydium 

korespondencji z delegatami, komisjami OPS i instytucjami 

współpracującymi,  

3) przygotowywanie  dokumentów na posiedzenia delegatów do OPS,  

4) archiwizowanie i przechowywanie dokumentacji OPS, 

5) prowadzenie biura (sekretariatu) OPS, 

6) obsługa strony internetowej oraz przygotowywanie informacji dla mediów, 

7) protokołowanie posiedzeń plenarnych OPS. 

 

Rozdział VI 

Organizacja pracy pomiędzy posiedzeniami OPS 

1. Bieżące zadania wynikające z celów i misji OPS realizowane są przez 

Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących i komisje OPS, które przygotowują opinie 

i stanowiska OPS, projekty uchwał i  propozycje porządku posiedzeń OPS. 

2. Komisje OPS pracują w sposób ciągły, przedstawiają Prezydium plan prac, 

przygotowują projekty uchwał i stanowisk na posiedzenie OPS. 
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3. Prezydium może powołać stałe lub doraźnie zespoły ekspertów/grupy robocze  do 

opracowania stanowiska OPS w sprawach będących przedmiotem prac legislacyjnych 

Sejmu  i Senatu oraz Rady Ministrów, zamawiać opinie lub ekspertyzy. 

 

4. Powołuje się Komisje OPS: 

1/ Komisja ds. organizacyjno-prawnych, zajmuje się następującymi sprawami: 

a) organizacją funkcjonowania OPS,  

b) opiniowaniem zmian do regulaminu OPS,  

c) systemem komunikacji OPS i relacjami z interesariuszami OPS, 

d) przygotowaniem i opiniowaniem stanowisk Prezydium w sprawach 

inicjatywy legislacyjnych i prawnych dotyczących osób starszych,  

e) opiniowaniem projektów uchwał, 

f) sprawami regulaminowymi, sprawami naruszeń zasad etyki delegatów, 

g) zawieraniem porozumień z innymi organizacjami, 

h) kształtowaniem przyszłej formy organizacyjno-prawnej OPS. 

 

2/ Komisja ds. strategii, budżetu i finansów, zajmuje się sprawami: 

 

a) ustalaniem strategicznych celów i kierunków OPS, 

b) poszukiwaniem źródeł finansowania celów statutowych OPS oraz 

zatwierdzaniem  rocznego budżetu; 

c) zdawaniem sprawozdań z wykonania budżetu; 

d) planowaniem ogólnopolskich i międzynarodowych imprez senioralnych, 

e) inicjowaniem ogólnopolskich konkursów zgodnych z celami OPS; 

f) współpracą z partnerami społecznymi oraz środowiskiem związków 

zawodowych, pracodawców i przedsiębiorców oraz biznesu realizującego 

zasady społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). 

  

1) Komisja ds. informacji, promocji i kontaktów z otoczeniem,  zajmuje się sprawami: 

 

a) prowadzeniem konsultacji społecznych w sprawach będących przedmiotem 

działań OPS, 

b) współpracą z mediami, 

c) działalnością informacyjną i wydawniczą, 

d) udziału w krajowych i międzynarodowych konferencjach senioralnych  

i innych imprezach naukowych, integracyjnych oraz służących wymianie 

doświadczeń w środowisku seniorów. 

  

5. Każda z Komisji, niezależnie od  merytorycznych problemów senioralnych 

przypisanych do  jej kompetencji,  może, stosownie do potrzeb wynikających z 

bieżących wyzwań stojących przed OPS,  powołać grupy robocze/ ekspertów do 

przygotowania opinii, wniosków lub stanowisk w sprawach bieżących, np. 
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waloryzacji świadczeń senioralnych, problematyki zdrowia, zabezpieczenia 

społecznego, rehabilitacji, projektów  rozwiązań legislacyjnych  i innych spraw. 

 

Rozdział VII 

Postanowienia końcowe 

1. Praca w OPS ma charakter pracy społecznej. 

 

2. Delegaci  do OPS mają obowiązek stosowania się do postanowień Regulaminu OPS  

oraz przyjętych ustaleń Prezydium OPS. 

 

3. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w posiedzeniu OPS, delegaci 

powiadamiają o tym Konwent Seniorów. 

 

4. Wszelkie sprawy administracyjne, kontakty z delegatami, korespondencję oraz 

sprawy związane z funkcjonowaniem OPS prowadzić będzie biuro (sekretariat) 

OPS, którego miejsce, budżet i szczegółowy zakres zadań określi Prezydium OPS. 

 

5. W  sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje, 

zwykłą większością głosów Prezydium OPS. W przypadku równej liczby głosów za  

i przeciw, decyduje głos Przewodniczącego. 

 

6. Uchwała w sprawie rozwiązania OPS należy do kompetencji posiedzenia delegatów 

do OPS, przy czym uchwała wymaga ¾ większości głosów oddanych. 

 

 

7. Regulamin OPS wchodzi w życie w dniu uchwalenia. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu OPS  

 

ZGŁOSZENIE DELEGATA  

OBYWATELSKI PARLAMENT SENIORÓW 

 

Podmiot 

delegujący 

/właściwe 

zaznaczyć/ 

 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

 Uniwersytet Trzeciego Wieku 

 Gminna/miejska rada seniorów 

Pełna nazwa 

podmiotu 

delegującego 

 

Adres 

korespondencyjny 

podmiotu 

delegującego 

Ulica  E-mail  

Miejscowość  Tel.  

Kod 

pocztowy 
 Fax  

Imię i nazwisko 

delegata 

 

Funkcja/ 

stanowisko  

w podmiocie 

delegującym 

 

PESEL delegata           

Adres 

korespondencyjny 

delegata 

Ulica  E-mail  

Miejscowość  Tel.  

Kod 

pocztowy 
 Fax 

 

Oświadczenie  

 

 

 

 Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych 

w niniejszym zgłoszeniu, na potrzeby organizacji Obywatelskiego Parlamentu 

Seniorów, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych 

(Dz. U. Nr 133 poz. 883). 

Osoba zgłaszająca 

delegata   

Imię i nazwisko  

Funkcja/stanowisko  
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Uwagi 

 

Gminna/miejska rada seniorów, Uniwersytet Trzeciego Wieku lub inna 

reprezentatywna organizacja senioralna może wskazać jednego delegata tj. 

przewodniczącego/prezesa lub inną osobę reprezentującą organ statutowy. 

Delegaci Polskiego Związku Emerytów, Rencistówi Inwalidów podlegają 

odrębnym zasadom wynikającym z uwarunkowań statutowych organizacji.   

Przyjęcie zgłoszenia delegata musi zostać potwierdzone przez organizatorów.   

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu OPS  

 

 

Projekt ślubowania delegata do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów 

 

 

" Jako delegat powołany w skład  Obywatelskiego Parlamentu Seniorów 

Ślubuję uroczyście 

rzetelnie i sumiennie reprezentować interesy osób starszych w Polsce,  

dbać o godne warunki życia oraz rozwój aktywności obywatelskiej seniorów, 

przestrzegać zapisów regulaminu Obywatelskiego Parlamentu Seniorów oraz 

aktywnie uczestniczyć we wszystkich formach  jego funkcjonowania.  

 

 


