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PiS wyrzuca ich z Sejmu! Boi się skandalu?
Idea Obywatelskiego Parlamentu Seniorów zrodziła się za rządów PO - zgodnie z zaleceniem
Parlamentu Europejskiego. Rok temu - 1 października, w Międzynarodowy Dzień Osób
Starszych - odbyło się pierwsze posiedzenie. Dziś PiS rękami skompromitowanej posłanki
wyrzuca seniorów z Sejmu. A wszystko za zgodą marszałka Marka Kuchcińskiego. Tak
działa władza dla obywateli.
To już przesądzone: posiedzenie OPS w tym roku w Sejmie się nie odbędzie - wynika z
ustaleń Fakt24. O tym, iż PiS zamierza zamknąć salę plenarną dla zaangażowanych w sprawy
publiczne seniorów, spekulowano od kilku tygodni. O sprawie pisała "Rzeczpospolita".
Marszałek Marek Kuchciński, który zdecydował przed kilkoma miesiącami, że posiedzenie
OPS odbędzie się 1 października - tak, jak przyjęto za rządów Platformy - dziś zmienił
decyzję. Wszystko to za sprawą interwencji Małgorzaty Zwiercan - szefowej Komisji Polityki
Senioralnej, posłanki, która wsławiła się nie wytężoną pracą na rzecz osób starszych, a
skandalem na sali plenarnej: była posłanka Kukiz'15 podczas jednego z tegorocznych
posiedzeń Sejmu zagłosowała za swojego klubowego kolegę Kornela Morawieckiego.
Niezgodnie z prawem, za co została wyrzucona z formacji Pawła Kukiza. Dziś pod protekcją
PiS Zwiercan pozbywa się seniorów z parlamentu.
OPS składa się z 460 delegatów - ich liczba odpowiada liczbie posłów. Na sali plenarnej
Sejmu 1 października 2015 r. Parlament Seniorów dyskutował o najważniejszych problemach
pokolenia 60+. W obradach brali kluczowi politycy. Rządzący mieli doskonałą okazję
zapoznać się z bolączkami trapiącymi osoby starsze. PiS jednak zdecydował, że seniorzy są
dla władzy zbyt niewygodni. A sam proces podejmowania decyzji w tej sprawie wygląda
groteskowo.
19 maja 2016 r. Komisja Polityki Senioralnej przyjmuje patronat nad Obywatelskim
Parlamentem Seniorów. 1 czerwca marszałek Sejmu wydaje zgodę na jego organizację. Tego
samego dnia - w Dzień Dziecka - zbiera się Sejm Dzieci i Młodzieży. Na mównicę wchodzi
jedna z uczestniczek. Spokojna debata zamienia się w tyradę pretensji skierowanych w stronę
obozu władzy. Młoda dziewczyna wypala: - Jako Polka i Europejka wyrażam sprzeciw
wobec działań PiS. Nie podoba mi się naginanie zasad demokracji, decydowanie za
kobiety w kwestii ich moralności, podważanie opinii organów UE, a przede wszystkim propagowanie postaw nacjonalistycznych. Jest mi wstyd za to, jak rządzicie w naszym
państwie!
To wystąpienie - jak słyszymy - było punktem zwrotnym dla rządzących.
Lipiec. Trwa spotkanie organizacyjne dotyczące II sesji OPS z udziałem przedstawicieli
prezydium Komisji Polityki Senioralnej oraz prezydium Parlamentu Seniorów. Głos zabiera
posłanka Józefa Hrynkiewicz - przedstawicielka frakcji profesorskiej w PiS. Ku zaskoczeniu
uczestników spotkania, wypala: - Antyobywatelskie wystąpienie z Sejmu Dzieci i
Młodzieży nie może się powtórzyć! I rzuca pomysł rezygnacji z organizacji OPS.

Początek sierpnia. Małgorzata Zwiercan - jak twierdzi nasz rozmówca z Komisji Polityki
Senioralnej - próbuje "wywrócić proces rekrutacji delegatów do tegorocznego OPS,
prowadzony od 15 lipca".
W kilka miesięcy po przyjęciu patronatu nad Parlamentem Seniorów przez sejmową komisję,
Zwiercan jednoosobowo podejmuje decyzję o wycofaniu patronatu, o czym informuje
marszałka Sejmu. W piśmie przygotowanym dla Kuchcińskiego - a sygnowanego tylko przez
nią - rekomenduje marszałkowi wycofanie się organizacji OPS.
5 września na posiedzeniu Komisji Polityki Senioralnej odbywa się głosowanie w tej sprawie.
Jak słyszymy, PiS przy asyście Zwiercan w stosunku 9:7 wygrywa je i - mimo protestów całej
opozycji - rezygnuje - poprzez wycofanie patronatu - z organizacji Parlamentu Seniorów.
W środę na posiedzeniu Sejmu przed głosowaniami marszałek Kuchciński, pytany o skandal
związany z OPS przez posła Michała Szczerbę z PO, odpowiada z mównicy: - Komisja
wycofała patronat. Sprawy nie ma. Dziękuję.
Jak mówi nam poseł - członek Komisji Polityki Senioralnej - dotąd politycy nigdy nie
ingerowali w skład delegatów do OPS. A w PiS powstał plan, by to władza wybierała jedynie
słusznych delegatów: mieli wskazywać ich wojewodowie. A to oznaczałoby złamanie statutu
OPS i ubezwłasnowolnienie jego członków. Ostatecznie pomysł upadł, bo OPS w tym roku w
gmachu parlamentu w ogóle się nie zbierze.
Sprawa ma jeszcze drugie dno: Kancelaria Sejmu ma już zaplanowane środki na organizację
OPS. Wycięcie organizacji seniorów z parlamentu powoduje, że teoretycznie trafiają one w
próżnię. Jak słyszymy jednak od polityka opozycji, Zwiercan "okazała łaskę" dla seniorów.
PiS zorganizuje im konferencję w jednej z sejmowych sal. Oczywiście uczestników
konferencji władza dobierze sobie sama. - To "przejadanie pieniędzy" przez PiS komentuje poseł z Komisji Polityki Senioralnej.
Obywatelski Parlament Seniorów będzie w tym roku obradował na "uchodźstwie".

15 września 2016 r. Rzeczpospolita

Reprezentacja seniorów nie zbierze się w
parlamencie

Reprezentacja osób starszych nie zbierze się w tym roku w parlamencie. Inicjatywę
storpedował PiS.
Obywatelski Parlament Seniorów zebrał się po raz pierwszy 1 października 2015 r. w
Międzynarodowym Dniu Osób Starszych. Delegaci zasiedli na sali plenarnej i było ich tylu,
ilu jest posłów, czyli 460. Jeszcze latem wydawało się, że takie spotkanie odbędzie się też w
tym roku. Patronatem objęła je sejmowa Komisja Polityki Senioralnej, a zgodę wyraził
marszałek Sejmu. O tym, że sejmowe władze zaczęły się wycofywać, pisaliśmy już w
sierpniu. Teraz wiadomo, że do obrad seniorów nie dojdzie.
Poinformował o tym w środę z mównicy marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Wcześniej
poseł PO Michał Szczerba złożył wniosek formalny o informację w sprawie spotkania osób
starszych. Zamiast Parlamentu Seniorów 1 października odbędzie się w Sejmie konferencja o
radach seniorów w samorządach. Organizuje ją szefowa Komisji Polityki Senioralnej
Małgorzata Zwiercan, która po głosowaniu na dwie ręce została wykluczona z klubu
Kukiz'15, a obecnie współpracuje z PiS. To ona odpowiada za wyrzucenie Parlamentu
Seniorów z Sejmu.
Głównym powodem konfliktu jest metoda wyboru jego członków. Wyłania się ich według
procedury, która zakłada podział mandatów zarówno między województwa, jak i największe
organizacje senioralne. Zdaniem Zwiercan metoda jest wadliwa. – Niezależnie od tego, jak
demokratyczne byłyby wybory w regionach, ostateczny głos w sprawie składu i tak należy do
prezydium Parlamentu Seniorów z jego szefową Krystyną Lewkowicz na czele – uzasadnia.
Dlatego Zwiercan zaproponowała wybór delegatów przez podległych rządowi wojewodów,
na co nie zgodziła się Lewkowicz. Jej zdaniem zlikwidowałoby to samorządny charakter
parlamentu.
– Sejmowe władze podjęły wrogie działanie w celu unicestwienia unikalnej inicjatywy
obywatelskiej. To wielka szkoda, bo nad powołaniem parlamentu pracowaliśmy dziesięć lat,
jednocząc środowiska senioralne, które obecnie próbuje się skłócić – dodaje Lewkowicz.
Zaznacza, że marszałek formalnie nie wycofał jeszcze zgody na imprezę. Dodaje, że nawet
jeśli to uczyni, Parlament Seniorów odbędzie się, tyle że w innym miejscu. Prawdopodobnie
będzie się to jednak wiązało z utratą środków finansowych, które Kancelaria Sejmu miała
przeznaczyć m.in. na noclegi części delegatów.
Michał Szczerba przypomina, że w 1993 r. powołanie takich ciał w każdym państwie UE
zarekomendował Europejski Parlament Seniorów. – Podejrzewam, że sprzeciw PiS bierze się
z filozofii działania tej partii, która przewiduje zawłaszczenie wszystkich inicjatyw
obywatelskich – dodaje.

13 września 2016 r.
Stanowisko Komisji Dialogu Społecznego ds. Uniwersytetów Trzeciego
Wieku przy Urzędzie m.st. Warszawy
z dnia 13 września 2016 r.

w sprawie II sesji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów
1. Komisja Dialogu Społecznego ds. UTW uznaje Obywatelski Parlament
Seniorów za urzeczywistnienie budowy społeczeństwa obywatelskiego
w Polsce i największe osiągnięcie w zakresie konsolidacji organizacji
i środowisk senioralnych, a także tworzenia ich ogólnokrajowej samorządnej
reprezentacji.
2. Komisja Dialogu Społecznego ds. UTW udziela pełnego poparcia Prezydium
Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w zakresie realizacji programu i celów
działania OPS.
3. Komisja Dialogu Społecznego ds. UTW uważa, że II sesja Obywatelskiego
Parlamentu Seniorów powinna odbyć się zgodnie z Regulaminem OPS.
4. Komisja Dialogu Społecznego ds. UTW uważa, że termin i miejsce II sesji
Obywatelskiego Parlamentu Seniorów ma prawo wyłącznie ustalić Prezydium
OPS, jako jedyny organ regulaminowo upoważniony do jej organizacji, biorąc
pod uwagę możliwość alternatywnego miejsca organizacji sesji.
5. Komisja Dialogu Społecznego ds. UTW zwraca się z prośbą do Prezydenta
m.st. Warszawy oraz Zarządu Województwa Mazowieckiego o wsparcie
organizacji II sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.
6. Komisja Dialogu Społecznego ds. UTW uznaje działania obecnej
przewodniczącej Komisji Polityki Senioralnej, które skutkowały odwołaniem
patronatu Komisji i wycofaniem się z Marszałka Sejmu ze zgody
na organizację II sesji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, za całkowicie
nieuzasadnione, dyskryminujące środowiska senioralne, które będą mieć
bardzo negatywny wpływ na rozwój polityki senioralnej w Polsce, dotychczas
realizowanej w ścisłym partnerstwie z reprezentacją seniorów.
7. Komisja Dialogu Społecznego ds. UTW uznaje jakiekolwiek próby ingerencji
przewodniczącej Komisji Polityki Senioralnej w wybór i skład delegatów
za działanie niedopuszczalne, którego celem jest ograniczenie niezależnego
i samorządnego charakteru Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.
Stanowisko przyjęte przez aklamację na posiedzeniu plenarnym Komisji Dialogu Społecznego
w dniu 13 września 2016 r.

