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Od ponad 10 lat trwa proces konsolidacji ruchu senioralnego. Jego celem było stworzenie
z jednej strony ogólnopolskiego przedstawicielstwa wszystkich środowisk senioralnych,
z drugiej - płaszczyzny współpracy i dialogu na najwyższym parlamentarnym poziomie,
mającej za cel rozwiązywanie problemów senioralnych.
Proces ten przebiegał etapowo i dwutorowo.
Ważnym etapem realizacji tego celu był I Kongres UTW w 2012 roku, na którym
najważniejszym postulatem było utworzenie w parlamencie komisji sejmowej do spraw
senioralnych.
Po ponad dwóch latach bardzo intensywnych zabiegów tego środowiska, a przede wszystkich
ogromnej pracy posła Michała Szczerby, 9 maja 2014 r. Sejm uchwalił powołanie stałej
sejmowej Komisji Polityki Senioralnej. Uchwała, co ważne zapadła jednogłośnie, co oznacza
że problemy seniorów uznane zostały za ważne przez wszystkie środowiska polityczne.
Równolegle postępował proces jednoczenia ruchu senioralnego i jego wielkim historycznym
sukcesem było powołanie Obywatelskiego Parlamentu Senioralnego. Już I sesja zgromadziła
przedstawicieli ponad 3 tys. organizacji senioralnych różnych środowisk, a jej przebieg był
niezwykle merytoryczny i rzeczowy.
Ogromną pozytywną rolę w tym sukcesie odegrała Komisja Polityki Senioralnej poprzedniej
kadencji, która okazywała wsparcie na wszystkich etapach, począwszy od wsparcia
akredytacji, tworzenia programu, współpracy z Kancelarią Sejmu, tworzeniu polityki
informacyjnej i wydawnictw, pomocy organizacyjnej w kontytuowaniu się komisji OPS
aż do wysyłki stenogramu z I sesji do wszystkich delegatów.
Komisja Polityki Senioralnej po zaledwie półtorarocznej pracy pozostawiła ogromną wartość
dodaną, diagnozę w wielu ważnych problemach senioralnych, dorobek legislacyjny, w tym
ustawę o osobach starszych, wydawnictwa, współorganizowała i niezwykle aktywnie
uczestniczyła we wszystkich ważnych wydarzeniach senioralnych, tworzeniu polityki
informacyjnej, senioralnych mediów i wielu innych przedsięwzięciach.
Bardzo szybko uzyskała więc bardzo wysoki prestiż społeczny i poważanie całego
senioralnego środowiska.
Współpraca to uległa diametralnej zmianie w lipcu bieżącego roku.
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Przewodnicząca Komisji wszczęła
ogromnie szkodliwą krucjatę.

przeciwko

OPS

niezrozumiałą, nieuzasadnioną i

Bezprecedensowa nagonka i kampania oszczerstw i pomówień wobec Obywatelskiego
Parlamentu Seniorów ze strony przewodniczącej Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej
to wielka strata i krzywda dla tego środowiska, wprowadzająca chaos i dezinformację,
ale też ogromna strata wizerunkowa i prestiżowa dla samej Komisji.
Przypomnę chronologię zdarzeń, bowiem liczne telefony i maile ze strony członków KPS i
innych posłów, a także liderów organizacji senioralnych z prośbą o wyjaśnienia o co
właściwie chodzi w szokujących doniesieniach medialnych są dowodem, że większość
członków Komisji nie była na bieżąco informowana o poczynaniach Przewodniczącej
Komisji i o przebiegu sprawy.
Zdezorientowane wprowadzonym chaosem informacyjnym i bardzo zaniepokojone, wręcz
zniesmaczone poczynaniami Przewodniczącej Komisji jest całe środowisko seniorów.
O swojej decyzji cofnięcia patronatu nad OPS Przewodnicząca Komisji poseł Małgorzata
Zwiercan powiadomiła Marszałka Sejmu Pana Marka Kuchcińskiego już w połowie lipca,
chociaż w tym czasie taka decyzja nie zapadła w żadnej formie. Wprowadziła zatem
Marszałka Sejmu w błąd.
Na pisemne zapytanie Marszałka Sejmu RP „Czy Komisja podtrzymuje swoją decyzję o
cofnięciu patronatu” okazaną mi w dniu 2 sierpnia, a następnie po wyrażeniu przez mnie
oburzenia takim przykładem celowej dezinformacji, Pani Przewodnicząca M. Zwiercan
szybko, w dniu 4 sierpnia 2016 r. podjęła jednoosobową decyzję i powiadomiła o tym fakcie
wszystkich zainteresowanych oraz wszelkie media.
Przewodnicząca zawnioskowała także do Marszałka Sejmu o nie angażowanie się
Kancelarii Sejmu w organizację II sesji OPS, co oznacza praktycznie wniosek
o wyrzucenie obrad Obywatelskiego Parlamentu Seniorów z Sejmu.
To już jest znacznie poważniejsza decyzja niż sprawa samego patronatu, ogromnie
brzemienna w skutkach dla całej dalszej polityki senioralnej w Polsce i dla samej Komisji.
Oznacza ona bowiem całkowite zaprzepaszczenie dotychczasowego dorobku środowiska
senioralnego i Komisji, negację celów i misji dla jakich powstała, poważa wręcz sens
istnienia tej Komisji.
Dziś, po ponad miesiącu, Pani Przewodnicząca przywołuje Komisję po to aby zalegalizowała
podjętą przez siebie jednoosobowo i bezprawnie decyzję.
Pomijając fakt, że „patronat merytoryczny” nad OPS-em przybrał diametralnie różne
od praktykowanych w poprzedniej kadencji Komisji, wręcz kuriozalne formy i
kontynuowanie współpracy na takich zasadach nie może mieć miejsca, to chciałabym
zwrócić uwagę, że oczekiwanie Przewodniczącej, iż jej wcześniejsza jednoosobowa decyzja
zostanie potwierdzona teraz przez Komisję, narusza powagę Komisji, podważa jej autorytet,
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godzi w jej dobre imię i stanowi zaprzeczenie jej statutowych celów. Nie zna takiej procedury
żaden system prawny na świecie. Pozostawiam ten fakt do oceny każdego z członków
Komisji.
Jednocześnie informuję Państwa, że cały czas trwają przygotowania do organizacji II sesji
plenarnej OPS, zaangażowane są w ten proces wszystkie środowiska senioralne skupione
w kilku tysiącach organizacji senioralnych w Polsce oraz jednostki samorządu terytorialnego
wszystkich szczebli.
Każda z organizacji senioralnych w sposób absolutnie samorządny rekomenduje swoich
kandydatów do OPS i żadna dowolność czy uznaniowość jakiegokolwiek organu OPS w tym
zakresie nie może mieć miejsca.
Nikt nie wyobraża sobie nawet sytuacji, że II sesja OPS mogłaby się odbywać w innym
miejscu niż Sala Posiedzeń Sejmu RP.
Obywatelski Parlament Seniorów jest ukoronowaniem wieloletniego procesu konsolidacji
środowiska senioralnego w Polsce i tworzenia polityki senioralnej w Polsce.
To pierwsze w historii ogólnopolskie przedstawicielstwo ponad 8-milionowej populacji
osób starszych oraz forum dialogu z rządem, parlamentem i organizacjami pozarządowymi
w rozwiązywaniu problemów senioralnych. Uznane zostało powszechnie za najważniejszą
inicjatywę obywatelską i wydarzenie społeczne w 40 letnim ruchu senioralnym.
Bardzo zróżnicowane problemy osób starszych są zjawiskiem społecznym i nie mają
opcji politycznej. Musi się z nimi zmierzyć każdy rząd niezależnie od tego jaka partia w
nim dominuje.
Dlatego też OPS chce być rzecznikiem interesów osób starszych oraz współpracować
ze wszystkimi siłami i środowiskami, dla których problemy te są ważne, ale jednocześnie
strzec będzie swojej apolityczności i suwerenności.
Obywatelski Parlament Seniorów chce zajmować się wyłącznie problemami senioralnymi,
monitorowaniem programów rządowych i inspirowaniem najlepszych rozwiązań w polityce
senioralnej, a Komisja Polityki Senioralnej miała z założenia być i powinna być w tym
zakresie najważniejszym partnerem.
Obywatelskie Parlament Seniorów może być jednak ani ubezwłasnowolniany ani
zawłaszczany do jakichkolwiek rozgrywek politycznych.
Apelujemy do wszystkich Członków Komisji o rzetelną debatę nad fundamentalnymi
wartościami, celami i misją tej Komisji, bowiem jego określenie czy też przypomnienie treści
aktu erekcyjnego jest niezbędne dla jakiejkolwiek dalszej jej działalności i współpracy ze
środowiskami senioralnymi.
Z poważaniem
Krystyna Lewkowicz
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