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Pod hasłami: Konsolidacja środowiska – Aktywność 
obywatelska – Zdrowie i usługi społeczne

W powszechnym odczuciu zamykanie drzwi polskiego par-
lamentu przed seniorami to sytuacja patologiczna, pod-
ważająca ideę społeczeństwa obywatelskiego, naruszająca 
autorytet i wizerunek Sejmu RP, a zarazem będąca przeja-
wem lekceważenia i niedocenienia roli i potencjału blisko 
9 milionowej populacji osób starszych.

Podważa dorobek trwającego od ponad 10 lat procesu 
zjednoczeniowego polskiego ruchu senioralnego, którego 
ukoronowaniem było powołanie Obywatelskiego Parla-
mentu Seniorów i jego I sesja zorganizowana pod patro-
natem Marszałka Sejmu w dniu 1 października 2015 r. 

Powołanie OPS uznane zostało za największe wydarzenie 
40. letniego ruchu senioralnego. Tym sposobem Polska wy-
pełniła rekomendacje Parlamentu Europejskiego dotyczące 
powołania w każdym państwie członkowskim Parlamentu 
Seniorów mającego wpływ na politykę państwa wobec ludzi 
starszych.

Na alternatywne miejsce obrad OPS wybrano Audy-
torium Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie, 
a w organizacji wydarzenia pomogły władze mazowiec-
kiego i warszawskiego samorządu, który po raz kolejny 
pokazał, że jest przyjazny seniorom.

 – Parlament Seniorów nie jest inicjatywą polityczną. Jego 
celem jest pokazanie, że osoby starsze, które zakończyły lub 
niebawem zakończą aktywność zawodową, są wciąż pełno
prawnymi członkami społeczeństwa. Nie tylko mają prawo 
zabierać głos, ale ten głos musi być przez rządzących wysłu
chany. Szacunek i godność okazuje się seniorom tym, że mogą 
i powinni oni obradować w Sejmie.

Wielka szkoda, że dziś obrady odbywają się poza salą ple
narną Sejmu. Nie sądziłem, że obecna władza może posunąć 
się tak daleko w swojej niechęci do osób starszych. Jestem jednak 

W dniu 3 października odbyła się II sesja ple-
narna, inaugurująca II kadencję Obywatel-
skiego Parlamentu Seniorów 2016 -2019.
Z przyczyn niezależnych musiała odbyć się 
poza siedzibą sejmu RP, co wywołało zdu-
mienie zainteresowanych i wiele krytycznych 
komentarzy mediów.

Uroczyste ślubowanie
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głęboko przekonany, że Parlament Seniorów jeszcze wróci do 
Sejmu – mówił gość obrad Władysław Kosiniak-Kamysz.

 – Niemożność zorganizowania sesji OPS w sejmie jest 
brzemienna w skutkach dla warunków organizacyjno
technicznych i finansowych, ale nie może być decydująca dla 
dalszego bytu tej unikalnej w świecie inicjatywy obywatelskiej. 
Polscy seniorzy różnych środowisk jeszcze raz pokazali, że na
wet w tak trudnych warunkach i tak niezwykle krótkim czasie 
są w stanie się zorganizować, pozyskać partnerów i stworzyć 
wielkie rzeczy.

II sesja OPS jest też wyrazem uznania i szacunku dla pol
skich seniorów ze strony wielu ludzi i instytucji dobrej woli, 
szczerze oddanych sprawom osób starszych, dzięki pomocy 
których może on gościć dziś delegatów II sesji i kontynuować 
swoją misję.

To nie miejsce i komfort obrad, ale uczestnicy i ranga 
problemów tworzą etos tego zgromadzenia –podsumowała 
przewodnicząca Krystyna Lewkowicz.

W wystąpieniach programowych podkreślono, iż dewizą 
OPS jest apolityczność, bowiem problemy senioralne nie 
mają opcji politycznej i każdy rząd musi zmierzyć się z wy-
zwaniami ekonomicznymi i społecznymi wynikającymi 
z procesów starzenia się społeczeństwa.

Zadaniem OPS jest dobrze reprezentować interesy pol-
skich seniorów i pomagać w rozwiązywaniu ich problemów. 
Jest otwarty na współpracę z każdym rządem i środowi-
skiem, chce prowadzić dialog, konsolidować środowisko, 
poszukiwać rozwiązań problemów osób starszych. Nie za-
mierza natomiast uczestniczyć w żadnej grze politycznej, 

a tym bardziej nie pozwoli zawłaszczyć nikomu Obywatel-
skiego Parlamentu Seniorów i wykorzystywać go do takich 
rozgrywek.

Uczestnicy II sesji plenarnej złożyli uroczyste ślu-
bowanie. 

Zaakceptowali nowy logotyp OPS na II kadencję 2016-
2019.

Wysłuchali Sprawozdania Prezydium z przebiegu I rocz-
nej kadencji, udzielili organom OPS pokwitowania z wyko-
nania przez nie obowiązków oraz zaakceptowali kierunki 
strategii na II kadencję.

Przyjęli nowy Regulamin organizacyjny OPS na II ka-
dencję 2016-2019 (publikowany na www.fundacjaops.pl) 
wybrali nowe Prezydium w składzie:
Krystyna Lewkowicz przewodnicząca
Elżbieta Ostrowska wiceprzewodnicząca
Janusz Czyż wiceprzewodniczący
Krystyna Męcik wiceprzewodnicząca
Renata Ekielska wiceprzewodnicząca
Ewa Branicka członek prezydium
Bożena Sałacińska członek prezydium
Janusz Wentruba członek prezydium

Za sukces I kadencji uznano m.in. fakt pozyskania do 
współpracy kolejnych liczących się i mających niekwestio-
nowane dokonania organizacji senioralnych.

Rozszerzenie kręgu organizacji senioralnych reprezento-
wanych w OPS było jednym z głównych kierunków strate-
gii. Chodziło w tym procesie o jak najszerszą reprezentację 
wszystkich środowisk osób starszych.

Cel ten został osiągnięty, bowiem w OPS II kadencji, 
obok dotychczasowych inicjatorów, tj. środowiska Uni-
wersytetów Trzeciego Wieku, jednostek organizacyjnych 
Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, 
gminnych i miejskich Rad Seniorów, pojawiły się duże 
organizacje senioralne o zasięgu ogólnopolskim mające 
dziesiątki tysięcy członków, jak np. Koalicja na Pomoc 
Niesamodzielnym zrzeszająca 500 organizacji osób niepeł-
nosprawnych i niesamodzielnych, organizacje pacjenckie, 
charytatywne, organizacje o takim zasięgu oddziaływania 
jak Polski Czerwony Krzyż, Caritas Polska, a także Kon-
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gres Kobiet, organizacje emeryckie zrzeszone w Federacji 
Stowarzyszeń Służb Mundurowych i inne.

Duże zainteresowanie udziałem w OPS wykazały rów-
nież organizacje z małych miast i gmin i tak wśród dele-
gatów OPS II kadencji są przedstawiciele klubów seniora, 
regionalnych stowarzyszeń kulturalnych, a nawet Rada 
Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.

W trakcie I kadencji poświecono wiele starań dla 
pozyskania do współpracy instytucji rządowych i sa-
morządowych oraz promowania i popularyzacji celów 
i zadań OPS.

Odbyły się robocze narady w Kancelarii Prezydenta RP, 
Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z odpo-
wiedzialną w rządzie za politykę senioralną Panią Wicemi-
nister Elżbietą Bojanowską. Wszystkie kończyły się wyraza-
mi uznania dla tej obywatelskiej inicjatywy i deklaracjami 
wsparcia i bieżącej współpracy.

Prezydium dołożyło wiele starań aby ułożyć dobre rela-
cje z niezwykle ważną dla problemu obywatelskości OPS 
instytucją Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Oby-
watelskiego, który w dniu 11 maja 2016 r. objął nad OPS 
honorowy patronat.

Kolejne spotkania i tworzenie płaszczyzny współpracy za-
owocowały powołaniem dwóch przedstawicieli Prezydium 
OPS w charakterze ekspertów w zespołach tematycznych 
pracujących nad szczegółowymi rozwiązaniami przygo-
towywanego przez rząd Narodowego Programu Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego.

Na wniosek Prezydium OPS, w dniu 1 czerwca 2016 r. 
Marszałek Sejmu wydał zgodę na zorganizowanie II sesji 
na terenie Sejmu, a Kancelaria Sejmu poinformowała, że 
w budżecie Kancelarii zostały zarezerwowane środki na 
wsparcie logistyczne organizacji II sesji OPS.

12 maja 2016 roku wprowadzono pod obrady Komisji 
Polityki Senioralnej Program działania Obywatelskiego 
Parlamentu Seniorów. Zawierał on bogaty program wła-
snych przedsięwzięć jak i inicjatywy legislacyjne.

W programie OPS znalazły się tak ważne tematy jak 
wsparcie dla Ministerstwa Zdrowia oraz włączenie się OPS 
w kampanię opiniowania programu rządowego „bezpłat-
ne leki dla 75+”, oferta partycypowania OPS i organiza-
cji senioralnych w procesie monitorowania sytuacji osób 
starszych, zgodnie z wymogami ustawy o osobach star-
szych, partycypowanie w pracach przygotowawczych do 
nowelizacji ustawy o osobach starszych, m.in. uzupełnienie 
jej o ewidentnie brakującą w niej definicję „organizacji 
senioralnej”, włączenie OPS w prace przygotowawcze do 
procedowania rozporządzenia wykonawczego do ustawy, 
kampanie społeczne w zakresie zdrowia i wiele innych.

19 maja Komisja Polityki Senioralnej objęła w trybie 
uchwały patronat nad Obywatelskim Parlamentem Senio-
rów, co poczytywać można za akceptację przedstawionych 
w programie kierunków działania.

W kilku miastach Polski – Katowicach, Krakowie, War-
szawie, Toruniu, Włocławku i Opolu, m.in. z inspiracji 

delegatów OPS, odbyły się konferencje regionalne po-
święcone polityce senioralnej i określeniu roli OPS w jej 
realizacji.

Były one jednocześnie okazją do prowadzenia konsultacji 
społecznych ważnych dokumentów i rozwiązań problemów 
podejmowanych przez OPS.

Mimo pionierskiego i w dużej mierze eksperymental-
nego charakteru I kadencji, jej dokonania można uznać za 
ważne i niebagatelne, była bowiem dynamiczna, opiewała 
w sukcesy i dobrze rokowała na przyszłość.

Jednak we wrześniu 2016 r. zaczęły się bardzo niepoko-
jące zjawiska.

Ku zdumieniu wszystkich zainteresowanych, ataki na 
OPS pojawiły się ze strony sejmowej Komisji Polityki Se-
nioralnej.

Zakwestionowano projekt Regulaminu, zasady akredy-
tacji delegatów do II kadencji, podważono samorządny 
sposób rekomendowania delegatów przez organizacje se-
nioralne próbując go zastąpić administracyjnym ich wy-
znaczaniem przez urzędy wojewodów itp.

Powołując się na demokrację, podważono najważniejsze 
pryncypia OPS – jego neutralność polityczną, obywatel-
ski charakter oraz niezawisłość jego organów, powołanych 
przez sesję plenarną 1 października 2015 r.

Brak zgody na tak ostentacyjne pogwałcenie samorząd-
nego i obywatelskiego charakteru OPS, poskutkowało cof-
nięciem patronatu Komisji i wycofaniem się Marszałka 
Sejmu i Kancelarii z udziału w organizacji II sesji OPS w Sali 
obrad Sejmu RP.

Dokąd zmierza polityka senioralna?

Doświadczenia ostatnich miesięcy pokazały, że polityka 
senioralna znalazła się na niebezpiecznym zakręcie. Za-
wiodła Komisja Polityki Senioralnej nowej kadencji, której 
powołanie w 2014 roku było wielkim sukcesem środowisk 
senioralnych, a współpraca z Komisją w latach 2014-2015 
była niezwykle twórcza, konstruktywna i stanowiła nie-
ocenione wsparcie strategii i najważniejsze wydarzenie 
senioralne.

Sposób potraktowania Obywatelskiego Parlamentu Se-
niorów kładzie cień na wizerunku Komisji bowiem niwe-
czy długoletni proces zjednoczeniowy ruchu senioralnego 
w Polsce.

Takim praktykom środowisko seniorów mówi stanow-
czo NIE. Polscy seniorzy nie wyrażają zgody na zawłaszcze-
nie OPS dla celów politycznych i po raz kolejny wykazali 
wielką dojrzałość i odpowiedzialność za losy swoje, swoich 
rodzin i Polski.

Sesja plenarna w dniu 3 października 2016 r., inauguru-
jąca drugą kadencję Obywatelskiego Parlamentu Seniorów 
stała się faktem.

Misja i program działania OPS będzie kontynuowany.
Relacjonował Florian Kott
Zdjęcia: Witold Filipunas
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DEKLARACJA PROGRAMOWA II SESJI
OBYWATELSKIEGO PARLAMENTU SENIORÓW

„SENIORZY I PRZYSZŁOŚĆ POLSKI”

Konsolidacja środowiska. Aktywność obywatelska. Zdrowie i usługi społeczne.

Sytuacja demograficzna Polski wymaga prowadzenia aktywnej i kompleksowej polityki senioralnej, opartej 
na długofalowych działaniach państwa, przy aprobacie, zaufaniu i uczestnictwie całego społeczeństwa, 
w tym organizacji przedstawicielskich osób starszych.

Od wielu lat trwa proces konsolidacji środowisk senioralnych, którego ukoronowaniem jest powstanie 
Obywatelskiego Parlamentu Seniorów (OPS).

OPS wniósł istotny wkład w rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, w konsultacje społeczne 
w ramach procesu stanowienia prawa, w diagnozę sytuacji osób starszych, a także w ocenę efektywności 
wprowadzanych rozwiązań w zakresie polityki senioralnej.

OPS I kadencji skoncentrował swoje działania na zwiększeniu reprezentatywności środowisk senio-
ralnych w OPS, co pozwoliło w II kadencji na udział delegatów z kolejnych ogólnopolskich organizacji 
oraz licznych organizacji działających w społecznościach lokalnych.

Opracowany został długofalowy program działania OPS, uwzględniający prowadzenie przez OPS, na 
równi z organami administracji rządowej i państwowymi jednostkami organizacyjnymi, monitoringu 
sytuacji osób starszych, oraz ocenę corocznej informacji Rady Ministrów o sytuacji osób starszych, co 
przewiduje ustawa o osobach starszych.

Ujawniły się także problemy i zagrożenia, związane z brakiem umocowania prawnego Obywatelskiego 
Parlamentu Seniorów, ograniczonymi możliwościami finansowania działalności jak również zagrożenia 
dla samorządnego i obywatelskiego charakteru OPS, a tym samym obniżenia znaczenia udziału osób 
starszych w życia społecznym.

Obywatelski Parlament Seniorów uznaje, że zwiększenie populacji osób starszych powinno być trak-
towane jako inspiracja do poszukiwań nowych rozwiązań w zakresie polityk publicznych, w tym zdro-
wotnej, społecznej i gospodarczej, które odpowiadają na potrzeby seniorów.

Obywatelski Parlament Seniorów z aprobatą przyjmuje następuje działania:

uchwalenie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej  − finansowanych ze środków 
publicznych oraz niektórych innych ustaw, która z dniem 1 września 2016 r. wprowadziła wybrane 
bezpłatne leki dla osób po 75 roku życia;
kontynuację Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020; −
kontynuację Rządowego Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020; −
zaproszenie przez Pełnomocnika Rządu do Społeczeństwa Obywatelskiego przedstawicieli Obywatel- −
skiego Parlamentu Seniorów do prac nad Narodowym Programem Wspierania Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego.

OPS zwraca uwagę na niepokojące zjawiska świadczące o braku partnerskiego podejścia do ogólnopol-
skiego przedstawicielstwa osób starszych, prowadzące do podziałów i konfliktów, mogące skutkować 
zaprzepaszczeniem dotychczasowego dorobku w zakresie integracji środowiska senioralnego w Polsce.

OPS widzi konieczność kontynuacji w kolejnych latach przedsięwzięć programowych, a także pilną 
potrzebę podjęcia szeregu nowych inicjatyw wzmacniających politykę senioralną:

kontynuowanie procesu zjednoczenia środowisk senioralnych i przeciwdziałanie wszelkim destruk- −
tywnym zjawiskom ukierunkowanym na ich podział i skłócenie;
zacieśnienie współpracy z organami samorządu terytorialnego oraz uaktywnienie działań delegatów  −
OPS na szczeblu regionalnym i lokalnym;
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budowę regionalnych struktur OPS w oparciu o szeroką współpracę różnych środowisk senioralnych  −
zarówno reprezentowanych w OPS, jak i innych działających na danym terenie;
inicjowanie rozwiązań prawnych oraz realizowanie programów odpowiadających na zróżnicowane  −
potrzeby różnych środowisk osób starszych tj. wspieranie ekonomii społecznej oraz inspirowanie roz-
woju srebrnej gospodarki, wprowadzanie systemu zachęt dla pracodawców sprzyjających tworzeniu 
miejsc pracy i zatrudnianiu osób starszych;
zmniejszanie skali zagrożenia wykluczeniem społecznym osób starszych, w szczególności niesamo- −
dzielnych i niepełnosprawnych;
gwarancje ciągłości świadczeń emerytalnych i rentowych oraz ich odpowiedniej wysokości i walory- −
zacji, zmniejszające obszary ubóstwa;
podniesienie jakości usług pielęgnacyjno-opiekuńczych poprzez profesjonalizację systemu szkoleń  −
opiekunów osób starszych; zwiększenie odpowiedzialności świadczeniodawców za jakość usług; 
ograniczenie szarej strefy przez zabezpieczenie wykonawcom tych usług praw pracowniczych, eme-
rytalnych i socjalnych;
wdrażanie programów sprzyjających wydłużaniu aktywności zawodowej i społecznej osób starszych,  −
nabywania nowych kompetencji i umiejętności niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym 
świecie, w tym kompetencji cyfrowych;
opracowanie i realizację skoordynowanej publicznej polityki zdrowotnej, w oparciu o stosowne pro- −
gramy zdrowotne w obszarze promocji zdrowia, profilaktyki chorób i zagrożeń, kompleksowego 
leczenia i efektywnej rehabilitacji oraz sukcesywną budowę szpitalnej i ambulatoryjnej infrastruktury 
geriatrycznej; rozwój systemu kształcenia kadry gerontologicznej, lekarskiej i pielęgniarskiej;
rozwój nowoczesnych form wsparcia medycznego i pielęgnacyjnego poprzez promowanie i wdrażanie  −
usług teleopieki, telemedycyny oraz telenadzoru nad osobami przewlekle chorymi lub niesamodziel-
nymi;
poprawę bezpieczeństwa osób starszych zarówno poprzez profilaktykę i zwalczanie istniejących  −
zagrożeń o charakterze zdrowotnym jak i przeciwdziałanie wszelkim nadużyciom na szkodę osób 
starszych.

Obywatelski Parlament Seniorów uważa, że działalność OPS:

jednoczy różne środowiska senioralne i skutecznie reprezentuje interesy oraz wyraża stanowiska osób  −
starszych;
przyczynia się do upowszechnienia wiedzy o zróżnicowanych potrzebach osób starszych i możliwości  −
ich zaspokojenia poprzez edukację, badanie potrzeb oraz inspirowanie właściwej polityki społecznej 
i gospodarczej państwa;
poprzez ewaluację rządowych programów senioralnych i coroczne badania wybranych zagadnień  −
dotyczących sytuacji osób starszych, przyczynia się do poprawy efektywności wydatkowania środków 
publicznych na realizację polityki senioralnej.

Obywatelski Parlament Seniorów zwraca się z apelem:

do władz publicznych, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, pracodaw- −
ców i związków zawodowych o realizowanie skoordynowanych działań polityki społecznej, gospo-
darczej i senioralnej, sprzyjających aktywnej, zdrowej i godnej starości, w tym o tworzenie przyjaznej 
przestrzeni do działalności międzypokoleniowej i miejsc dziennego pobytu dla osób starszych oraz 
usuwanie barier architektonicznych;
do Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, Sejmu RP, Senatu RP – o współdziałanie z organizacjami  −
osób starszych, w tym w szczególności z Obywatelskim Parlamentem Seniorów w realizacji całościowej 
polityki senioralnej;
do parlamentarzystów o twórczą debatę nt. współpracy Obywatelskiego Parlamentu Seniorów z par- −
lamentem i rządem.

Warszawa, 3 października 2016 r.
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Zadania Regionalnych Zespołów/Delegatur OPS.I. 

Regionalne Zespoły/Delegatury integrują delegatów 1. 
OPS w regionie, reprezentują problemy środowiska seniorów 
zgodnie z Deklaracją Programową OPS wobec wszystkich 
organów władzy rządowej i samorządowej w wojewódz-
twie, gminie i powiecie, a także wobec wszystkich instytucji 
istotnych dla zapewnienia godnego i bezpiecznego życia 
seniorów, szczególnie w zakresie aktywności obywatelskiej, 
zdrowia, bezpieczeństwa socjalnego, uczestnictwa w życiu 
kulturalnym i sportowym regionu.

Delegaci do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów z terenu 
każdego województwa mogą tworzyć Zespoły/Delegatury 
będące regionalnymi, społecznymi strukturami, działają-
cymi zgodnie z dokumentami programowymi i zgodnie 
z Regulaminem OPS.

Regionalne Zespoły/Delegatury Obywatelskiego Parla-
mentu Seniorów, zwane dalej „Zespołami” lub „Delegatu-
rami” podlegają organizacyjnie i programowo Prezydium 
Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

W nazwach zespołów poszczególnych regionów wy-
raz „Regionalny” zastępowany będzie nazwą regionu, 
np. Kujawsko-Pomorski Regionalny Zespół Obywatel-
skiego Parlamentu Seniorów, Mazowiecka Delegatura 
Obywatelskiego Parlamentu Seniorów itd.

Od Redakcji:
Jednym z kierunków strategii OPS przyjętych w II kadencji 
jest decentralizacja struktur działania poprzez przekazanie 
zadań, funkcji reprezentacyjnych i misji na szczebel regionów. 
Ma to na celu konsolidację delegatów OPS w ramach regionu, 
propagowanie wiedzy o działalności OPS, a także współpracę 
z innymi podmiotami społecznymi, samorządowymi oraz or
ganizacjami, które nie mają swoich przedstawicieli w OPS.

Struktury regionalne nazwane roboczo Zespołami/Delegatura
mi OPS nie będą w najmniejszym stopniu kolidować, konkuro
wać, a tym bardziej ingerować w politykę senioralną regionu, 
a jedynie mają na celu pozyskiwanie wiedzy o jej kierunkach, 
wymianę poglądów, wzajemne uczestnictwo w organizowanych 
ważnych wydarzeniach senioralnych, współdziałanie w ich re
alizacji, promowanie i przenoszenie uogólnionych problemów 
regionalnych i lokalnych na grunt ogólnopolski.

Inicjatywa ta spotkała się z dużym zainteresowaniem delegatów 
OPS i, co szczególnie ważne, z przychylnością i otwartością na 
współpracę ze strony regionalnych władz samorządowych.

Już powstały pierwsze grupy inicjatywne w woj. pomorskim, 
kujawskopomorskim, lubuskim, warmińskomazurskim, dol
nośląskim i mazowieckim. Jednocześnie toczą się konsultacje 
społeczne nt. zasad funkcjonowania takich jednostek.

Prezentujemy dalej projekt, który jest efektem I rundy konsul
tacji. Zapraszamy do dalszych prac nad doskonaleniem tego 
dokumentu.

Ramowe zasady tworzenia regionalnych struktur OPS zostały 
przyjęte w trybie uchwały przez Prezydium Obywatelskiego 
Parlamentu Seniorów.  

Każda powołana na szczeblu wojewódzkim delegatura  OPS 
przekształci je w indywidualny regulamin funkcjonowania, 
mając przy tym możliwość uzupełnienia tekstu o  indywidualne 
rozwiązania odzwierciedlające specyfikę regionu, powiększenia 
grona prezydium, uzgodnienia  własnego programu  działania   
z gminnymi, miejskimi i  wojewódzkimi organami   samorządu 
terytorialnego oraz uwzględnienia w nim  priorytetów  regio
nalnej polityki senioralnej  i  oczekiwań  lokalnej społeczności  
seniorów.

Delegatury mogą liczyć na stałe wsparcie i pomoc doradczą ze 
strony członków Prezydium OPS. 

Z życzeniami owocnej współpracy
Krystyna Lewkowicz
Przewodnicząca OPS

Ramowe zasady tworzenia
Regionalnych Zespołów/Delegatur

Obywatelskiego Parlamentu Seniorów
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Regionalne Zespoły/Delegatury we współpracy z or-2. 
ganizacjami senioralnymi definiują problemy senioralne 
w regionie, podejmują działania na rzecz rozwiązywa-
nia lokalnych i ogólnopolskich problemów senioralnych, 
uczestniczą w wydarzeniach senioralnych regionu, kam-
paniach społecznych, w tym m.in. wprowadzenia ujed-
noliconych „Kart Seniora” na terenie wszystkich polskich 
miast i wsi.

Regionalne Zespoły/Delegatury podejmują ścisłą 3. 
współpracę i wspierają Uniwersytety Trzeciego Wieku 
i inne organizacje senioralne na rzecz jak największej 
aktywizacji seniorów w działalności podnoszącej wie-
dzę i umiejętności. Podejmują współpracę z ośrodkami 
akademickimi, centrami kultury, z klubami sportowymi 
i innymi organizacjami na rzecz szerokiego udziału se-
niorów w aktywności różnego rodzaju, dostosowanego do 
możliwości i oczekiwań każdego z seniorów. Priorytetem 
jest inspirowanie aktywności seniorów w środowisku in-
nych, przyjaznych ludzi, nawiązywanie więzi społecznych 
i grup wsparcia.

Regionalne Zespoły/Delegatury aktywnie współpra-4. 
cują z Marszałkami Województwa, prezydentami miast 
i z wójtami gmin na rzecz optymalnego kreowania stra-
tegii i programów polityki senioralnej, wspierając w tym 
istniejące ciała doradcze przy organach administracji 
samorządowej.

Regionalne Zespoły/Delegatury nawiązują kontakty 5. 
z Urzędami Pracy i z podmiotami srebrnej gospodarki ce-
lem pozyskiwania partnerów i środków na realizację celów 
OPS, a także przeciwdziałając dyskryminacji zatrudniania 
osób starszych.

Przedstawiciele Regionalnych Zespołów/Delegatur 6. 
mogą występować z interwencją w indywidualnych spra-
wach seniorów znajdujących się w szczególnie tragicznej 
sytuacji, do urzędów, instytucji, spółdzielni mieszkanio-
wych, banków i innych podmiotów, które mogą nie znać 
faktycznej sytuacji danego seniora. Jednocześnie będą 
prowadzone działania po otrzymaniu każdej informacji, 
jeśli seniorowi dzieje się krzywda, a on sam nie jest w sta-
nie wyjść z takiej trudnej sytuacji. W takich sprawach 
Regionalne Zespoły/Delegatury będą zwracały się o po-
moc do miejscowych posłów i senatorów, do radnych 
wojewódzkich, miejskich, powiatowych i gminnych.

Regionalne Zespoły/Delegatury będą współpracowa-7. 
ły z Fundacją Obywatelski Parlament Seniorów i z inny-
mi organizacjami senioralnymi na rzecz udziału w kon-
kursach grantowych i na rzecz zdobywania środków 
wspierających regulaminową działalność w środowisku 
seniorów.

Regionalne Zespoły/Delegatury dostarczają mate-8. 
riały na temat ważnych wydarzeń senioralnych w re-
gionalnie celem umieszczania w wydawnictwie pt. Kro-
nika Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, będącego 
organem prasowym OPS.

Sprawy organizacyjne Regionalnych Zespołów.II. 

Regionalny Zespół/Delegatura Delegatów Obywatel-1. 
skiego Parlamentu Seniorów wybiera ze swojego grona 
Prezydium Zespołu do bieżącego kierowania pracami 
w województwie. W skład Prezydium wchodzi przewod-
niczący, zastępca przewodniczącego i trzech członków 
prezydium.

Prezydium kierujące pracami Regionalnego Zespołu/2. 
Delegatury jest w stałym kontakcie z organami i branżo-
wymi komisjami OPS, przekazuje informacje o podejmo-
wanych działaniach i ich efektach.

Regionalny Zespół/Delegatura nie posiada osobowo-3. 
ści prawnej i nie prowadzi żadnej działalności finansowej. 
W sprawach finansowych i relacjach prawnych Regionalne 
Zespoły/Delegatury opierają się na współpracy z Fundacją 
Obywatelski Parlament Seniorów, z siedzibą w Warszawie.

W postępowaniach konkursowych, umowach i poro-4. 
zumieniach z podmiotami srebrnej gospodarki, przyjmo-
waniu darowizn i różnych form sponsoringu finansowego 
lub rzeczowego może występować w partnerstwie i być 
reprezentowany przez Fundację Obywatelski Parlament 
Seniorów. Za zgodą Prezydium OPS można występować 
też w tych sprawach z innymi organizacjami senioralny-
mi, takimi jak: Polski Związek Emerytów, Rencistów i In-
walidów, Uniwersytety Trzeciego Wieku, PCK, Federacja 
Stowarzyszeń Służb Mundurowych, Caritas Polska i inne, 
których przedstawiciele są delegatami do OPS.

Prezydium Regionalnego Zespołu/Delegatury może 5. 
uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Prezy-
dium OPS i pracach Komisji problemowych OPS, zwłaszcza 
jeśli pracują nad rozwiązaniami tych samych problemów 
senioralnych.

Formuła Regionalnych Zespołów/Delegatur ma cha-6. 
rakter otwarty i może w miarę potrzeb uzupełniać swoje 
cele i zadania jak również pozyskiwać nowych partnerów 
do współpracy.

Każdy Regionalny Zespół/Delegatura może opracować 7. 
własne zasady funkcjonowania, w szczególności rozszerzyć 
cele, dostosować program i formy działania do własnych 
możliwości i do specyfiki regionu pod warunkiem zacho-
wania głównych zasad funkcjonowania określonych w ni-
niejszych zasadach ramowych.
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WIEŚCI 

Z REGIONÓW

Gdańsk, 24 października 2016 r.
Inicjatywa pomorskich delegatów 
Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

Z inicjatywy gdańskich delegatów Obywatelskiego Parla-
mentu Seniorów, w dniu 24 października br., odbyło się 
w Urzędzie Miasta Gdańska robocze spotkanie grupy ini-
cjatywnej z Przewodniczącą OPS Krystyną Lewkowicz.

Wzięło w nim udział sześciu delegatów Obywatelskiego 
Parlamentu Seniorów z województwa pomorskiego – ini-
cjatorów powołania regionalnego zespołu OPS.

W spotkaniu wzięli udział także urzędnicy i działa-
cze społeczni kierujący niezwykle ważnymi dla polityki 
senioralnej komórkami, w tym m.in. Pani Gabriela Du-
dziak, Pełnomocnik Prezydenta Gdańska ds. Seniorów, 
Pan Tadeusz Adamejtis, Pełnomocnik Marszałka Woje-
wództwa Pomorskiego ds. seniorów, a zarazem delegat 
OPS, a także Pani Ewa Kamińska, doradca Prezydenta 
Gdańska. Wcześniej, podobne spotkanie odbyło się z Panią 
Krystyną Dominiczak, Dyrektor Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim.

Spotkanie zakończyło się:
• jednomyślnym poparciem grupy inicjatywnej delega-

tów OPS dla zamiaru utworzenia Pomorskiego Zespołu 
Obywatelskiego Parlamentu Seniorów,

• deklaracją przychylności i współdziałania ze strony 
przedstawicieli samorządu i organizacji pozarządowych.

– Jestem pod wrażeniem otwartości na współpracę, rzeczo
wości dyskusji i szczerego formułowania poglądów, w tym także 
wątpliwości lub ocen krytycznych, bo sprzyja to poszukiwaniu 
optymalnych rozwiązań – powiedziała po spotkaniu Kry-
styna Lewkowicz.

Taka współpraca ma głęboki sens i może przynieść wymierne 
korzyści wszystkim uczestnikom tego procesu. Pragnę podkre
ślić, że regionalne Zespoły OPS ukierunkowane będą na defi
niowanie i rozwiazywanie problemów senioralnych, integrację 
między delegatami oraz współpracę delegatów OPS z innymi 
organizacjami, które nie mają w OPS swoich przedstawicieli.

Ich działanie nie będzie w najmniejszym stopniu kolidować, 
konkurować, a tym bardziej ingerować w politykę senioralną 
regionu, a jedynie ma na celu pozyskiwanie wiedzy o jej kie
runkach, wymianę poglądów, wzajemne uczestnictwo w  orga
nizowanych ważnych wydarzeniach senioralnych, współdzia
łanie w realizacji, promowanie i przenoszenie uogólnionych 
problemów regionalnych i lokalnych na grunt ogólnopolski 
– dodała.

Grupa inicjatywna nakreśliła harmonogram dalszych 
prac, w tym zaplanowała kolejne spotkanie, tym razem 
wszystkich delegatów OPS z woj. pomorskiego, w czasie któ-
rego zostanie podjęta ostateczna decyzja w spr. utworzenia 
Pomorskiego Zespołu Obywatelskiego Parlamentu Senio-
rów, przyjęty regulamin oraz nakreślony planu działania.

Olsztyn, 18 listopada 2016 r.
Powstała pierwsza regionalna struktura OPS – 
Warmińsko-Mazurski Zespół Obywatelskiego 
Parlamentu Seniorów

W dniu 18 listopada 2016 na zebraniu inicjatywnym war-
mińsko-mazurskich delegatów OPS, którzy dzięki przy-
chylności Pana Gustawa Brzezina, Marszałka Wojewódz-
twa Warmińsko-Mazurskiego i Pana Piotra Żuchowskiego, 
Przewodniczącego Sejmiku Województwa Warmińsko-Ma-
zurskiego pod patronatem Pani Joanny Glezman, kierow-
nika marszałkowskiego Biura Dialogu Społecznego i Po-
żytku Publicznego mogli zebrać się w siedzibie sejmiku 
województwa, zapadła decyzja o powołaniu Warmińsko-
Mazurskiego Zespołu OPS.
Powołano Prezydium w składzie:
Aleksander Pieczkin – przewodniczący
Danuta Krzywosz – wiceprzewodnicząca
Alina Paradowska – członek
Izabela Pytel – członek
Barbara Szkolarz – członek

Posiedzenia Prezydium Warmińsko-Mazurskiego Zespo-
łu OPS odbywać się będę co najmniej raz w kwartale.

Kolejne spotkanie poświęcone będzie programowi pracy 
i diagnozie najważniejszych problemów senioralnych.

Krosno Odrzańskie, 28 listopada 2016 r.
Lubuski Zespół Obywatelskiego Parlamentu 
Seniorów

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzań-
skim, z inicjatywy Wojciecha Brodzińskiego, delegata OPS, 
odbyło się spotkanie poświęcone inicjatywie powołania Lu-
buskiego Zespołu Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.
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Inicjatywa uzyskała przychylność nie tylko wszystkich 
delegatów OPS z woj. lubuskiego, ale deklaracje wsparcia 
i współpracy ze strony przybyłych na spotkanie przedsta-
wicieli samorządu terytorialnego:

W spotkaniu brali udział: Starosta Krośnieński, Mirosław 
Glaz, Zastępca Burmistrza Krosna Odrzańskiego, Grzegorz 
Garczyński, delegaci OPS województwa lubuskiego, przed-
stawiciele Rad Seniorów.

Kolejne posiedzenie grupy inicjatywnej poświęcone bę-
dzie wyborom prezydium oraz wypracowaniu planu dzia-
łania Lubuskiego Zespołu OPS.

Bydgoszcz, 1 grudnia 2016 r.
Kujawsko Pomorski Zespół Obywatelskiego 
Parlamentu Seniorów

W uroczystej, przedświątecznej atmosferze zapewnionej 
przez Urząd Miasta Bydgoszczy, w dniu 1 grudnia 2016 r. 
powstał, z inicjatywy członka Prezydium OPS Pani Bożeny 
Sałacińskiej, Kujawsko – Pomorski Zespół Obywatelskiego 
Parlamentu Seniorów w Bydgoszczy.

Na wstępie gości powitała w imieniu władz miasta Wi-
ceprezydent Iwona Waszkiewicz. W swoim wystąpieniu 
prezydent podkreśliła fakt wielkiej troski okazywanej 
problemom senioralnym oraz bardzo dobrej współpracy 
z organizacjami senioralnymi. W spotkaniu wzięli udział 

delegaci OPS z województwa kujawsko-pomorskiego, Wo-
jewódzkiej Rady Seniorów, pracownicy urzędu miasta od-
powiedzialni za politykę senioralną oraz Przewodnicząca 
OPS Krystyna Lewkowicz.

Wybrano prezydium w składzie:
Bożena Sałacińska
Jerzy Nowacki
Zdzisław Tylicki
Cezary Kościelak

Jedno miejsce w Prezydium zatrzymano do późniejszego 
wyboru dla przedstawiciela Torunia.

Nowo wybranym władzom Zespołu gratulujemy i ży-
czymy owocnej współpracy regionalnej i ogólnopolskiej. 
Posiedzenia prezydium Zespołu OPS odbywać się będę co 
najmniej raz w kwartale.

Kolejne spotkanie odbędzie w Toruniu w lutym 2017. 
Poświęcone będzie programowi pracy i diagnozie najważ-
niejszych problemów senioralnych.

Katowice, Urząd Marszałkowski, 12 grudnia 2016 r.
Śląski Zespół Obywatelskiego Parlamentu 
Seniorów

W Gmachu Sejmu Śląskiego zebrali się delegaci Oby-
watelskiego Parlamentu Seniorów z województwa ślą-
skiego.
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W imieniu Marszałka Województwa Śląskiego gości po-
witała dyrektor Gabinetu Marszałka Katarzyna Kuczyńska-
Budka.
Krystyna Lewkowicz – przewodnicząca Obywatelskiego 
Parlamentu Seniorów II kadencji wręczyła delegatom le-
gitymacje.
Wybrano Prezydium Śląskiej Delegatury OPS:
Zuzanna Geilke – przewodnicząca
Henryk Wójtowicz – zastępca
Jan Krawczyk – zastępca
Mieczysław Skowron – członek
Grażyna Omeljaniuk-Szulc – członek
Ewa Brewczyńska-Florczyk – członek

W czasie spotkania dyrektor Regionalnego Ośrodka Po-
lityki Społecznej Bożena Borowiec przedstawiła projekt 
„Śląskie dla Seniora” oraz założenia polityki senioralnej 
regionu.

16 stycznia 2017 r.
Pomorska Delegatura Obywatelskiego 
Parlamentu Seniorów

W dniu 16 stycznia 2017 roku, w Sali Herbowej Rady Mia-
sta Gdańska, użyczonej przez Prezydenta Miasta, spotkali 
się delegaci Obywatelskiego Parlamentu Seniorów z wo-
jewództwa pomorskiego i jednogłośnie podjęli uchwałę 

w spr. powołania Pomorskiej Delegatury Obywatelskiego 
P:arlamentu Seniorów.

W spotkaniu oprócz delegatów OPS z woj. pomorskiego 
uczestniczyli goście: wiceprezydent Pan Piotr Kowalczuk, 
poseł na sejm Tadeusz Borowczyk, doradca prezydenta Pani 
Ewa Kamińska, pełnomocnik marszałka ds. seniorów Pan 
Tadeusz Adamejtis, pełnomocnik prezydenta ds. seniorów 
Pani Gabriela Dudziak.

Spotkanie rozpoczął Wiceprezydent, przywitał wszyst-
kich zebranych, w wystąpieniu podkreślił znaczenie takich 
inicjatyw jak OPS, zadeklarował dalszą pomoc i już za-
powiedział ufundowanie pucharu i nagród dla laureatów 
Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Obywatelskiej „Senior-
Obywatel” w pilotażowych gdańskich eliminacjach.

– Seniorzy mówią jednym głosem bo wyzwania srebrnego 
wieku niezależne są od polityki i „widzimisię” kogokolwiek. 
Dziękuję, że wybraliście Gdańsk na miejsce obrad pomor
skich delegatów Obywatelski Parlament Seniorów. Prezydent 
Gdańska Paweł Adamowicz deklaruje pełne wsparcie, cieszę 
się, że możemy z Pełnomocnikiem ds. Seniorów Gabrielą 
Dudziak je codziennie realizować. Dziękujemy patronowi 
honorowemu Obywatelskiego Parlamentu Seniorów firmie 
Grupa Adamed za miłe upominki.

Przyjmijcie od Miasto Gdańsk „Kopertę Życia” i praktyczną 
współpracę.

Pan Prezydent wręczył delegatom OPS legitymacje 
przywiezione przez Panią Krystynę Lewkowicz, prze-
wodniczącą OPS.
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Krystyna Lewkowicz, przewodnicząca OPS przedsta-
wiła historię powstania tej inicjatywy, jej utrudnione 
w obecnej sytuacji działania, podkreśliła, że seniorzy 
z naszych szeregów tym bardziej chcą podjąć wszelkie 
inicjatywy do realizacji założeń OPS. Podkreśliła duże 
znaczenie powoływania regionalnych Delegatur OPS, tak 
w tworzeniu opinii jak i możliwości szerokich działań tu 
w terenie, lepszej współpracy z administracją, samorzą-
dem, UTW, organizacjami senioralnymi i instytucjami 
działającymi na rzecz seniorów.

Z kolei głos zabrał poseł na sejm Pan Tadeusz Borowczyk, 
gratulował inicjatywy, deklarował wszelką pomoc i zainte-
resowanie parlamentarzystów OPS-em, i dołożenie starań, 
aby następne obrady powróciły do Sejmu.

Do prezydium zgłoszono sześcioro kandydatów i na 
wniosek delegatów, cała szóstka weszła do prezydium.

Skład Prezydium Pomorskiej Delegatury OPS:
Przewodnicząca – Barbara Badowska Średniawa – Klub 
Seniora „Rada Starszych Gdańsk”
Wiceprzewodnicząca – Elżbieta Urbanowicz – 
Uniwersytet Trzeciego Wieku – Pruszcz Gdański
Wiceprzewodnicząca – Teresa Żelazo – MRS Malbork
Sekretarz – Teresa Malinowska – WUTW YMCA 
Wejherowo
Członek – Tadeusz Adamejtis – pełnomocnik Marszałka 
Woj. Pomorskiego
Członek – Władysław Kanka – Gminna Rada Seniorów 
– Trąbki Wielkie.

Członkowie prezydium postanowili spotkać się jeszcze 
w miesiącu styczniu. Natomiast spotkania delegatów od-
bywać się będą raz na kwartał.

W przygotowaniu:
 „Pomorski Turniej Wiedzy Obywatelskiej”

Za zgodą autorki, Pani Agaty Olszewskiej, prezentujemy treść 
wywiadu udzielonego portalowi Gdańsk.pl
W Gdańsku obradował Obywatelski Parlament 
Seniorów

– To trudny okres dla polityki senioralnej, ale robimy 
wszystko, co tylko można zrobić – mówi Krystyna Lewko-
wicz, przewodnicząca Obywatelskiego Parlamentu Senio-
rów, którego przedstawiciele spotkali się w poniedziałek 
16 stycznia 2017 r. w Gdańsku, żeby pochylić się nad aktu-
alnymi problemami polskich seniorów. W wywiadzie dla 
Gdańsk.pl opowiada o tym, czym zajmuje się Fundacja, 
której jest pomysłodawczynią i współzałożycielką, a także 
o tym, jak wygląda współpraca z obecnie rządzącymi i jak 
oceniana jest polityka senioralna w Gdańsku.

Agata Olszewska: Jak doszło do powstania Obywatelskiego 
Parlamentu Seniorów?

Krystyna Lewkowicz, przewodnicząca Obywatelskiego 
Parlamentu Seniorów
– Decyzja o założeniu Obywatelskiego Parlamentu Senio-
rów dojrzewała przez kilka lat. Narodziła się jako uchwała 
deklaracji końcowej II Kongresu Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku, więc można powiedzieć, że jestem jedną z wielu 
osób, które doprowadziły do tego, że OPS powstał.

Skąd potrzeba utworzenia OPS?

– Organizacji senioralnych w Polsce jest co najmniej kilka 
tysięcy. Reprezentują bardzo różne dziedziny działania 
i różne środowiska. Niezwykle ważne jest, chociażby ze 
względu na zjawiska demograficzne, żeby polscy seniorzy 
mieli swoją ogólnopolską reprezentację, żeby mogli stwo-
rzyć sobie forum wymiany doświadczeń, mogli dochodzić 
do wspólnych programów działania, opracowywać wspól-
ną strategię, wreszcie, żeby głos seniorów był słyszany na 
najwyższym szczeblu w sposób bardzo poważny, tak jak 
odbywało się to do tej pory na Kongresach Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku. Sukcesy I i II Kongresu UTW ugrunto-
wały nas w przekonaniu, że takie przedstawicielstwo nie 
tylko ma sens, ale jest absolutnie koniecznie.
Sukces w postaci stworzenia w latach 2012-2014 tak na-
prawdę od podstaw polityki senioralnej, co było m.in. efek-
tem I Kongresu UTW, natchnął nas nadzieją, że warto iść 
w tym kierunku, bo te sukcesy prowadzić będą do tego, 
o co walczymy od wielu lat.

Jakie są najważniejsze problemy senioralne, którymi zaj-
muje się OPS?

– Problemy senioralne są najprzeróżniejsze. Przede wszyst-
kim dotyczą zdrowia, opieki społecznej, dostępu do leków 
i do rehabilitacji. Wszyscy wiemy, jakie są z tym problemy: 
wielomiesięczne, a czasem nawet wieloletnie kolejki, oczeki-
wanie na operacje niezbędne do funkcjonowania, etc. Nie-
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zwykle ważnym obszarem jest również sytuacja finansowa 
seniorów. Procedury medyczne i inne usługi ułatwiające życie 
seniorów są teraz powszechnie dostępne, ten rynek jest nie-
zwykle bogaty i szybko się rozwija – niestety nie jest to rynek 
dla biednego emeryta, który ma 1000-1200 złotych emery-
tury. Jemu nie starcza na podstawowe, elementarne rzeczy, 
takie jak jedzenie, gaz, mieszkanie, więc nie ma mowy o tym, 
żeby rehabilitował się na swój koszt, czy żeby mógł mieć 
dostęp do drogich procedur medycznych. A jeżeli o zdrowiu 
i dobrostanie seniorów decydują tylko pieniądze, to jest to 
bardzo smutne, żeby nie powiedzieć dramatyczne.
Kiedyś mówiło się „starszy człowiek umiera, bo Bóg tak 
chciał”. Dzisiaj starszy człowiek umiera, bo nie stać go na 
leki nowej generacji. To, co pokazują media – że można 
leczyć nowotwory, operować mózg, przeciwdziałać choro-
bom otępiennym, to wszystko już na świecie jest dostępne, 
ale jest niezwykle kosztowne, a niestety nasz Narodowy 
Fundusz Zdrowia nie refunduje tych procedur. I to zaczyna 
być naszą narodową tragedią.

Co można zrobić w tej sytuacji?

– Trzeba o tym głośno mówić, dlatego, że każdy rząd, nie-
zależnie od swoich nastrojów politycznych czy opcji, musi 
sprostać tym problemom. Cały czas mówimy: my jesteśmy 
organizacją apolityczną – to raczej polityka od czasu do 
czasu brutalnie wkracza w nasze sprawy, ale chcemy roz-
mawiać z rządem, z parlamentem na temat rozwiązywania 
problemów senioralnych. Tu ogromną rolę mogą odegrać 
pozarządowe organizacje senioralne. Tyle że one też ostat-
nio nie mają dobrej prasy i dobrych perspektyw, bo zanosi 
się na to, że kolejnym zamachem rządu będą organizacje 
pozarządowe.

Z wami rząd chce współpracować?

– Mówi, że chce, ale jednocześnie wszystkie jego działania 
i decyzje idą w tym kierunku, żeby objąć pełną kontrolę 
nad organizacjami pozarządowymi, które ze wszystkich 
innych organizacji, moim zdaniem, były najbardziej nie-
zależne do tej pory. Jeżeli program tworzenia Narodowego 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego skupi 
w swoim ręku i władzę, i pieniądze, i nadzór, i kontro-
lę, i legislację w sprawach senioralnych, to niezależność 
organizacji pozarządowych całkowicie zniknie. Będzie 
kolejny podział Polaków – na tych, którzy będą sprzyjać 
Centrum i będą otrzymywać pieniądze, na razie na bliżej 
nieokreślonych zasadach, podczas gdy obecne zasady dla 
organizacji pozarządowych są bardzo sformalizowane 
i bardzo wymagające, oraz na te organizacje, które nie są 
spolegliwe i będą eliminowane. Bardzo brutalnej przy-
miarki do tego doznaliśmy we wrześniu ubiegłego roku, 
kiedy niepokorny Obywatelski Parlament Seniorów nie 
dał się zgnoić – bo inaczej tego nie mogę nazwać – czyli 
całkowicie zdominować, ubezwłasnowolnić, upolitycznić, 
odmówił podporządkowania się strukturom rządowym, 

i został za to wyrzucony na bruk z parlamentu, co jest 
powszechnie postrzegane jako narodowa hańba. Niech 
wstydzą się ci, którzy do tego doprowadzili.

OPS jest same w tej walce na szczeblu ogólnopolskim?

– W tej chwili tak. Ci posłowie, którzy tworzyli z nami po-
litykę senioralną, wspierali nas i mają w tym zakresie jakieś 
sukcesy – albo nie są już w polityce, albo są w opozycji, 
a jak wiadomo, opozycja nie ma teraz dobrej prasy ani siły 
przebicia. Myślę, że dla organizacji pozarządowych i dla 
polityki senioralnej w ogóle nastał trudny okres.

Jak sobie z tym radzić?

– Robimy wszystko, co tylko można zrobić. Organizujemy 
się w regionach, tworzymy dobre relacje z lokalnymi sa-
morządami, nawiązujemy kontakt z innymi organizacjami 
senioralnymi, także tymi, które nie mają swoich przedstawi-
cieli w Obywatelskim Parlamencie Seniorów, bo to wszystko 
będzie tworzyło naszą siłę. I może wreszcie ktoś przejrzy 
na oczy, bo żaden rząd nie może sobie zrobić wrogów z 8 
milionów starszych Polaków. To jest strzał w kolano.

W ramach tworzenia relacji z lokalnymi samorządami, 
16 stycznia 2017 r. OPS obradował w Gdańsku. Jak wypa-
dła ta współpraca?

– Jesteśmy zachwyceni dobrym przyjęciem i życzliwością, 
a przede wszystkim pomocą ze strony władz, zarówno miasta, 
jak i województwa. Liczymy bardzo na dalszą współpracę 
– już teraz mogę powiedzieć, że widzę, że będzie układała 
się bardzo dobrze, a to wszystko będzie sprzyjać polityce 
senioralnej tworzonej na szczeblu regionalnym. Jeżeli nie 
możemy tworzyć polityki senioralnej na szczeblu centralnym, 
z uwagi na przeszkody, o których wcześniej powiedziałam, 
to stwórzmy bardzo silną politykę senioralną na szczeblu 
regionów. To jest szalenie ważne.
Jeśli chodzi o sam Gdańsk, to z moich doświadczeń wy-
nika, że polityka senioralna tutaj zawsze była na wysokim 
poziomie. Jeszcze w czasach, kiedy bywałam w Gdańsku 
tylko jako przedstawiciel Uniwersytetów Trzeciego Wieku, 
ten region był szalenie pozytywnie nastawiony do senio-
rów. Zawsze z wielką atencją podchodził do różnych waż-
nych wydarzeń senioralnych. Podczas dzisiejszych obrad 
mówiłam m.in. o pamiętnej konferencji ogólnopolskiej na 
Uniwersytecie Gdańskim, organizowanej przez UTW, któ-
ra odbyła się z bardzo aktywnym udziałem władz miasta 
Gdańska. Także dzisiaj pan wiceprezydent Piotr Kowalczuk 
zaoferował najróżniejsze formy wsparcia i pomocy, okazał 
nam wiele życzliwości.

W Gdańsku będzie dobrze!!!.
Rozmawiała: Agata Olszewska

www.gdansk.pl, agata.olszewska@gdansk.pl
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27 lutego 2017 r.
Mazowiecka struktura Obywatelskiego 
Parlamentu Seniorów

W Sali Warszawskiej Pałacu Kultury i Nauki, w dniu 27 lu-
tego 2017 r. obradowali warszawscy i mazowieccy delegaci 
Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. To największa, li-
cząca ponad 100 osób grupa regionalna OPS.

 – Mazowsze to już siódme województwo, w którym powstaje 
regionalna struktura OPS – powiedziala Krystyna Lewkowicz 
Przewodnicząca OPS. Zgodnie z przyjętą dla II kadencji strategią 
chcemy zdecentralizować organy decyzyjne, uaktywnić dele
gatów OPS w ich środowiskach lokalnych, nawiązać ściślejszą 
współpracę regionalną w zakresie kreowania i realizacji polityki 
senioralnej. Dotychczasowe doświadczenia z sześciu regionów 
w pełni potwierdzają słuszność takich działań, a otwartość regio
nalnych struktur samorządu terytorialnego na współpracę z OPS 
jest niezwykle inspirująca i godna najwyższego uznania.

Mazowiecka struktura Obywatelskiego Parlamentu Senio-
rów i jej działania zostały objęte honorowym patronatem 
Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama 
Struzika.

O roli obywatelskiego ruchu senioralnego w spoleczeń-
stwie mówił pomysłodawca i inspirator powstania w Pol-
sce Obywatelskiego Parlamentu Seniorów poseł Michał 
Szczerba podkreślając, iż podobna formacja, np. w Irlandii 
wspierana jest nie tylko merytorycznie ale także finan-
sowo przez rząd. Także działania struktur regionalnych 
irlandzkiego parlamentu seniorów finansowane są przez 
rząd i budżety lokalnych samorządów. Polski OPS, co pod-
kreślił posel Michał Szczerba, działa obecnie w zdecydo-
wanie trudniejszych warunkach i fakt, że mimo to poradził 
sobie z organizacją II sesji plenarnej poza siedzibą sejmu 
oraz konsekwentnie realizuje swoją misję zasługuje na 
najwyższe uznanie i poparcie.

Poinformował też, iż Konwent Marszałków, który odbę-
dzie się w kwietniu w Krakowie, ma w swoim porządku 
obrad prezentację zadań i misji Obywatelskiego Parlamentu 
Seniorów. Będzie to doskonała okazja do zaprezentowania 
dotychczasowych inicjatyw tworzenia struktur regionalnych 
i dobry wzorzec dla tych Marszałków, którzy jeszcze nie od-
powiedzieli na inicjatywę Prezydium OPS w tym zakresie.

W imieniu Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz Waltz 
wyrazy poparcia dla inicjatyw Obywatelskiego Parlamentu 
Seniorów oraz życzenia owocnych obrad przekazał doradca 
Prezydenta Pan Janusz Kostynowicz, a w imieniu Rady m.st.
Warszawy radny Paweł Lech.

Poseł Michał Szczerba i Krystyna Lewkowicz wręczyli 
uroczyście legitymacje delegatom OPS.

Przewodnicząca OPS Krystyna Lewkowicz podkreśli-
ła, że na Mazowieckiej Delegaturze OPS ciążą szczególne 
obowiązki wynikające zarówno z liczebności tej grupy de-

legatów, zobowiązań wynikajacych ze stołeczności, a także 
z uwagi na fakt, iż w Warszawie i na Mazowszu działa naj-
więcej organizacji senioralnych. Rolą regionalnych struk-
tur OPS jest z jednej strony decentralizacja decyzyjności 
Prezydium i uaktywnienie działalności regionalej, z drugiej 
konsolidacja działań OPS z polityką regionalną kreowaną 
na poziomie wojewódzkim i gminnym, ale także pozy-
skiwanie do współpracy innych organizacji, aktualnie nie 
mających jeszcze swoich przedstawicieli w OPS.

Do kierowania bieżącymi pracami Mazowieckiej Dele-
gatury OPS powołano 8-osobowe Prezydium:
Witold Harasim – Przewodniczący – Polski Związek 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
Krzysztof Łebkowski – Z - ca Przewodniczącego – 
Miejska Rada Seniorów w Zielonce
Krystyna Paczuska – Z-ca Przewodniczącego – Siedlecki 
UTW 
Czesław Ochenduszka – Sekretarz – Rada Seniorów 
Dzielnicy Rembertów m.st. W-wy
oraz członkowie:
Stanisław Kalski – Federacja Stowarzyszeń Rezerwistów 
i Weteranów Sił Zbrojnych RP
Marek Siedlecki – Radomska Rada Seniorów 
Zbigniew Tomczak – Polskie Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom z Chorobą Alzheimera
Krystyna Żebrowska – Rada Seniorów Dzielnicy Bielany 
m.st. W-wy
Pierwsze spotkanie programowe już 17 marca 2017 r.

Opr. Florian Kott
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Szanowni Państwo Delegaci OPS, 
Drodzy Przyjaciele!

Oddajemy do Państwa rąk pierw
szy pilotażowy numer Kroniki Oby
watelskiego Parlamentu Seniorów 
ufając, iż stanie się ona docelowo 
stałym organem prasowym OPS.

Stanowić będzie ona forum kon
taktów w ważnych senioralnych 

sprawach, prezentowania informacji o bieżących wydarze
niach, pomostem do dyskusji z delegatami OPS.

Pierwszy numer zdominowany został relacjami z prze
biegu II sesji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, inau
gurującej II Kadencję 20162019.

Z zadowoleniem informujemy także o bieżących inicja
tywach naszych delegatów dot. powołania regionalnych 
struktur OPS.

Decentralizacja zarządzania poprzez utworzenie delegatur 
regionalnych oraz konsolidacja delegatów OPS na szczeblu 
regionalnym to jeden z głównych kierunków strategii OPS na II 
kadencję. Cieszy nas, że tak szybko został podjęty do realizacji 
i zyskał poparcie ze strony lokalnych samorządów oraz życzliwe 
zainteresowanie innych organizacji senioralnych deklarujących 
otwartość na współpracę.

Niezwykle pozytywnym zjawiskiem jest też otwartość 
władz samorządowych oraz innych organizacji senioral
nych działających w regionach na współpracę z regionalnymi 
strukturami OPS.

Czekamy na wieści z regionów odnośnie kolejnych inicjatyw 
regionalnych struktur OPS, a także ważnych wydarzeń, imprez 
senioralnych oraz Państwa opinie nt. bieżących wydarzeń, pro
jektów legislacyjnych, inicjatyw lokalnych itp.

Liczymy, że wyłoni się stałe grono korespondentów redagu
jących wspólnie niniejsze wydawnictwo.

Legitymacja delegata OPS ■

Delegaci Obywatelskiego Parlamentu Seniorów otrzymali 
legitymacje potwierdzające status delegata.

Okazją do ich uroczystego wręczenia są regionalne spo-
tkania. Warszawscy delegaci otrzymali je w czasie świątecz-
nego spotkania senioralnego w Muzeum Historii Żydów 
Polskich, 16 grudnia 2016 r.

16 grudnia 2016 r.
Świąteczne spotkanie warszawskich seniorów ■

Z inicjatywy Przewodniczącej OPS Krystyny Lewkowicz 
i Posła Michała Szczerby oraz zaangażowaniu Wolskiego 
Centrum Kultury w dniu 16 grudnia 2016 r. odbyło się 
spotkanie warszawskich seniorów ze wszystkich środowisk, 
w tym delegatów Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

Wśród gości honorowych Hanna Gronkiewicz Waltz, 
Przewodnicząca Warszawskiej Rady Seniorów Anna Neh-
rebecka, Wiceburmistrz Dzielnicy Warszawa Wola Adam 
Hać, Dyrekcja WCK.

Zapowiedziano podjęcie prac zmierzających do utwo-
rzenia mazowieckiej delegatury OPS.

Wydano legitymacje warszawskim delegatom.
Spotkanie uświetnił występ Tadeusza Wozniaka z ro-

dzinnym zespołem muzycznym.

Patronat honorowy nad OPS ■

Z wielkim zadowoleniem informujemy, że Obywatelski Parla-
ment Seniorów, został objęty honorowym Patronatem przez 
Grupę ADAMED, realizującą w swoich strategiach szeroko 
rozumianą Społeczną Odpowiedzialność Biznesu.

Będzie wspierała kontynuowanie procesu zjednocze-
niowego ruchu senioralnego jak również działalność edu-
kacyjną, integracyjną, informacyjną i wydawniczą, w tym 
niniejsze wydawnictwo Kronika Obywatelskiego Parlamen-
tu Seniorów.

 Grupa Adamed – polska firma farma-
ceutyczno-biotechnologiczna, która 
powstała 30 lat temu od podstaw, na 
bazie polskiego kapitału, polskiej myśli 

naukowej i własnych patentów. Jest producentem ponad 250 
produktów nowej generacji, oferowanych zarówno polskim jak 
i zagranicznym pacjentom z ponad 60 krajów świata. Posiada 
swoje przedstawicielstwa: w Rosji, Hiszpanii, Kazachstanie, Cze-
chach, na Słowacji i Ukrainie. Obecnie zatrudnia około 1600 
osób. Od ponad 15 lat firma prowadzi własną innowacyjną 
działalność badawczo-rozwojową. Tworzy konsorcja naukowo-
przemysłowe z wiodącymi uniwersytetami oraz instytutami 
naukowymi, w kraju i za granicą. Własność intelektualna firmy 
chroniona jest kilkudziesięcioma patentami.

Realizowany przy wsparciu Grupy ADAMED program 
edukacyjny dla seniorów można śledzić na:  
www.fundcjaoputw.pl

Wydarzenia



WYDARZENIOM ZWIĄZANYM Z POWOŁANIEM 
I FUNKCJONOWANIEM MAZOWIECKIEJ DELEGATURY 

OBYWATELSKIEGO PARLAMENTU SENIORÓW  
PATRONUJE MARSZAŁEK  
WOJ. MAZOWIECKIEGO 

PAN ADAM STRUZIK


