
Federacja UTW z siedzibą we Wrocławiu.      
 
        Szanowna Pani 
        Krystyna Lewkowicz 
        Prezes Fundacji OP UTW 
 
 
             Włączając się w przygotowania  I  posiedzenia Obywatelskiego Parlamentu Seniorów 
w dniu 01.10.2015r.przesyłamy nasze propozycje w odniesieniu do spraw wymienionych 
przez Panią jako ważnych dla zapewnienia wysokiego poziomu merytorycznego i dobrej 
organizacji i przebiegu posiedzenia. Podzielamy Pani oczekiwania związane z I OPS i 
zgłaszamy w zakresie naszych możliwości gotowość do innych działań w ramach toczących 
się przygotowań.         
I.  Zagadnienia, które powinny znaleźć się w porządku obrad OPS?/ w programie    
     działania OPS: 

1. Problem aktywnej, zdrowej i kreatywnej starości jako priorytet polityki senioralnej do 
2025r.(zdrowe starzenie się ). 

2. Opieka nad osobami starszymi niesamodzielnymi i niepełnosprawnymi. 
3. Przestrzeń publiczna sprzyjająca zdrowemu i aktywnemu starzeniu się. 
4. Udział seniorów w partycypacyjnym modelu zarządzania społecznością lokalną-

Seniorzy w społeczeństwie obywatelskim. 
5. Jak zagospodarować sukces cywilizacyjny( zwiększenie długości życia) 

wykorzystując potencjał seniorów w zakresie kompetencji zawodowych, 
intelektualnych  i społecznych. 

6. Ludzie starzy w Polsce- kompleksowa diagnoza  problemów i potrzeb.(aspekt: 
medyczny, prawny, ekonomiczny, społeczny, aktywność zawodowa seniorów, itp.)-
potencjalnych zagrożeń i szans dla środowiska senioralnego. 

7. Seniorzy /UTW,  liderem w kreowaniu polityki senioralnej. 
/to tematy ogólne, w których mogą być ujęte szczegółowe problemy). 
/kolejność zagadnień nie uwzględnia ważności tematu/. 
 

 II.   Tezy do deklaracji końcowej OPS – dokumentu podsumowującego, przedstawiającego 
stanowisko OPS w określonych sprawach-jakich?, rekomendacje, wnioski, postulaty. 
OPS powinno zająć stanowisko w następujących sprawach: 

1. Opieki zdrowotnej dla ludzi starszych (bazy i kadry geriatrycznej) 
2. Działań na rzecz zdrowego i aktywnego starzenia się, gerontoprofilaktyki. 
3. Udział seniorów w kreowaniu i realizacji polityki senioralnej. 
4. Ochrony prawnej osób starszych. 
5. Finansowania działalności OPS- jej zakresu i źródeł finansowania, przewidywany 

rodzaj wydatków. 
6. Wspierania samorządów w tworzeniu i prowadzeniu lokalnej polityki senioralnej. 
7. Aktywności edukacyjnej, kulturalnej, fizycznej społecznej seniorów.  
8. Partycypacji seniorów w życiu społecznym. 
9. Aktywizacji zawodowej seniorów. 



10. Srebrnej gospodarki zapewniającej potrzeby ludzi starszych. 
11. Integracji społecznej (wewnątrz i międzypokoleniowej, wolontariat seniorów). 
12. Współpracy organizacji seniorów z instytucjami władzy państwowej, samorządem 

lokalnym, instytucjami publicznymi, itp. 
Adresaci postulatów, wniosków: 
a) MPiPS                                                      - pkt.2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12. 
b) Ministerstwo Zdrowia                              - pkt.1, 2. 
c) Ministerstwo Edukacji                             - pkt.2, 6, 7. 
d) Min.Szkolnictwa Wyższego                    - pkt.7. 
e) Min.Sportu i Turystyki                            - pkt.7, 10, 11. 
f) Rzecznika Praw Obywatelskich              - pkt.4, 1, 8. 
g) Rada Ministrów,Sejm                              - pkt.5. 

III. Propozycje odnośnie osób:                                                                                                   
a) sprawozdawców poszczególnych zagadnień będących w porządku obrad: 
    W porządku obrad powinien być punkt poświęcony zagadnieniu wyjściowemu- z czym 
startujemy i dokąd zmierzamy- wobec tego ktoś kto zebrałby wiedzę na ten temat mógłby ją 
przedstawić, 1-2 osoby. 
b)propozycje zaproszenia prelegentów, gości honorowych: 
* prof.Irena Lipowicz, były RPO. 
* dr Adam Bodnar, RPO. 
* prof. Bolesław Samoliński, przewodniczący Rady Polityki Senioralnej. 
*Piotr Gulczyński, Prezes Fundacji na rzecz Zdrowego Starzenia Się. 
*Jarosław Duda, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. 
*prof. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Przewodnicząca Zarządu PT Gerontologicznego. 
*Prezes ZUS……………………………………………………………………………… 
*Prezes Polskiego Towarzystwa Psychologicznego…………………………………….... 
*Prezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacyjnego……………………………………… 
*parlamentarzyści związani z działalnością na rzecz seniorów………………………….. 
*INFARMA, dyrektor Generalny –Paweł Sztwiertnia. 
*prof. Tomasz Grodzicki. ( autor standardów postępowania w opiece geriatrycznej,..) 
*prof. Zofia Szatur- Jaworska, prace naukowe związane z procesem starzenia się,itp. 
*prof. Piotr Błędowski.  - j.w. 
*prof. Zofia Szarota, Uniw.Pedagogiczny w Krakowie.  – jw. 
*dr Romana Pawlińska-Chmara, UOpolski, czł. Rady ds. Polityki Senioralnej.- jw. 
*dr Walentyna Wnuk, autorka opracowań nt. starości i doskonały, wciąż działający praktyk,  
               UTW Uniwersytet Wrocławski, Pełnomocnik Prezydenta Wrocławia ds. Seniorów. 
*Marek Szpunar –Prezes Fundacji dla UJ. 
 *Przedstawiciele aktywnych seniorów, np. Irena Santor, Jerzy Połomski, Danuta Szaflarska, 
Stanisław Kowalski- 104 letni mistrz polski i europy w biegu na 100 metrów, Wirginia 
Szmyt- DJ Wiki, itp. 
4. Zagadnienia priorytetowe do pracy komisji problemowych. 
   Priorytetowe zagadnienia to temat nr.1,2,3,6,7 z punktu I. 
Pytania, uwagi, sugestie do propozycji  Regulaminu I Obywatelskiego  Parlamentu  
Seniorów – projekt z dnia 7 lipca 2015r. 



 
   Doceniając wagę inicjatywy OPS  i ogrom pracy inicjatorów, kierujemy się podobnie jak 
Oni tym samym poczuciem odpowiedzialności za jakość tego wydarzenia. Jednocześnie 
bardzo  chcemy wierzyć, że OPS może realnie w najbliższych latach wpływać na poprawę  
jakości  życia ludzi starszych w Polsce. Dlatego ogromnie ważne jest aby zrobić wszystko a 
nawet więcej aby zapobiec wciągnięciu idei OPS w obszar przedwyborczej kampanii.       
 
   Udział w podjętej  konsultacji społecznej z uwagi na jej czas i brak punktu odniesienia -
czasu trwania posiedzenia- przy jednocześnie szerokim zakresie zagadnień do konsultacji, był 
trudnym zadaniem. Przysyłam kilka pytań, sugestii skonsultowanych w środowisku seniorów 
z UTW   z nadzieją na zrozumienie naszych dobrych intencji. 
 
 

1. Wstępny zapis dotyczący celów OPS można przenieść do Roz.II. Cele . 
2. Pkt.12 – decyzję o wpisie na listę parlamentarzystów/delegatów OPS podejmuje 

Konwent Seniorów, który jest jednym z organów OPS i powinien być powołany 
na sesji plenarnej OPS. 

    W okresie przygotowawczym do I OPS działania organizacyjne może podejmować       
    Zespół Organizacyjny Inicjatorów OPS w składzie jak proponowany skład    
    Konwentu. 
3. W związku z powyższym do porządku posiedzenia należy włączyć powołanie 

Konwentu Seniorów. 
4. Roz.II,pkt.4 –jest: czy OPS będzie miał możliwości realizacji zapisanego celu 

„zagwarantowanie dostępu do wysokiej jakości opieki medycznej….”?,                        
pkt.6, -jest : „tworzenie warunków do korzystania przez osoby starsze z ofert..”. 
Bardziej realne cele w pkt.4 i 6  to: inicjowanie i wspieranie  wymienionych 
działań. 

5. Należałoby zapisać w Regulaminie co obejmują  niezbędne koszty 
funkcjonowania OPS, np. koszty pracy ekspertów. 

6. Roz.III(powinno być roz.V)-Organy OPS: jest: Konwent seniorów, Sesja plenarna 
OPS, Prezydium OPS. Uwzględniają funkcję każdego organu właściwa kolejność 
to: Sesja plenarna OPS, Prezydium OPS i Konwent seniorów. (Konwent jest raczej 
organem doradczym co nie umniejsza jego ważności oraz zapewniającą właściwe 
warunki współpracy związanej z działalnością). 

7. Z uwagi na bardzo szeroki zakres zadań co wynika z celów OPS, należałoby 
zwiększyć liczbę stałych komisji problemowych. Konieczna wydaje się komisja do 
spraw zdrowia osób starszych( opieka zdrowotna, zdrowe starzenie się, 
opiekunowie osób niesamodzielnych,itp.). 

8. Proszę rozważyć zwiększenie liczby osób w Prezydium OPS np. o 2-3 członków. 
Trudno jest sobie wyobrazić zakres i skalę działania OPS między sesjami 
plenarnymi ale  może być zbyt duże obciążenie  zadaniami 5 osób z 
Prezydium.(sekretarz to raczej osoba niedecyzyjna).  Również może to pozwolić 
na lepszą reprezentację Prezydium w skali kraju. 



9. Do kompetencji Konwentu seniorów nie powinno należeć zatwierdzanie budżetu 
OPS- to kompetencja sesji plenarnej OPS. 

 
10. Na temat proponowania czy ustalania porządku sesji plenarnej jest w 

kompetencjach Przewodniczącego OPS-pkt.3,3) i Komisji ds. organizacyjno-
prawnych-pkt.4,5). Czy są to różne zakresy tego zadania? 

 
11. Brak wyraźnego zapisu, kto przygotowuje projekty uchwał, jest zapis kto 

prezentuje i uzasadnia projekty uchwał przed sesją plenarną-pkt.4,7). 
 
12. Czy określenie delegaci OPS jest uważane za zamienne z określeniem 

parlamentarzyści? –roz.V,pkt.4,5. 
 
13. Czy będzie jeszcze szczegółowy regulamin przebiegu kolejnych obrad OPS? 
 
14. Jakie są zasady zgłaszania kandydatów do komisji problemowych? 
 

 
Łączę pozdrowienia 
Krystyna Lasek                                                                                        
przedstawicielka Federacji UTW we Wrocławiu. 

 
 


