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Rozdział I
Podsumowanie funkcjonowania Obywatelskiego Parla-

mentu Seniorów w latach 2015–2020 

1. Geneza powołania OPS 

Podstawą i warunkiem rozwoju demokratycznego państwa jest świadome swoich praw 
i obowiązków społeczeństwo obywatelskie. 

Aktywność obywatelska oznacza współudział i współodpowiedzialność za sprawy ważne dla 
całego kraju i społeczeństwa w różnych obszarach życia zarówno na poziomie ogólnokrajo-
wym, jak i lokalnym. 

Pierwszy Europejski Parlament Seniorów zwołany został przez Parlament Europejski 24–25 
listopada 1993 r. w Luksemburgu. Ustalono tam, że w każdym państwie członkowskim Unii 
Europejskiej powinien powstać Parlament Seniorów, który mógłby wpływać na politykę tego 
państwa wobec ludzi starszych. 

Kontynuując twórczy dialog w sprawach osób starszych oraz trwający od 2005 r. proces 
konsolidacji środowisk senioralnych oraz realizując główny postulat II Wielkiego Kongresu 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku (19.03.2015), powołano w Polsce Obywatelski Parlament Se-
niorów jako ogólnopolski organ przedstawicielstwa i rzecznictwa interesów środowisk senio-
ralnych oraz formę społecznego dialogu, umiejscawiając go na najwyższym poziomie parla-
mentarnym. 

Projekt ten zyskał w 2015 r. poparcie rządu, Senatu i Sejmu RP. Ówczesny Marszałek Sejmu 
objął OPS honorowym patronatem, a Kancelaria Sejmu udzieliła wydatnej pomocy logistycz-
nej, organizacyjnej i finansowej. 

Patronat merytoryczny sprawowała sejmowa Komisja Polityki Senioralnej, udzielając też 
wsparcia organizacyjnego przy tworzeniu programu obrad i organizacji sesji.

I sesja plenarna OPS odbyła się 1 października 2015 r. w sali posiedzeń Sejmu, przy znaczą-
cej pomocy logistycznej i finansowej Kancelarii Sejmu. Wzięli w niej udział czołowi politycy: 
Marszałek Sejmu RP, Premier, ministrowie, przedstawiciele Sejmu i Senatu, Szef Kancelarii 
Prezydenta RP. Obecna była także pierwsza dama RP Anna Komorowska. 

I sesja OPS uznana została za wydarzenie historyczne, mające wpływ na politykę rządu wo-
bec osób starszych, a przy tym za niezwykle merytoryczną i konstruktywną debatę na tematy 
interesujące polskich seniorów.

W ten sposób środowisko Uniwersytetów Trzeciego Wieku zwieńczyło ważny etap konso-
lidacji środowisk senioralnych, a Polska wypełniła rekomendację Parlamentu Europejskiego 
zalecającą powołanie w każdym państwie członkowskim UE Parlamentu Seniorów mającego 
wpływ na politykę państwa wobec osób starszych. 

Obywatelski Parlament Seniorów to pierwsze w historii ogólnopolskie przedstawi-

cielstwo wszystkich środowisk osób starszych deklarujące apolityczność, tolerancję 
religijną i neutralność światopoglądową. 
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Celami OPS są integracja oraz rzecznictwo interesów środowiska senioralnego, systema-
tyczne monitorowanie sytuacji osób starszych we wszystkich obszarach ich funkcjonowania, 
społeczny dialog, a także prezentowanie stanowisk dotyczących polityki senioralnej.

Ponad 9-milionowa społeczność osób starszych oczekuje poszanowania dla swojej ogólno-
polskiej reprezentacji, jaką jest Obywatelski Parlament Seniorów, w tym umożliwienia wyra-
żania poglądów, prowadzenia dialogu z władzami publicznymi oraz organizowania dorocznych 
sesji plenarnych. 

Ukonstytuowanie się Obywatelskiego Parlamentu Seniorów z wysoce merytorycznym progra-
mem było w powszechnej ocenie pionierskim i niezwykle ważnym wydarzeniem w polityce senio-
ralnej, jak również jednym z najważniejszych wydarzeń czterdziestoletniego dorobku ruchu UTW. 

Zainteresowanie organizacji senioralnych delegowaniem swoich przedstawicieli do OPS po-
twierdza wolę włączenia się szerokich środowisk senioralnych w realizację aktywnej i długofa-
lowej polityki senioralnej państwa w obliczu poważnych wyzwań demograficznych kraju. 

Symbolicznym, najwłaściwszym miejscem dla obrad plenarnych OPS jest sala posiedzeń  
Sejmu RP.

2. Sposób utworzenia OPS 

Środowisko Uniwersytetów Trzeciego Wieku (UTW) zrzeszone w blisko 700 organizacjach, 
skupiające ponad 200 tys. najaktywniejszych seniorów było zawsze motorem nowych rozwią-
zań w polityce senioralnej. 

Dążąc do stworzenia jak najszerszej reprezentacji, UTW jako inicjatorzy tego ruchu, 
zaprosiły do współpracy inne organizacje senioralne, w tym PZERiI, gminne rady seniorów, 
Koalicję Na Pomoc Niesamodzielnym, Federację zrzeszającą emerytowanych funkcjonariuszy 
służb mundurowych, organizacje pacjenckie, kombatanckie i inne organizacje świeckie i ko-
ścielne działające na rzecz osób starszych. 

To w sumie ponad 3 tys. organizacji, przy czym pojedyncze mandaty reprezentują tak ogrom-
ne organizacje jak m.in. Ogólnopolskie Porozumienie UTW (190 UTW/50 tys. członków), 
Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych (16 dużych organizacji mundurowych/ponad  
60 tys. członków), Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów (2500 kół tereno-
wych/2,5 mln członków), ok. 400 rad seniorów utworzonych przy jednostkach samorządu te-
rytorialnego różnych szczebli, ponadto organizacje ogólnopolskie o takim zasięgu jak Caritas 
Polska, PCK, Koalicja Na Pomoc Niesamodzielnym (500 organizacji osób niepełnosprawnych) 
i inne. 

W ten sposób powstało pierwsze w historii ogólnopolskie przedstawicielstwo 9-mi-
lionowej rzeszy osób starszych. 

3. Zasady powoływania delegatów OPS

Delegatami OPS są przedstawiciele wszystkich środowisk senioralnych w Polsce. Są to 
osoby fizyczne rekomendowane przez różne instytucje oraz organizacje pozarządowe. 

Wszystkie organizacje senioralne w Polsce mogą rekomendować do OPS przedstawicieli, 
którzy wcześniej dali się poznać ze swojej aktywności społecznej i obywatelskiej. 

Nie jest wymagana osobowość prawna organizacji rekomendujących do OPS, więc proce-
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dura delegowania do OPS zapewnia powszechną dostępność wszystkich środowisk, zarówno 
organizacji, związków i federacji o zasięgu ogólnopolskim, jak i organizacji o zasięgu lokalnym, 
np. klubów seniora, kół gospodyń wiejskich oraz Uniwersytetów Trzeciego Wieku i gminnych 
rad seniorów nieposiadających osobowości prawnej.

Macierzysta organizacja ma najlepsze rozeznanie w przebiegu pracy społecznej, możliwo-
ściach i zaangażowaniu swojego kandydata i udzielenie mu rekomendacji do powołania w skład 
OPS, co jest przesłanką dobrego wyboru. 

To uniwersalny, efektywny, optymalny, dostępny dla osób starszych i w pełni demo-

kratyczny sposób powoływania delegatów OPS. 

Zasady te zapewniają pełną reprezentatywność środowisk senioralnych, ich demokratyczny 
wybór przez organizacje i optymalny dobór delegatów, posiadających doświadczenie i kompe-
tencje do pracy społecznej. 

4. Wyzwania o charakterze formalno-prawnym  
     stojące przed OPS 

Obywatelski Parlament Seniorów jest oddolną inicjatywą społeczną środowisk senioral-
nych, a więc jego status prawny w powszechnie obowiązującym systemie prawnym nie jest 
zdefiniowany. 

Zasady funkcjonowania określa jedynie Regulamin organizacyjny uchwalony przez Sesję 
Plenarną – najwyższy organ decyzyjny OPS.

Funkcjonowanie OPS oraz budowa regionalnych struktur organizacyjnych wymaga odpo-
wiednich środków finansowych, które dla OPS nie były dostępne.

Brak osobowości prawnej uniemożliwiał także nawiązanie współpracy ze społecznie odpo-
wiedzialnym biznesem, podejmowanie wspólnych przedsięwzięć, pozyskiwanie sponsorów 
oraz środków na działalność statutową w dozwolony prawem sposób.

Za czołowe zadania Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w III kadencji uznano więc stwo-
rzenie podstaw prawnych oraz warunków organizacyjnych i finansowych umożliwiających roz-
wój instytucjonalny OPS, w tym:

 ●  nadanie polskim seniorom w drodze ustawy prawa do posiadania ogólnopolskiego 
przedstawicielstwa w postaci Obywatelskiego Parlamentu Seniorów i podjęcie z nim 
współpracy;

 ●  tworzenie delegatur regionalnych w każdym województwie, w tym docelowo nadanie im 
także osobowości prawnej;

 ●  zwoływanie co najmniej raz w roku sesji plenarnej OPS w gmachu Sejmu RP;
 ●  uzyskanie systemowego wsparcia finansowego umożliwiającego bieżące funkcjonowa-

nie, utrzymywanie łączności z delegatami, wydawanie biuletynów, publikacji, prowadze-
nia kampanii informacyjnych i promocyjnych; 

 ●  udział przedstawicieli OPS w krajowych i międzynarodowych konferencjach, posiedze-
niach komisji parlamentarnych rozpatrujących projekty dotyczące osób starszych, a tak-
że w posiedzeniach Rady ds. Polityki Senioralnej MRiPS i rad nadzorczych  centralnych 
instytucji realizujących zadania na rzecz seniorów. 



8

5. Misja i sposób realizacji celów 

„Seniorzy i przyszłość Polski” – to symboliczne, a zarazem bogate w treść motto działania 
Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Osoby starsze mają szczególne prawo i obowiązek ak-
tywnej partycypacji w życiu społecznym, wyrażania opinii, dzielenia się wiedzą i doświadcze-
niem i budowania relacji międzypokoleniowych integrujących społeczność osób starszych. 

Motto podkreśla potencjał intelektualny i gospodarczy, ważną rolę osób starszych w rodzi-
nie, społeczeństwie, w kształtowaniu polityki senioralnej i ich wpływ na przyszłość kraju. 

To także grupa konsumentów, posiadająca siłę nabywczą ponad 145 mld zł rocznie, two-
rzących specyficzną, lecz bardzo dynamicznie rozwijającą się dziedzinę rynku zwaną „srebrną 
gospodarką”. To jedna z najbardziej opiniotwórczych grup społecznych w Polsce oraz potężny 
elektorat wyborczy. 

OPS deklaruje apolityczność, neutralność, tolerancję religijną i światopoglądową. 
Aktywność osób starszych w ramach Obywatelskiego Parlamentu Seniorów oznacza współ-

udział i współodpowiedzialność za sprawy ważne dla społeczeństwa w różnych obszarach życia 
zarówno na poziomie ogólnokrajowym, jak i lokalnym. 

Tym samym Obywatelski Parlament Seniorów stał się pierwszą, pionierską, oddolną pró-
bą zbudowania instytucji będącej rzecznikiem interesów rosnącej populacji osób starszych, 
konsultantem/doradcą organów państwa w realizacji polityki senioralnej oraz bezpośrednim 
strażnikiem/ewaluatorem tej polityki. 

6. OPS w latach 2016–2019 

OPS konsekwentnie broni pryncypiów uchwalonych przez Sesję Plenarną w Regulaminie 
organizacyjnym, w tym w szczególności zasady niezależności, samorządności i apolityczności. 

Brak przyzwolenia demokratycznie wybranych organów OPS na ingerencję rządu w treść 
Statutu i samorządny wybór delegatów spowodował, iż od 2016 r. OPS pozbawiony został moż-
liwości odbywania corocznych sesji plenarnych w sali posiedzeń Sejmu i jakiejkolwiek pomocy 
finansowej i logistycznej ze strony parlamentu. 

Brak dialogu i pomocy ze strony rządu i Sejmu RP bardzo utrudniał działanie i ograniczał 
formy realizacji statutowych celów Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Jedynie dzięki 
wsparciu samorządu warszawskiego w latach 2016–2019 możliwa była organizacja kolejnych 
sesji plenarnych OPS w audytorium Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Przetrwanie w trudnych warunkach bez możliwości korzystania z pomocy logistycznej Sej-
mu i efektywne działanie to zasługa dużej aktywności delegatów OPS, silnej woli przetrwania 
i bardzo dobrej współpracy z samorządami regionalnymi. 

7. Kierunki strategii OPS

Strategia oraz szczegółowe przedsięwzięcia OPS zawarte są w deklaracjach programowych 
przyjmowanych na zakończenie każdej sesji plenarnej. Za szczególnie ważne, wręcz ponadcza-
sowe, uznaje się: 

 ● propagowanie systemów wartości, które podnoszą etos seniorów w społeczeństwie, 
a także upowszechnienie świadomości, że za sytuację osób starszych odpowiedzialność 
ponoszą: państwo, jego instytucje, obywatele i ich organizacje;

 ● umacnianie poczucia międzygeneracyjnej odpowiedzialności za ludzi starszych – zarów-
no wśród członków rodziny, jak i poza nią;
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 ● uwzględnienie problematyki senioralnej w realizowanej polityce gospodarczej, społecz-
nej i regionalnej;

 ● inicjowanie rozwiązań prawnych oraz realizowanie programów podnoszących szanse na 
godziwą jesień życia; wspieranie ekonomii społecznej oraz inspirowanie rozwoju „srebr-
nej gospodarki”; wprowadzanie systemu zachęt dla pracodawców sprzyjających tworze-
niu miejsc pracy i zatrudnianiu osób starszych;

 ● zmniejszanie skali zagrożenia wykluczeniem społecznym ludzi starszych, w szczególno-
ści osób niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami;

 ● gwarancje ciągłości świadczeń emerytalnych i ich odpowiedniej wysokości i waloryzacji, 
co przyczyni się do zmniejszenia liczby osób starszych żyjących w ubóstwie i pozwoli na 
godne życie;

 ● podniesienie jakości usług pielęgnacyjno-opiekuńczych poprzez profesjonalizację syste-
mu szkoleń opiekunów osób starszych; zwiększenie odpowiedzialności świadczeniodaw-
ców za jakość usług; ograniczenie szarej strefy przez zabezpieczenie wykonawcom tych 
usług praw pracowniczych, emerytalnych i socjalnych; 

 ● wdrażanie programów sprzyjających wydłużaniu aktywności zawodowej i społecznej 
osób starszych, nabywania nowych kompetencji i umiejętności niezbędnych do funkcjo-
nowania we współczesnym świecie, w tym kompetencji cyfrowych;

 ● inspirowanie rozwoju ruchu wolontariackiego wewnątrz i międzypokoleniowego oraz 
współpracy międzypokoleniowej; 

 ● opracowanie i realizację skoordynowanej publicznej polityki zdrowotnej, na podstawie  
programów zdrowotnych 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 geron-
tologicznej, lekarskiej i pielęgniarskiej; 

 ● rozwój nowoczesnych form wsparcia medycznego i pielęgnacyjnego poprzez promowa-
nie i wdrażanie usług teleopieki, telemedycyny oraz telenadzoru nad osobami przewlekle 
chorymi lub niesamodzielnymi;

 ● poprawę bezpieczeństwa osób starszych zarówno poprzez profilaktykę i zwalczanie ist-
niejących zagrożeń o charakterze zdrowotnym, jak i przeciwdziałanie wszelkim naduży-
ciom na szkodę osób starszych;

 ● wspieranie dalszego rozwoju ruchu senioralnego, budowanie silnej pozycji organizacji 
senioralnych oraz podnoszenie jakości i różnorodności form aktywizacji i edukacji osób 
starszych;

 ● inspirowanie rozwiązań legislacyjnych pozwalających na współfinansowanie potrzeb 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku i innych organizacji senioralnych ze strony samorządów 
i wyższych uczelni; 

 ● monitorowanie procesu powoływania i warunków funkcjonowania gminnych i miejskich 
Rad Seniorów, w celu opracowania rekomendacji organizacyjno-prawnych sprzyjających 
rozwojowi tej pożądanej formy aktywności seniorów na szczeblu lokalnym;

 ● wspieranie integracji Polaków mieszkających poza granicami Polski poprzez stwarzanie 
im możliwości utrzymywania tożsamości narodowej, wymiany kulturalnej, kultywowa-
nia polskości, także młodym pokoleniom urodzonym za granicą.

Obywatelski Parlament Seniorów wyraża przekonanie, że:
 ● zmiany demograficzne wyrażające się procesem starzenia się społeczeństwa inspirować 

będą stałą debatę społeczną nad ich istotą, uwarunkowaniami i konsekwencjami, rozwo-
jem badań i powszechnej edukacji demograficznej oraz staną się inspiracją dla kontynu-
acji i rozwinięcia działań w zakresie polityki senioralnej;
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 ● działalność Obywatelskiego Parlamentu Seniorów przyczyni się do upowszechnienia 
wiedzy o zróżnicowanych potrzebach osób starszych i możliwości ich zaspokojenia po-
przez właściwą politykę społeczną i gospodarczą państwa;

 ● monitorowanie programów senioralnych i coroczne badania wybranych zagadnień sy-
tuacji osób starszych przyczynią się do poprawy efektywności wydatkowania środków 
publicznych na realizację polityki senioralnej.

Obywatelski Parlament Seniorów zwraca się z apelem:
 ● do rządu i społeczeństwa polskiego o uznanie, iż podjęcie i rozwiązanie problemów wyni-

kających z procesu starzenia się ma wymiar polskiej racji stanu;
 ● do władz publicznych, organizacji obywatelskich, kościołów i związków wyznaniowych, 

pracodawców, samorządów lokalnych i związków zawodowych o kontynuację skoordy-
nowanych działań polityki społecznej, gospodarczej i senioralnej, sprzyjających aktyw-
nej, zdrowej, godnej starości, w tym o tworzenie przyjaznej przestrzeni do działalności 
międzypokoleniowej i miejsc dziennego pobytu dla osób starszych oraz usuwanie barier 
architektonicznych; 

 ● do najwyższych władz państwowych – 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.

8. VI i VII sesja plenarna OPS 2020–2021 

Przełomowym wydarzeniem, wielce symbolicznym, a zarazem stanowiącym rozwiązanie 
najbardziej bolesnej sprawy OPS były decyzje z 2020 r. 

Mimo wielu ograniczeń wynikających z trudnej sytuacji epidemicznej VI sesja plenarna 
odbyła się w 2020 r. w gmachu Senatu RP pod honorowym patronatem Marszałka Senatu  
prof. Tomasza Grodzkiego.

Fakt ten był dla polskich seniorów niezwykle ważny. Przywrócił im bowiem godność, sza-
cunek i należne miejsce w społeczeństwie. Jedynym mankamentem był fakt, iż mogło w sesji 
uczestniczyć jedynie 90 delegatów. Prezydium OPS stara się zrekompensować delegatom to 
ograniczenie, organizując w każdym województwie regionalne sesje OPS.

Kontynuując tę dobrą tradycję, Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki wyraził zgodę 
na odbycie także VII sesji plenarnej OPS w gmachu Senatu.

Sesja odbędzie się 4 października 2021 r. 
Wyrażamy głęboką wdzięczność Panu Marszałkowi za możliwość odbycia sesji w tak presti-

żowym miejscu oraz podjęcie dialogu z ogólnopolskim przedstawicielstwem seniorów.

9. Podsumowanie 

Potrzeby polskich seniorów są niezwykle zróżnicowane i w wielu obszarach niestety wciąż 
pozostają niezaspokojone. Wciąż mamy do czynienia z przejawami dyskryminacji ze względu 
na wiek, wykluczeniem informatycznym, dyskryminacją w stosowaniu prawa, w tym zjawi-
skiem przewlekłości postępowań z udziałem osób starszych,  w lecznictwie, dostępie do nowo-
czesnych leków i procedur medycznych oraz największymi obszarami ubóstwa.

Populacja osób starszych nie może być postrzegana i traktowana jak społeczne i ekonomicz-
ne obciążenie, bowiem nadal stanowi:

 ● ogromny potencjał intelektualny i wytwórczy, słabo aktualnie wykorzystany,
 ● potencjał nabywczy (konsumencki) dysponujący dochodami rzędu 145 mld zł rocznie,
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 ● populację pacjentów pozostawiającą w niepublicznych placówkach służby zdrowia ponad 
14 mld zł rocznie, 

 ● stanowi elektorat wyborczy zdolny do rozstrzygania wyników wyborów każdego szczebla.

W sprawach seniorów powinien toczyć się stały dialog pomiędzy rządem a partnerem spo-
łecznym, reprezentującym całe środowisko, i do tego niezbędna jest ogólnopolska organizacja 
przedstawicielska będąca wyrazicielem, rzecznikiem i strażnikiem praw osób starszych, jakim 
jest Obywatelski Parlament Seniorów. 

Jeśli zatem grupa ta nie budzi w niektórych środowiskach atencji i szczerej empatii to po-
winna być przynajmniej szanowana. 

Możliwość odbycia Sesji Plenarnej w sali posiedzeń Sejmu RP raz w roku oraz umocowanie 
prawne funkcjonowania i wsparcia logistycznego OPS to jeden z najbardziej podkreślanych 
postulatów całego środowiska senioralnego w Polsce.

Obywatelski Parlament Seniorów powinien być także obligatoryjnym konsultantem wszel-
kich rozwiązań prawnych i ekonomicznych dotyczących seniorów.
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Rozdział II
Informacja nt. procedury uzyskania przez OPS  

osobowości prawnej 

W dniu 5 lipca 2021 r. grono założycieli składające się z 23 delegatów OPS, kierując się ko-
niecznością uzyskania osobowości prawnej przez nieformalną organizację społeczną, jaką był 
dotychczas Obywatelski Parlament Seniorów, powołało do życia Stowarzyszenie pod nazwą 

Obywatelski Parlament Seniorów. 
Posiadanie osobowości prawnej przez organizację przedstawicielstwa i rzecznictwa intere-

sów 9-milionowej populacji osób starszych jest niezwykle ważne, a postulat w sprawie realiza-
cji tego zadania powtarzał się w kolejnych deklaracjach programowych OPS.

Wydarzenie finalizujące to zadanie uznano w konsultacjach społecznych za priorytetowe. 
Z uwagi jednak na swoją skomplikowaną konstrukcję prawną i merytoryczną nowe Stowarzy-
szenie budzi wiele pytań.

Wyniki konsultacji społecznych zmiany formy prawnej OPS 

Przekazujemy Państwu informację o najważniejszych aspektach tego procesu i jednocze-
śnie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, zgłaszane w toku konsultacji społecznych 
projektu.

1. Czy wobec powołania Stowarzyszenia Obywatelski Parlament Seniorów prze-

stanie istnieć?

NIE przestanie istnieć! Będzie funkcjonował nadal wg dotychczasowych zasad określonych 
w Regulaminie OPS na lata 2019–2022, uchwalonym przez zebranie delegatów OPS na V sesji 
plenarnej 1 października 2019 r., z dotychczasowymi celami, programami i formami działania 
oraz organami władzy.

2. Czy delegatury regionalne będą zlikwidowane?

NIE będą zlikwidowane! Będą funkcjonowały na dotychczasowych zasadach na podstawie 
własnego Regulaminu oraz Regulaminu OPS.  

3. Jaki zatem cel ma powołane Stowarzyszenie OPS?

Stowarzyszenie ma zapewnić dotychczasowej nieformalnej organizacji OPS osobowość prawną 
oraz kontynuację dotychczasowego dorobku i poszanowanie zasad funkcjonowania, tj. będzie 
realizować dotychczasowe cele statutowe, programy działania i uchwały sesji plenarnej Oby-
watelskiego Parlamentu Seniorów.

4. Czy do Stowarzyszenia OPS może przystąpić każdy, kto wyrazi taką wolę?
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NIE! Do Stowarzyszenia OPS mogą przystąpić tylko te osoby, które uprzednio wg procedury 
określonej w Regulaminie uzyskały status delegata OPS, tj. zostały rekomendowane przez 
organizacje senioralne, złożyły ślubowanie oraz objęły mandat delegata OPS. 

5. Kiedy będą mogli przystąpić do Stowarzyszenia pozostali delegaci OPS?

Z chwilą wpisania Stowarzyszenia do KRS wszyscy dotychczasowi delegaci OPS staną się au-
tomatycznie członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia. Taką możliwość będą mieli także nowi 
delegaci OPS pojawiający się sukcesywnie w składzie delegatów.

6. Co będzie, gdy delegat OPS odmówi przystąpienia do Stowarzyszenia?  

Oświadczenie woli w tej sprawie będzie uwzględnione, a osoba taka nie utraci mandatu 

i nadal będzie delegatem OPS.

7. Czy delegat OPS, który nie otrzyma rekomendacji na kolejną kadencję lub zre-

zygnuje z członkostwa w OPS będzie nadal członkiem Stowarzyszenia?

Osoby niebędące delegatami OPS nie mogą być członkami Stowarzyszenia OPS. W przypadku 
opisanym w pytaniu osoba, która nie uzyskała mandatu lub utraciła mandat delegata zostanie 
skreślona z listy członków.

8. Czy zadania ogólnopolskiej reprezentacji seniorów mogą dobrze spełniać 
dwa równolegle działające podmioty, tj. Obywatelski Parlament Seniorów 
i Stowarzyszenie OPS?

Obywatelski Parlament Seniorów działać będzie bez żadnych zmian, konstrukcja prawna 
Stowarzyszenia OPS stwarza zaś wszelkie warunki i podstawy do tego, aby obydwa pod-
mioty działały w pełnej symbiozie i realizowały wspólne cele. Sukces w tym zakresie zależy 
od tego, jak precyzyjnie i rzetelnie będą one wykonane przez osoby powołane w skład or-
ganów.

9. Czy funkcjonowanie dwóch różnych organizacji nie będzie generowało kon-

fliktów?

Potencjalne przyczyny jakichkolwiek konfliktów między Obywatelskim Parlamentem Senio-
rów i Stowarzyszeniem OPS zostały wyeliminowane poprzez odpowiednią konstrukcję Statutu 
Stowarzyszenia, w którym dokonano maksymalnego odwzorowania celów statutowych, sposo-
bów ich realizacji, organów władzy i ich składu osobowego.

10. Czy tych wszystkich funkcji nie mogła nadal sprawować powołana w 2016 r. 
Fundacja OPS? Czyżby się nie sprawdziła w działaniu?

Fundacja OPS doskonale spełniła swoje zadania, czego najlepszym dowodem jest 7-letnie dzia-
łanie OPS, pozyskiwanie w tym czasie środków i organizacja pięciu kolejnych sesji plenarnych 
OPS w latach 2016–2020, pozyskanie grantów ze strony miasta st. Warszawy i innych sponso-
rów, nieprzerwane prowadzenie biura OPS, akredytacji delegatów, prowadzenie koresponden-
cji, wydawnictw, ale Fundacja z uwagi na szczególną konstrukcję prawną była jedynie podmio-
tem wspierającym OPS, ale nie tożsamym z OPS.

11. Co stanie się z Fundacją po zarejestrowaniu Stowarzyszenia?

Fundacja OPS zostanie zlikwidowana, lecz dopiero po uzyskaniu przez Stowarzyszenie OPS 
zdolności do przejęcia wszystkich funkcji, w szczególności samofinansowania. Do tego czasu 
Fundacja będzie nadal wspierała OPS i Stowarzyszenie OPS. Przewiduje się, że proces ten po-
trwa kilka miesięcy. 
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12. Czy pojawiły się jakieś nowe regulacje prawne w Statucie Stowarzyszenia 
w porównaniu do Regulaminu OPS? 

Tak. Statut Stowarzyszenia, analogicznie jak Regulamin OPS przewiduje, że w poszczególnych 
regionach Polski będą funkcjonowały struktury o zasięgu wojewódzkim, ale Statut stwarza 
możliwości uzyskiwania osobowości prawnej przez delegatury regionalne OPS. To szansa na 
pełną samodzielność i rozwój, adekwatnie do poziomu przedsiębiorczości władz delegatury. 

Statut zawiera także regulacje umożliwiające delegaturom, niezwłocznie po zarejestrowa-
niu Stowarzyszenia, zawieranie umów o charakterze zobowiązaniowym, w tym podejmowa-
nie działań służących pozyskiwaniu środków na działalność statutową, tj. np. składanie ofert 
w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych i zadań własnych gmin, nawiązywa-
nie relacji rynkowych z innymi podmiotami i inne działania przy wykorzystaniu pośrednictwa 
„firmy” i Zarządu Stowarzyszenia.

13. Jak będą wyglądać w praktyce relacje między tymi dwoma podmiotami i co 
zagwarantuje ich bezkolizyjne współistnienie?

Współdziałanie dwóch wymienionych podmiotów można porównać do dwóch półkul ludzkiego 
mózgu. Każda spełnia nieco inne funkcje, ale dopiero ich współdziałanie umożliwia człowieko-
wi prawidłowe funkcjonowanie. 

W naszym przypadku: 
Lewa – zapewnia osobowość i konstrukcję prawną, czyli tworzy odpowiednią do wymogów 

rynku „firmę” oraz skład członków Stowarzyszenia tożsamy ze składem delegatów OPS;
Prawa – to dorobek logistyczny, całokształt działań merytorycznych oraz zasad funkcjono-

wania na podstawie Regulaminu OPS, w szczególności identyczne cele statutowe, instrumenty 
działania, metody realizacji. 

Obydwie muszą jednak ściśle współpracować w realizacji celu określonego w preambule Re-
gulaminu OPS.

14. Jak wyeliminować potencjalne konflikty w funkcjach zarządczych obydwu 
podmiotów?

Bezkolizyjne funkcjonowanie obydwu organizacji i wyeliminowanie możliwości konfliktów 
personalnych, funkcji zarządczych, sposobu podejmowania decyzji itp. zapewnia ten sam skład 
organów władzy o analogicznych kompetencjach:

1. Zarząd Stowarzyszenia utworzono z członków Prezydium OPS, a jego kompetencje po-
krywają się z uprawnieniami Prezydium. 

2. Kompetencje sesji plenarnej OPS realizować będzie Walne Zebranie członków Stowarzy-
szenia. 

3. Deklaracje programowe sesji plenarnych OPS i programy działania stają się programem 
Stowarzyszenia.

4. Ewentualna zmiana w składzie Prezydium, dokonana uchwałą zebrania delegatów, auto-
matycznie zobliguje Walne Zebranie do zmiany składu członków Zarządu Stowarzyszenia.   

5. Nowym organem, koniecznym z uwagi na wymagania prawne,  jest Komisja Rewizyjna 
Stowarzyszenia, utworzona z aktywnych i kompetentnych delegatów OPS.

Tak więc w odróżnieniu od Fundacji OPS, która była jedynie podmiotem wspierającym OPS, 
Stowarzyszenie OPS jest podmiotem tożsamym z Obywatelskim Parlamentem Seniorów. 

15. Gdzie będzie siedziba Stowarzyszenia OPS?

Zgodnie z wymogami KRS, siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa. Biuro Stowarzyszenia 
w okresie początkowym, z uwagi na brak środków finansowych, znajduje się w lokalu prywat-
nym jednego z założycieli.  
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16. Stowarzyszenie nie ma żadnych gwarantowanych dochodów. Kto pokryje 
koszty funkcjonowania Stowarzyszenia OPS w pierwszym roku funkcjonowania 
(prowadzenie ksiąg rachunkowych, koszty rejestracyjne, administracyjne, wy-

dawnictwa itp.)?

Koszty te pokryje Fundacja OPS i pozyskani przez nią sponsorzy.

17. Kto będzie organizatorem i kto pokryje koszty organizacji VII sesji plenarnej 
w 2021 r.? 

Organizatorem VII sesji plenarnej OPS będzie Fundacja OPS, która uzyskała w bieżącym roku 
częściowe wsparcie ze strony rządowego programu „Aktywni+”. 

W sytuacji gdy w obradach w budynku Senatu może uczestniczyć jedynie niewielka część 
delegatów OPS, środki z dotacji Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczone będą 
głównie na organizację regionalnych sesji delegatur OPS, dające możliwość udziału wszystkich 
delegatów.

Uzyskano zgodę Marszałka Senatu prof. Tomasza Grodzkiego na odbycie VII sesji plenarnej 
w Senacie RP, co oznacza również wsparcie logistyczne i finansowe ze strony Kancelarii Senatu.

Po likwidacji Fundacji ww. zadania przejmie Stowarzyszenie OPS.
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Apel do delegatów OPS 

Szanowni Delegaci OPS, 
bądźcie Ambasadorami zmian, jakie udało się nam zrealizować, popierajcie kolejne przed-

sięwzięcia, w tym tworzenie delegatur regionalnych OPS w kolejnych województwach, nowe-
lizację ustawy o osobach starszych i ustawy o samorządzie gminnych dotyczącej rad seniorów, 
przekazujcie wiedzę wynikającą z powyższej informacji innym delegatom OPS, ale też lokal-
nym władzom samorządowym, parlamentarzystom i działaczom społecznym funkcjonującym 
na Waszym terenie.

Podejmijcie, proszę, trud organizacji regionalnych spotkań z delegatami i lokalnymi wła-
dzami celem dyskusji nad optymalizacją polityki senioralnej oraz umożliwiającej popularyza-
cję wiedzy nt. misji i działania OPS. 

Członkowie Prezydium OPS są do Waszej dyspozycji. 

W imieniu Prezydium OPS 
Krystyna Lewkowicz 
przewodnicząca Prezydium 
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Statut Stowarzyszenia  
Obywatelski Parlament Seniorów

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Obywatelski Parlament Seniorów”, zwany dalej „OPS”. 

§ 2

OPS działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzysze-
niach (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2261 z późn. zm.), ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie z dnia 24.04.2003 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1058 z późn. zm.) oraz niniej-
szego statutu.

§ 3

OPS ma charakter apolityczny i neutralny światopoglądowo, jest otwarty na partnerstwo, 
dialog i współpracę ze wszelkimi świeckimi i kościelnymi organizacjami działającymi na rzecz 
seniorów dla wspólnego rozwiązywania problemów i tworzenia godnych warunków życia osób 
starszych. 

§ 4

Siedzibą OPS jest m.st. Warszawa. 

§ 5

Obszarem działalności OPS jest Rzeczpospolita Polska. Dla realizowania swoich celów OPS 
może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 6

OPS może być członkiem organizacji zagranicznych lub międzynarodowych o podobnych 
celach statutowych. 

§ 7

OPS opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw 
może zatrudniać pracowników, w tym członków Zarządu. 
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Rozdział II

Cele OPS 

§ 8

1. Celami OPS są: 
a) rzecznictwo interesów osób starszych we wszystkich obszarach ich życia, 
b) prowadzenie dialogu z organami władzy publicznej w sprawach kreowania polityki se-

nioralnej, 
c) działanie na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania wszelkim przejawom dyskry-

minacji ze względu na wiek oraz nadużyciom na szkodę osób starszych, 
d) inicjowanie rozwiązań prawnych i zmian obowiązujących przepisów prawa na rzecz po-

prawy sytuacji osób starszych oraz zdrowego i godnego starzenia się, 
e) promowanie aktywności edukacyjnej, społecznej i obywatelskiej, wolontariatu osób star-

szych oraz solidarności wewnątrz- i międzypokoleniowej, 
f) współtworzenie i monitorowanie realizacji polityki senioralnej prowadzonej przez wła-

dze publiczne, 
g) działanie na rzecz praw osób starszych do godnego, niezależnego życia i aktywnego 

uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym, 
h) działanie na rzecz poprawy wizerunku i pozycji osoby starszej w rodzinie i społeczeństwie, 
i) wspieranie rozwoju „srebrnej gospodarki”, w tym nowoczesnych form teleopieki, zwięk-

szenie dostępności długoterminowej opieki stacjonarnej, promowanie innowacyjnych 
procedur medycznych, rehabilitacyjnych i farmaceutycznych. 

2. Cele wymienione w ust. 1 są realizowane w sferach zadań publicznych w rozumieniu art. 4 
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

§ 9

1. Cele określone w § 8 realizowane są w szczególności poprzez: 
a) monitorowanie sytuacji osób starszych, wyrażanie stanowiska i wydawanie rekomenda-

cji w sprawach rozwiązywania problemów osób starszych, 
b) wyrażanie stanowiska środowisk senioralnych w sprawach ekonomicznych, społecznych 

oraz bezpieczeństwa zdrowotnego i rodzinnego, 
c) opiniowanie projektowanych regulacji prawnych oraz zgłaszanie inicjatyw zmian w prze-

pisach dotyczących osób starszych, 
d) działalność edukacyjną, aktywizującą i integracyjną środowiska senioralne, 
e) prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej i wydawniczej, 
f) prowadzenie badań własnych i konsultacji społecznych w sprawach opinii, rekomendacji 

i inicjatyw legislacyjnych, 
g) organizowanie walnych zebrań oraz konferencji regionalnych OPS, 
h) powoływanie i rozwój struktur regionalnych kolejnych delegatur, 
i) udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach senioralnych. 

2. OPS może inicjować powstawanie partnerstw oraz uczestniczyć i współpracować w partner-
stwach, których celem jest realizacja zadań statutowych zbieżnych z celami OPS. 

3. W ramach realizacji celów statutowych OPS może wykonywać zadania zlecane przez jed-
nostki administracji publicznej. 

4. OPS ma prawo powoływać inne organizacje i podmioty wspomagające działania OPS. 
5. OPS realizuje swoje cele statutowe także poprzez inne formy dozwolone prawem. 
6. Oprócz działalności statutowej OPS może prowadzić działalność gospodarczą, wyłącznie 

jako działalność dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, przy czym 
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dochód z tej działalności może służyć wyłącznie realizacji celów statutowych określonych 
w niniejszym Statucie i nie może być przeznaczony do podziału między członków OPS. 

7. Podjęcie działalności gospodarczej przez OPS wymaga uchwały Zarządu oraz wpisu do reje-
stru przedsiębiorców KRS. 

Rozdział III

Członkowie OPS, ich prawa i obowiązki 

§ 10

1. Członkowie OPS dzielą się na: 
a) członków zwyczajnych, 
b) członków wspierających, 
c) członków honorowych. 

2. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która ukończyła 60. rok życia. 
3. Decyzje w sprawach przyjęcia nowego członka OPS i nadania mu statusu podejmuje Zarząd. 
4. Członkiem wspierającym OPS może być osoba fizyczna lub osoba prawna deklarująca po-

moc merytoryczną, rzeczową lub finansową, która złoży pisemną deklarację wstąpienia 
w prawa członka wspierającego i zostanie do niego przyjęta uchwałą Zarządu. W deklaracji 
winna zostać wskazana forma wsparcia. 

5. Członkiem honorowym staje się osoba fizyczna lub osoba prawna posiadająca szczególne 
zasługi dla rozwoju ruchu senioralnego. 

6. Status członka wspierającego i honorowego nabywa się przez akceptację kandydatury przez 
Zarząd OPS zwykłą większością głosów w drodze uchwały. 

7. Od decyzji negatywnej przysługuje odwołanie w terminie jednego miesiąca od podjęcia 
przez Zarząd uchwały, do najbliższego Walnego Zebrania. 

8. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna w tej sprawie. 
9. Członek zwyczajny ma prawo: 

a) czynne i bierne prawo wyborcze, 
b) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu, 
c) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności OPS, 
d) uczestniczyć w przedsięwzięciach i projektach grantowych OPS na zasadach ustalonych 

przez Zarząd. 
10. Członkowie zwyczajni OPS zobowiązani są do: 

a) dbania o jego dobre imię, 
b) popierania i czynnego realizowania celi statutowych, 
c) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów, uchwał organów, 
d) opłacania składek członkowskich, jeśli Walne Zebranie ustali taki obowiązek. 

11.  Członek wspierający ma prawo: 
a) uczestniczyć z głosem doradczym w zebraniach i pracach OPS, 
b) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności OPS, 
c) korzystać z usług i rekomendacji na zasadach określonych przez Zarząd. 

12.  Członek wspierający jest zobowiązany do: 
a) popierania celów i wspierania działalności OPS, 
b) wnoszenia zadeklarowanego wsparcia (finansowego, rzeczowego, organizacyjnego itp.) 

w wysokości, formie i na zasadach uzgodnionych uprzednio z Zarządem. 
13. Członek honorowy ma prawo uczestniczyć we wszelkich formach realizacji celów statuto-

wych na zasadach gościa honorowego z głosem doradczym. 
14. Ustanie członkostwa następuje wskutek: 
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a) rezygnacji z członkostwa w OPS, jeżeli zostało złożone na piśmie z zachowaniem jedno-
miesięcznego terminu,

b) uchwały Zarządu o wykluczeniu z OPS z powodu: nieprzestrzegania Statutu, regulami-
nów i uchwał władz, działania na szkodę OPS, a także poprzez obniżanie jego autoryte-
tu oraz zaleganie z opłatą członkowską. Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu Zarząd 
umożliwi członkowi złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście przez upoważnionego 
przedstawiciela na posiedzeniu Zarządu. 

c) od uchwały Zarządu o wykluczeniu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania 
wniesione w ciągu 30 dni od daty otrzymania tej decyzji. Decyzja Walnego Zebrania jest 
ostateczna w tej sprawie.

Rozdział IV 

Władze OPS 

§ 11

1. Władzami OPS są: 
a) Walne Zebranie Członków, 
b) Zarząd, 
c) Komisja Rewizyjna. 

2. Kadencja wszystkich organów Stowarzyszenia trwa 3 lata i kończy się z chwilą odbycia zwy-
czajnego Walnego Zebrania. 

3. Nie można łączyć funkcji w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej. 
4. Władze OPS mogą dokooptować do składu Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej nowych człon-

ków na miejsce tych, którzy ustąpili w czasie kadencji do liczby 3/5 członków z wyboru, 
5. Uchwały wszystkich władz OPS zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co naj-

mniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia Statutu 
nie stanowią inaczej. 

Walne Zebranie Członków 

§ 12

1. Walne Zebranie członków jest najwyższą władzą OPS. 
2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
3. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest co najmniej raz w roku przez Zarząd. O terminie 

i porządku Walnego Zebrania członkowie OPS informowani są na co najmniej 14 dni przed 
jego odbyciem. 

4. O zwołaniu Walnego Zebrania informuje się listownie, pocztą elektroniczną lub w inny spo-
sób uzgodniony z członkami OPS. 

5. Prawo głosu w Walnym Zebraniu mają członkowie zwyczajni. 
6. Każdy członek dysponuje jednym głosem. 
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej, na uzasadniony wnio-

sek Komisji Rewizyjnej lub pisemne żądanie co najmniej połowy członków zwyczajnych 
z podaniem powodu. Zarząd zawiadamia pisemnie wszystkich członków o nadzwyczajnym 
Zebraniu co najmniej 14 dni przed terminem. 

8. W Walnym Zebraniu powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do 
głosowania. 
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9. Jeżeli Walne Zebranie nie odbyło się w pierwszym terminie z powodu braku kworum, to 
w kolejnym terminie wyznaczonym pół godziny po pierwszym Walne Zebranie może podej-
mować prawomocne uchwały bez względu na liczbę obecnych członków. 

10.  Uchwały Walnego Zebrania zapadają większością głosów, w razie równości głosów rozstrzy-
ga głos oddany przez przewodniczącego zebrania. 

11.  W Walnym Zebraniu z głosem doradczym mają prawo uczestniczyć członkowie wspierający 
lub ich reprezentanci oraz członkowie honorowi. 

12.  Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności: 
a) określanie kierunków działania OPS, 
b) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
c) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych, 
d) uchwalanie zmian Statutu, 
e) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania OPS, 
f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków OPS, 
g) rozpatrywanie skarg członków na działalność Zarządu, 
h) rozpatrywanie spraw, o których rozpatrzenie zwrócił się Zarząd, 
i) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego oraz rozpatrywanie odwołań 

w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu, 
j) ustalanie wysokości składek członkowskich, 

13.  Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów członków, z zastrzeżeniem 
ust.14. 

14. Rozwiązanie OPS wymaga większości 2/3 głosów.
15.  Walne Zebranie może tworzyć i nadawać uprawnienia organom pozastatutowym, jak 

np. rzecznik prasowy, osoba zaufania publicznego, komisje branżowe, zespoły proble-
mowe. 

Zarząd

§ 13

1. Zarząd składa się z prezesa, trzech wiceprezesów, w tym jednego I wiceprezesa i trzech 
członków Zarządu. 

2. Jeżeli z upływem kadencji nowy skład osobowy Zarządu nie jest powołany, dotychczasowy 
Zarząd pełni swe funkcje do chwili objęcia ich przez nowy Zarząd. 

3. W razie zmian w składzie Zarządu w ciągu kadencji, okres pełnienia funkcji przez nowo po-
wołanych członków upływa z końcem kadencji całego Zarządu. 

4. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane wyrokiem prawomocnym za przestępstwo 
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

5. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji i wszelkich działań w imieniu i na 
rzecz OPS, jakie nie są zastrzeżone Statutem dla innych organów, a w szczególności: 
a) kierowanie bieżącą działalnością OPS i reprezentowanie go na zewnątrz, 
b) zwoływanie Walnych Zebrań członków, 
c) przedkładanie sprawozdań z działalności Walnemu Zebraniu, 
d) realizacja uchwał Walnego Zebrania, 
e) podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania do OPS nowych członków oraz powoły-

wania nowych Jednostek, 
f) zarządzanie majątkiem, 
g) podjęcie decyzji o rozpoczęciu lub zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej, 

a także kierowanie tą działalnością bezpośrednio lub poprzez upoważnionego pełnomocnika, 
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h) powoływanie w razie potrzeby komisji, grup problemowych i określanie zakresu ich dzia-
łania, 

i) uchwalanie regulaminów. 
6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w razie równości głosów rozstrzyga 

głos oddany przez prezesa Zarządu. 
7. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym zaproszeni członkowie ze-

społów doradczych i goście. 
8. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związ-

ku z pełnioną funkcją lub diety obejmujące zwrot kosztów podróży związanych z pełnioną 
funkcją. 

9. Zarząd określa w Regulaminie tryb zwoływania posiedzeń i pracy Zarządu. 
10. Regulamin określa tryb podejmowania uchwał Zarządu bez zwoływania posiedzenia w try-

bie realnym – przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych. 
11. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nieuregulowane w Statucie lub nie przypi-

sane kompetencjom innych władz. 

Komisja Rewizyjna 

§ 14

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków w tym przewodniczącego i wiceprzewodni-
czącego wybranych przez Walne Zebranie. 

2. Członków Komisji Rewizyjnej wybiera się spośród członków zwyczajnych OPS. 
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą: 

a) pozostawać w stopniu pokrewieństwa, powinowactwa, podległości służbowej, w związku 
małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami Zarządu, 

b) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z urzędu 
lub za przestępstwo skarbowe, 

4. Komisja bada wykonanie budżetu, gospodarkę finansową, rachunkowość oraz kontroluje 
zgodność działalności Zarządu ze Statutem i przepisami powszechnie obowiązującymi, 

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swojej funkcji zwrot 
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie lub ryczałtowe diety w wysokości ustalonej 
przez Zarząd. 

Rozdział V

Regionalne Delegatury OPS 
Zasady tworzenia 

§ 15

1. OPS może tworzyć Regionalne Delegatury, zwane dalej Delegaturami. 
2. Delegatura prowadzi działalność na podstawie niniejszego Statutu i własnego Regulami-

nu organizacyjnego. 
3. Delegatura może zostać powołana na wniosek Komitetu Założycielskiego Delegatury 

powołanego przez Zebranie Założycielskie Delegatury liczące nie mniej niż 7 członków 
zwyczajnych OPS działających na danym terenie. Uchwałę o utworzeniu Delegatury po-
dejmuje Zarząd OPS. 
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4. Władze Delegatury to: 
a) Walne Zebranie Członków Delegatury, 
b) Zarząd Delegatury, 
c) Komisja Rewizyjna Delegatury. 

5. Uchwały wszystkich władz Delegatury są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą więk-
szością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

6. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Delegatury trwa 3 lata. 
7. W razie gdy skład władz Delegatury ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupeł-

nienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie 
organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu 
organu. 

8. Delegatura może uzyskać osobowość prawną na wniosek swoich władz oraz pod warunkiem 
wykazania możliwości samofinansowania swoich potrzeb. 

9. Delegatura uzyskuje osobowość prawną po wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego. 
10. Wniosek o wpis oraz wniosek o wykreślenie Delegatury z Krajowego Rejestru Sądowego 

składa Zarząd OPS. 
11. Do czasu uzyskania osobowości prawnej przez Delegaturę, w relacjach rynkowych, umo-

wach, zaciąganiu zobowiązań wynikających z dotacji, darowizn, przyjęcia spadków i umów 
o realizację zadań publicznych Delegaturę reprezentuje oraz prowadzi jej sprawy finansowe 
Zarząd OPS. 

12.  Z chwilą wykreślenia Delegatury z Krajowego Rejestru Sądowego traci ona osobowość 
prawną, a OPS wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki tej Delegatury. 

13.  Zarząd OPS ma prawo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie przez Delegaturę działań 
niezgodnych z celami statutowymi lub takich, które zdaniem Zarządu mogą zaszkodzić wi-
zerunkowi OPS. 

14.  Uchwałę o rozwiązaniu Delegatury OPS podejmuje Walne Zebranie Delegatury kwalifiko-
waną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych 
do głosowania. Decyzję o rozwiązaniu Delegatury OPS może podjąć także Walne Zebranie 
Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy człon-
ków uprawnionych do głosowania, na wniosek Zarządu OPS lub Komisji Rewizyjnej Dele-
gatury, po stwierdzeniu nieprawidłowości w działaniach Delegatury OPS. 

15.  Ujednoliconą nazwę Delegatury tworzy się wg wzoru: 
 Obywatelski Parlament Seniorów. Regionalna Delegatura w … (tu nazwa miasta) przy czym 

wyraz „Regionalna” zastępuje się nazwą regionu. 
 Wzór: Obywatelski Parlament Seniorów. Mazowiecka Delegatura w Warszawie, ulica, nu-

mer, kod pocztowy, miasto.

Walne Zebranie Członków Delegatury 

§16

1. Najwyższą władzą Delegatury OPS jest Walne Zebranie Członków Delegatury. Może być ono 
zwyczajne bądź nadzwyczajne. 

2. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd Delegatury raz w roku jako sprawozdawcze i co 
trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu 
i proponowanym porządku obrad co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. 
Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie, 
w pół godziny po pierwszym terminie Walnego Zebrania Członków. 

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwołuje Zarząd Delegatury: 
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a) z własnej inicjatywy, 
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej Delegatury, 
c) na wniosek nie mniej niż 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Delegatury OPS. 

4. Kompetencje Walnego Zebrania Członków Delegatury to: 
a) uchwalanie głównych kierunków działalności Delegatury, 
b) wybieranie i odwoływanie władz Delegatury, 
c) udzielanie absolutorium Zarządowi Delegatury, 
d) zabieranie głosu w sprawach ważnych dla całego OPS, 
e) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Delegatury, 
f) podejmowanie uchwał w sprawach rozwiązania się Delegatury. 

Zarząd Delegatury 

§17

1. Liczbę członków Zarządu Delegatury, poza jego przewodniczącym, ustala Zebranie Ogólne 
Delegatury. 

2. Posiedzenia Zarządu Delegatury odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 
na trzy miesiące. 

3. Kompetencje Zarządu Delegatury to: 
a) kierowanie bieżącą pracą Delegatury OPS, 
b) realizacja uchwał Walnego Zebrania Delegatury i Walnego Zebrania OPS, 
c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Delegatury OPS, 
d) zwoływanie Walnego Zebrania Delegatury,  
e) reprezentowanie Delegatury OPS na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 
f) zgłaszanie informacji o zmianie władz Delegatury do Zarządu OPS. 

Komisja Rewizyjna Delegatury

§18

1. Komisja Rewizyjna Delegatury jest niezależnym od Zarządu Delegatury organem Delegatu-
ry OPS powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego wybieranego na pierw-
szym posiedzeniu komisji. 

3. Kompetencje Komisji Rewizyjnej to: 
a) kontrola całokształtu działalności Delegatury OPS, 
b) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu, 
c) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Delegatury wraz z oceną działalności Dele-

gatury OPS i Zarządu Delegatury, 
d) wnioskowanie do Walnego Zebrania członków o udzielanie absolutorium Zarządowi, 
e) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu Delegatury 

w razie jego bezczynności, 
f) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatury, 
g) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o rozwiązanie Delegatury OPS. 
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Rozdział VI

Majątek i fundusze 

§ 19

1. Źródłami powstania majątku OPS są: 
a) składki członkowskie ustanawiane zgodnie z trybem wskazanym w uchwale Walnego Ze-

brania, 
b) dochody z nieruchomości i ruchomości lub innych składników majątkowych, stanowią-

cych własność lub będących w użytkowaniu OPS, 
c) dotacje, w tym z budżetu centralnego i samorządowego, 
d) darowizny, zapisy, spadki i zbiórki publiczne, 
e) dochody z operacji finansowych. 

2. Wszelkie dochody przeznaczane są na realizację celów statutowych oraz na pokrycie kosz-
tów działalności OPS. 

3. Funduszami i majątkiem OPS dysponuje Zarząd. 
4. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność pożytku publicznego. 
5. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem OPS w stosun-

ku do jego członków, członków organów, lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, 
członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym po-
życiu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobie-
nia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”, 

6. OPS prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z przepisami powszechnie 
obowiązującymi. 

Rozdział VII

Składanie oświadczeń woli 

§ 20 

1. Do reprezentowania OPS i składania oświadczeń woli w imieniu OPS, w tym do zaciągania 
zobowiązań majątkowych, upoważnieni są: 
a) Prezes Zarządu wraz z wiceprezesem, 
b) Prezes Zarządu wraz z członkiem zarządu, 
c) dwóch wiceprezesów, 
d) wiceprezes i członek Zarządu. 

Rozdział VIII

Przepisy końcowe

§ 21 

1. Uchwałę zmieniającą Statut podejmuje Walne Zebranie OPS zwykłą większością głosów 
w obecności co najmniej połowy członków. 



2. Przy braku kworum w pierwszym terminie, zwołuje się Walne Zebranie w drugim termi-
nie, pół godziny po pierwszym, które podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych 
członków. 

3. W przypadku rozwiązania OPS Walne Zebranie wybiera komisję likwidacyjną i postanawia 
o przeznaczeniu majątku. 

4. Niniejszy Statut został uchwalony przez Założycieli na zebraniu założycielskim OPS  5 lipca 
2021 r.






