Warszawa, 4 stycznia 2021 r.

Marszałek Senatu RP
Sz. Pan prof. Tomasz Grodzki
Szanowny Panie Marszałku,
Pragnę złożyć na ręce Pana Marszałka najlepsze życzenia zdrowia i pomyślności w Nowym
Roku 2021 dla wszystkich Senatorów RP oraz jeszcze raz podziękować za pomoc przy
organizacji VI sesji plenarnej Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.
W Deklaracji programowej OPS, która uzyskała aprobatę Pana Marszałka, zawarty jest m.in.
postulat programowy dot. nowelizacji ustawy o osobach starszych. Biorąc pod uwagę, że jest to
proces wymagający skomplikowanych i czasochłonnych procedur na różnych szczeblach
poodejmujemy go możliwie jak najwcześniej.
Inicjatywa uzyskała już poparcie i deklarację bezpośredniej pomocy ze strony Parlamentarnego
Zespołu ds. UTW kierowanego przez Posła Michała Szczerbę jak również pomocy prawnej ze
strony Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie oraz największych autorytetów naukowych
w dziedzinie polityki społecznej.
Dziewięciomilionowej populacji osób starszych potrzebny jest akt prawny najwyższej rangi,
regulujący ich prawa i wyznaczający kierunki polityki senioralnej jak również organ
przedstawicielstwa i rzecznictwa interesów, który będzie partnerem władz publicznych w
kreowaniu kierunków polityki senioralnej. Postulaty w tym zakresie ponawiane są od lat.
Ustawa o osobach starszych z 11 września 2015 r. (Dz.U. 2015, poz. 1705) była jednym z
najważniejszych aktów prawnych stanowiących podwalinę polityki senioralnej ostatnich lat, a
jednocześnie wielkim sukcesem zaledwie półtorarocznej działalności sejmowej Komisji Polityki
Senioralnej I kadencji. ( IV.2014 - 10.2015 r.) Uznano ją za jedno z najważniejszych wydarzeń
40 lat ruchu UTW i tworzenia nowoczesnej polityki senioralnej, bowiem akt prawny rangi ustawy,
regulujący zagadnienia monitorowania sytuacji osób starszych pojawił się w polskim systemie
prawnym po raz pierwszy.
Pięcioletni upływ czasu, rozwój polityki senioralnej oraz sposób realizacji i wykorzystania
efektów ustawy powoduje jednak pewien niedosyt.
Realizacja ustawy ogranicza się bowiem do sporządzenia corocznego niezwykle obszernego
raportu, wymagającego ogromnego nakładu pracy urzędników resortu RPiPS, stanowiącego
jednak zbiór wypisów z istniejących analiz resortowych, samorządowych, roczników
statystycznych itp. informacji publicznych. Jego ogromna objętość czyni Raport dokumentem
trudnym do przeczytania, a tym bardziej analizy i wykorzystania w praktyce.

Zabrakło w niej też uregulowań szeregu ważnych obszarów oraz wskazania organu
zobligowanego do koordynacji i realizacji wynikających z niej wniosków i rekomendacji.
Nastąpiło zatem pewne wypaczenie intencji autorów projektu ustawy bowiem kładzie ona nacisk
na monitorowanie, nie zaś jak oczekiwano, na ocenę sytuacji oraz wynikające z niej decyzje
systemowe rządu.
Na przełomie lat 2019-2020 powstał z inicjatywy OPS roboczy, społeczny zespół, który przy
wsparciu warszawskiego samorządu i Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie podjął prace
nad kierunkami nowelizacji ustawy.
Zobligowani Deklaracją programową przyjętą przez VI sesję plenarną OPS, informujemy Pana
Marszałka o reaktywowaniu jego prac i deklarujemy aktywny udział w procesie przygotowania
projektu nowelizacji jak również prowadzenia szerokich konsultacji społecznych w
środowiskach senioralnych.
Do osiągnięcia sukcesu niezbędna jest jednak pomoc ze strony obydwu Izb Parlamentu w
poparciu inicjatywy ustawodawczej, pozytywnych opinii ze strony senackich i sejmowych
komisji, które ostatecznie umożliwią wniesienie projektu nowelizacji ustawy pod obrady sejmu.
Prace przygotowawcze, uzgadnianie projektów itp można wykonywać w trybie zdalnym, więc
ograniczenia związane z pandemią nie powinny kolidować z realizacją projektu.
Jestem wraz z Prezydium OPS do dyspozycji w bezpośrednich kontaktach i wyjaśnieniach jeśli
uzna Pan Marszałek takie za potrzebne.
Jeszcze raz bardzo dziękuję za dotychczasową współpracę i wsparcie OPS oraz uchwałę Senatu
z 28 września 2020 r. honorującą dokonania 45.lecia ruchu UTW.
Życzę Panu Marszałkowi i wszystkim Senatorom RP i ich Rodzinom zdrowia, realizacji
własnych planów i karier, a także nadziei, że Rok 2021 pozwoli na powrót do normalnego
działania.
Obywatelski Parlament Seniorów wyraża też nadzieję na powrót sesji plenarnych do Sali obrad
Sejmu oraz partnerstwo z władzami publicznymi w realizacji misji wobec osób starszych w
Polsce.
Licząc na dalszą konstruktywną współpracę pozostaję z wyrazami szacunku

W imieniu Prezydium OPS
Krystyna Lewkowicz
Przewodnicząca Prezydium

