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POMORSKA DLEGATURA OPS 

w Gdańsku z siedzibą w Sopocie 

81-809 Sopot, ul. Artura Grottgera 4 

kom. 501.266.900. staj.: 58 / 555.11.42 

e-mail: pomorskadelegatura@gmail.com 

Sopot, dnia 17 sierpnia 2022 r. 

 

Szanowni Państwo Delegaci Obywatelskiego Parlamentu Seniorów,  

działający w strukturze Pomorskiej Delegatury ! 

Drodzy Przyjaciele i Sympatycy Ruchu Społecznego,  

jakim jest reprezentowany przez nas Obywatelski Parlament Seniorów ! 

 

W imieniu Prezydium Pomorskiej Delegatury OPS oraz swoim własnym, pragnę 

Szanownych Państwa uprzejmie poinformować, że w dniu 20 lipca br. o godz. 6-tej 

• grono pomorskich Delegatów OPS wraz z Członkami jego Prezydium, które                                                      

zaprosiło do wspólnego udziału:  

• przedstawicieli Komisji Senioralnych wszystkich szczebli, działaczy 

samorządowych Województwa Pomorskiego, a nadto  

• przedstawicieli Zarządu Okręgu Gdańskiego PZERiI, jak również  

• członków Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska 

Polskiego   

• oraz przedstawicieli Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP,  

udało się autokarem do Warszawy na zaproszenie  

• Wicemarszałka Senatu RP Pana Bogdana Borusewicza oraz  

• Państwa Wicemarszałków Sejmu RP Panią Małgorzatę Kidawę-Błońską oraz Pana 

Włodzimierza Czarzastego,  

z wizytą studyjną do Parlamentu RP, którą to wizytę poprzedziliśmy naszym zaplano-

wanym w tym dniu o godz. 11-tej spotkaniem, w Centrali Najwyższej Izby Kontroli. 

Głównym celem naszej wizyty w NIK-u oraz w Parlamencie RP, było rozeznanie sposobu 

realizacji wniosku Prezydium OPS z dnia 04.01.2021 r. skierowanego do Marszałka Senatu 

RP Pana prof. Tomasza Grodzkiego w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 11 września 2015 

r. o osobach starszych [ Dz.U. z 2015 r., poz.1705].   

Przed głównym wejściem do gmachu NIK, powitała nas w imieniu Prezesa Izby Pana 

Mariana Banasia, Pani Jolanta Kruszewska, główny specjalista w Biurze Organizacyjnym 
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NIK, która zaprosiła nas do zwiedzenia wystawy w ramach której, mogliśmy zobaczyć 

jeden z trzech istniejących do chwili obecnej własnoręcznie namalowanych przez 

Powstańców, podczas trwającego powstania, znaków „Polski Walczącej”, które do dziś 

istnieje, będąc pod ochroną konserwatorską na budynku NIK-u. Jednocześnie, jako 

przewodniczący zostałem poinformowany, że niestety nie dojdzie do planowanego 

spotkania z Prezesem NIK Panem Marianem Banasiem, gdyż Pan Prezes Izby jest w Sejmie, 

gdzie ma złożyć ocenę z wykonania „Budżetu Państwa za 2021 r.” przez Rząd RP, którą to 

informację, przyjąłem z należytym zrozumieniem. 

Następna, zasadnicza część naszego pobytu w NIK, odbyła się w jego głównej sali,  

(w której odbywają się najważniejsze obrady Izby), gdzie przy kawie, słodyczach, owocach 

i napojach, zaprezentowano nam i omówiono aktualny schemat organizacyjny Izby, a nadto 

wyświetlono reportaż o tworzeniu oraz historii NIK, jak również przybliżono sylwetkę jej 

twórcy, pierwszego Prezesa Izby, (która wówczas nazywała się „Najwyższa Izba Kontroli 

Państwa”), a której przewodniczył w latach 1919 – 1921, sędzia warszawskiego Sądu 

Okręgowego, a następnie Sądu Apelacyjnego, Pan dr Józef Higersberger. Do dziś funkcję tą 

sprawowało 28 osób, wliczając w to prezesów NIK na uchodźstwie i kierujących Izbą w 

czasach PRL-u. Aktualnie od 30 sierpnia 2019 r. prezesem Najwyższej Izby Kontroli jest 

Pan Marian Banaś. 

W ramach dyskusji uczestnicy poruszali interesujące ich zagadnienia, podkreślając że w 

odczuciu społecznym NIK, cieszy się poważnym zaufaniem, zaś raporty Izby są społecznie 

wysoko oceniane. Jeden z obecnych radnych szczebla wojewódzkiego, zapytał o rolę 

komisji rewizyjnej w samorządach terytorialnych, które w jego ocenie, nie spełniają w 

sposób właściwy swej roli ustawowej, jako organ kontrolny, w wyniku czego składane 

skargi przez Obywateli m.in. na osobę Piastuna Urzędu, są w zasadzie uznawane przez 

Organ Kontrolny oceniane, jako niezasadne, czy też bezpodstawne, czemu w ocenie 

informującego winna się poważnie przyjrzeć Izba, poprzez dokładne zbadanie tego 

ustrojowego zagadnienie, a nadto poważnego problemu, jakim jest „skarga”, jako znaczący 

„instrument demokracji. Zabierając głos w dyskusji Przewodniczący Prezydium 

Pomorskiej Delegatury OPS wyraził zdziwienie, że funkcyjni pracownicy Izby są osobami 

„pełniącymi obowiązki – p.o”, co jest wręcz niezrozumiałe, dlaczego tak się dzieje? Osoba, 

gdy pełni powierzone jej obowiązki np. dyrektora delegatury, zaświadcza o pewnej 

czasowości, co nie buduje w odbiorze społecznym niezbędnej, czy też należytej „powagi”, 

którą winna cieszyć się powszechnie NIK. W dalszej części swej wypowiedzi, nawiązał do 

podjęcia przez Pomorską Delegaturę OPS współpracy z Gdańską Delegaturą NIK, gdy jej 

dyrektor-rem była Pani Ewa Jasiurska-Kluczek. Zmiana na stanowisku dyrektora 

Delegatury NIK w Gdańsku, niestety „zaowocowała”, brakiem takowej dalszej współpracy, 

co oceniamy ze szkodą do obu delegatur.  

Na zakończenie naszej wizyty w NIK, dziękując za możliwość spotkania się, a nadto 

wysłuchania, jak i obejrzenia ówczesnych zapisów filmowych oraz zdjęć z jej ponad 100 

letniej bardzo ciekawej historii, która nie jest wiedzą powszechną, a staje się takową, 

poprzez wizyty w NIK-u, różnych środowisk społecznych, przekazałem za uprzejmym 

pośrednictwem Pani Jolanty Kruszewskiej do rąk Prezesa NIK, Pana Mariana Banasia, 

prośbę aby na nasz pisemny wniosek z dnia 19 bm., podjął, jako Prezes Izby działania z 



Strona 3 z 5 
 

urzędu w zakresie przeprowadzenia przez Izbę kontroli dotyczącej oceny realizacji zadań 

wskazanych w ustawie z 11 września 2015 r. o osobach starszych. 

Wizytę naszą w NIK zakończyły miłe gesty, w ramach których zostaliśmy  

• obdarowani wydaniem jubileuszowym opracowanym na 100 lecie Izby w roku 

2018, pt. „100 kontroli z archiwum NIK” do którego słowo wstępne napisał ówczesny 

jej Prezes Pan Krzysztof Kwiatkowski, a swój podpis w książce złożył osobiście na 

jej tytułowej stronie, aktualny Prezes Izby Pan Marian Banaś. 

Pan Przewodniczący Prezydium Pomorskiej Delegatury OPS przekazał w naszym 

wspólnym imieniu wraz z podziękowaniem za możliwość odbycia naszej wizyty studyjnej, 

zgodnie z naszym planem, w Centrali NIK 

• jeden z piękniej wydanych albumów pt. „ Pomorskie tu najpiękniej ” opatrzony 

słowem wstępnym przez Pana Dariusza Drelicha Wojewodę Pomorskiego z wy-

razami naszego obywatelskiego szacunku dla Pracowników i Kierownictwa oraz 

Pana Prezesa Izby, po których to sławach rozległy się gromkie oklaski.  

 

Po przyjeździe do Senatu RP, mieliśmy możliwość wspólnego zjedzenia obiadu, po którym, 

przy kawie i słodyczach, odbyliśmy spotkanie z Wicemarszałkiem Senatu RP Panem 

Bogdanem Borusewiczem, który po powitaniu nas, w kilku słowach omówił rolę i zadania 

Senatu RP, jako Wyższej Izby Parlamentu RP, dzieląc się z nami m.in. swoją osobistą 

refleksją, że jak był posłem, głosując za uprawnieniami, jakie dawała Senatowi ustawa, był 

wręcz przekonany, że wzmacnia rolę Senatu, a gdy został senatorem, a nadto marszałkiem, 

czy też wicemarszałkiem Senatu RP, dostrzegał poważne ograniczenia, jakie niosły w sobie 

uchwalone ustawy regulujące kompetencje Izby Wyższej Parlamentu RP, jaką jest Senat RP. 

Stwierdził nadto, że dziś Senat RP, jest znacznie bardziej ograniczony w swoich 

kompetencjach, jakie posiadał wcześniej. 

Zabierając głos Pan Przewodniczący Pomorskiej Delegatury OPS, podziękowałem w 

imieniu Członków naszej delegacji studyjnej w tym Delegatów OPS działających w 

strukturze Pomorskiej Delegatury, za dobre kontakty, jakie mamy, jako Delegatura OPS z 

Marszałkiem Senatu RP Panem Bogdanem Borusewiczem. Wspomniał udział Pana 

Marszałka w naszej Sesji Inaugurującej III kadencję, a nadto ponad 3 godz. naszą dyskusję 

w dniu 01.10.2021 r., jaką z członkami Prezydium Pomorskiej Delegatury i zaproszonymi 

Delegatami OPS, wspólnie odbyliśmy w sopockiej siedzibie naszej Delegatury. Ponadto 

zgodnie z celami naszej wizyty studyjnej wręczył Panu Marszałkowi Senatu RP komplet 

przygotowanych dokumentów – w tym : 

1. Pismo z dnia 19 bm. dotyczące nowelizacji ustawy o osobach starszych;  

 

2. Pismo z dnia 19 bm. w sprawie realizacji art. 5 ustawy z dnia 11.09.2015 r.  

o osobach starszych [Dz. U. z dnia 26.10.2015 r., poz. 1705] zobowiązującego Radę 

Ministrów do corocznego [do dnia 31.10.] przedstawienia Sejmowi i Senatowi 

informacji o sytuacji osób starszych, w szczególności w oparciu o monitorowanie, 

o którym mowa w art. 2 i art. 3 tejże ustawy; 
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3. Apel w sprawie troski o zdrowie seniorów w związku z aktualną sytuacją pan-

demiczną, który faktycznie jest powtórzeniem naszego Apelu z 16.09.2020 r., gdyż 

uznaliśmy to za stosowne i konieczne, wobec zapowiadanego powrotu pandemii.     

Powyższe dokumenty zostały zreferowane przez Pana Przewodniczącego Panu 

Marszałkowi, który po wysłuchaniu ich krótkich omówień, poinformował wstępnie, że nasz 

wniosek, aby coroczna informacja Rady Ministrów RP, przedstawiana do dnia 31 

października Sejmowi oraz Senatowi o sytuacji osób starszych, w szczególności  

w oparciu o monitorowanie, o którym mowa w art. 2 i art. 3 tejże ustawy, nie była jedynie 

oceniana na posiedzeniu Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP, a 

zgodnie z naszym wnioskiem, aby po opinii tejże Komisji dotyczącej w/w informacji Rządu, 

była ona przedstawiana do oceny na plenarnym posiedzeniu Senatu RP - i w tym zakresie 

Pan marszałek Bogdan Borusewicz, zgadzając się z naszym uzasadnieniem i w zasadzie 

stwierdził, że nie widzi przeszkód, aby spełnić ten słuszny postulat nas Seniorów.   

Takie same dokumenty, jak opisane powyżej, zostały przekazane Wicemarszałkom Sejmu 

RP w osobach Pani Małgorzacie Kidawie-Błońskiej oraz Panu Włodzimierzowi 

Czarzastemu, którzy zobowiązali się ustosunkować do ich treści możliwie w krótkim 

okresie czasu.   

Na zakończenie naszych spotkań, odbyliśmy wraz z przewodnikiem zwiedzanie Senatu RP 

i Sejmu RP. Gdy zajęliśmy miejsca na galerii Sejmu, którego obrady prowadziła 

Wicemarszałek Pani Małgorzata Kidawa-Błońska, przed zapowiedzią w dyskusji kolejnego 

posła, poinformowała Wysoką Izbę, że na galerii znajdują się grupa Pomorskich Delegatów 

OPS wraz z grupą przedstawicieli Komisji Senioralnych różnych JST oraz kierownictwa 

NGO zajmujące się m.in. realizacją polityką senioralną, których wita i serdecznie pozdrawia. 

Państwo Posłanki i Posłowie oraz Przedstawi-ciele Rządu RP, powitali nas gromkimi 

oklaskami. Tym bardzo miłym akcentem, zakończyliśmy naszą oficjalną wizytę studyjną w 

Parlamencie RP. 

Jej faktyczne zakończenie odbyło się przed Nowym Domem Poselskim, gdzie towarzysząca 

nam przez cały czas naszej wizyty studyjnej w Parlamencie, a nadto podczas posiłku, czy 

też w oczekiwaniu na uzyskanie zgody na wejście do Sejmu RP i Senatu RP, a nadto na 

spontanicznym spotkanku z Wicemarszałek Sejmu RP Panią Małgorzatą Kidawą-Błońską, 

jak również podczas odbywanych spotkań, znosząca wraz z nami tego dnia, wręcz upalną 

pogodę, Pani poseł Małgorzata Chmiel, w ra-mach przygotowanej nam niespodzianki, 

obdarowała nas trzema kartonami, (które nam przez dłuższy czas przygotowywała), a w 

których oprócz materiałów biurowych, informacyjnych, różnego rodzaju gadżetów, 

znajdowały się przepyszne i smakowite  „sejmowe krówki”. 

Mocno zaskoczeni otrzymanymi prezentami, z potrzeby serca, a nadto z naszej 

spontanicznej chęci szczerego i serdecznego podziękowania, za okazane nam serce oraz 

poświęcony czas, gromkim głosem odśpiewaliśmy Wielce Szanownej Pani poseł 

Małgorzacie Chmiel, tradycyjne „100 Lat”, a uściskom i pożegnaniom nie było końca.   

 



Strona 5 z 5 
 

Szanowni Państwo ! 

Przedstawiamy tą jakże krótką relację, z naszego wyjazdu studyjnego do Parlamentu RP 

oraz Centrali NIK w Warszawie, która powstała z potrzebny o jego poinformowaniu, że 

nadto wyjazd nasz, został dokładnie opisany i udokumentowany, aby stano-wił dowód 

naszej kolejnej rzetelnej pracy, wspólnego wysiłku oraz wspólnych działań ze 

środowiskiem senioralnym na rzecz realizacji zadań, jakie sami sobie stawiamy, jako 

Delegaci OPS, działający jedynie w strukturze Pomorskiej Delegatury OPS, którą sami sobie 

tworzymy, z czego jesteśmy i chcemy być dumni oraz zadowoleni, z tego właśnie, co 

czynimy dla siebie i naszego środowiska, jak o nas mawiał śp. Paweł Adamowicz 

„Obywatele Seniorzy”.  

Pragniemy nadto bardzo serdecznie podziękować Zarządowi Województwa Pomorskiego 

za zrozumienie naszych potrzeb i okazywaną nam życzliwość dla ich realizacji, deklarując 

z naszej strony, społeczno - obywatelskie wsparcie, dla Państwa codziennych działań, a 

nadto wysiłków, jakie pospołu podejmujecie dla dobra i pomyślności nas Obywateli 

mieszkających w naszej Małej Ojczyźnie, jakim jest Województwo Pomorskie. Tedy jo ! 

 

Przewodniczący  

Prezydium Pomorskiej Delegatury OPS 

( - ) Jacek Wojciech Gibała 

 

Z-ca Przewodniczącego  

Prezydium Pomorskiej Delegatury OPS 

( - ) Kmdr mgr Bożena Szubińska 

 

 

 


