
 

                                               Warszawa,  10 lipca  2021 r. 

   

 Stanowisko Prezydium OPS w odniesieniu do petycji skierowanej  przez Warmińsko- 

Mazurską  Delegaturę OPS do Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy  

Petycja jest datowana 5.05.2021 r., przesłana drogą elektroniczną na ręce Przewodniczącego 

Prezydium OPS w dniu 7 lipca 2021 r.  

Otrzymany do wiadomości dokument autorstwa Aleksandra Pieczkina, który występuje do 

Prezydenta RP w imieniu Warmińsko -Mazurskiej Delegatury OPS i w interesie publicznym 

wywołał w szeregach OPS, w tym Prezydium OPS szok, niedowierzanie, oburzenie i inne 

gwałtowne reakcje oraz żądania natychmiastowej dymisji inicjatorów i autorów tego 

dokumentu. 

Uwagi formalne:  

• Aktywność i własne inicjatywy Delegatur Regionalnych OPS są zawsze mile widziane i co do zasady 

wspierane, ale wystąpienie tej rangi jak Petycja do Prezydenta RP absolutnie wykracza poza kompetencje 

delegatury i powinna być bezwzględnie przekazana do konsultacji i akceptacji przez Prezydium OPS, a 

w tym przypadku również przez inne Delegatury, ponieważ dotyczy w sposób bezpośredni istoty 

działania całego OPS.  

• Dokument nowelizujący ustawę obligatoryjnie wymaga szerokich konsultacji społecznych, a przede 

wszystkich umocowania ze strony określonej zbiorowości ludzi i akceptacji władz organizacji. Jeśli w 

dodatku dotyczy ustawy obejmującej rzecznictwo interesów ponad 9.milionowej populacji osób 

starszych, tym bardziej wymaga głębokiego przemyślenia, staranności w działaniu i szerokich 

konsultacji, w tym przede wszystkim prawnych.  

Należy zaznaczyć, że ostateczna treść wniosku o wszczęcie procedury legislacyjnej czy to w formie 

petycji czy wspólnej inicjatywy ustawodawczej miała być przedmiotem obrad VII Sesji Plenarnej 

OPS w październiku 2021 r. i dopiero po przyjęciu Projektu przez walne zebranie delegatów OPS, 

może być skierowana do władz.  

Od ponad roku trwają prace nad nowelizacją ustawy. Napłynęło z całej Polski wiele uwag i propozycji, 

nad którymi pracował powołany do tego zespół roboczy.  

Z delegatury Warmińsko - Mazurskiej nie napłynęła żadna korespondencja, natomiast Pan Aleksander 

Pieczkin na zebraniu w dniu 5 lipca 2021 r. poinformował o złożeniu petycji do Prezydenta RP i przekazał 

jej elektroniczną wersję. Okoliczności nie pozwoliły na natychmiastowe zapoznanie się z treścią 

zwłaszcza, że w dniu 5 lipca została przekazana nieaktualna jej wersja.  

Dopiero analiza treści przesłanego w dniu 6 lipca dokumentu ukazała w pełni jego grozę i niszczycielski 

charakter oraz tragiczne i szkodliwe skutki.  

Petycja Pana Aleksandra Pieczkina całkowicie zaprzepaszcza oddolną inicjatywę powołania OPS, 

jego 6. letni dorobek, pozbawia go całkowicie tak chronionej dotychczas suwerenności i 

samorządności, oddaje wszelkie uprawnienia walnego zebrania członków OPS, a nawet Prezydium 

w ręce Marszalka Sejmu, który ma decydować o najważniejszych sprawach takich jak:  

1/ ustalanie treści Regulaminu/Statutu OPS,  



 

2/ sposób wyboru delegatów, ustalanie programu działania i sesji plenarnych, wewnętrznej organizacji itp.,  

3/ powoływanie i określanie uprawnień organów wewnętrznych OPS i wielu innych pryncypiów działania, 

najżywotniejszych dla OPS zasad i celów, określonych w preambule i Regulaminie organizacyjnym OPS.  

 

Jednocześnie Pan Aleksander Pieczkin domaga się w petycji, aby OPS liczył 200 członków, zwanych 

deputowanymi, nie pisząc kto i na jakiej podstawie dokona pozbawienia pozostałych 260 delegatów OPS 

mandatu delegata. 

Czy za sprawą petycji Pana Aleksandra Pieczkina mamy godzić się teraz na wszelkie uległości wobec 

Marszałka Sejmu, które pozbawiają nas całkowicie suwerenności i niezależności politycznej, 

pogwałcają podstawowe wartości i chronione zasady OPS, okupione tak dramatycznymi skutkami 

jak czteroletnie wygnanie z Sejmu i wiele wyrzeczeń i trudności związanych z brakiem wsparcia 

Komisji Polityki Senioralnej, która była wnioskodawcą usunięcia OPS z Sejmu?  

Treść i poziom petycji kompromitują cały OPS, wskazują na brak lojalności, koordynacji działania 

i poddają w wątpliwość cały dotychczasowy sens istnienia i dorobek OPS.  

Inne mankamenty petycji:  

Petycja zawiera obszerne propozycje nowelizacji innej ustawy, o samorządzie gminnym, który to tekst 

zdominował obszernością nowelizację ustawy o osobach starszych, a ponadto:  

1/ z nikim nie był konsultowany, w szczególności z federacją rad seniorów,  

2/ ośmiesza niekompetencję autora bowiem od roku nowelizacja przepisów ustawy o samorządzie 

gminnym, czyli art. 5c, jest procedowana w Sejmie i Senacie RP,  

3/ propozycje nowelizacji ustawy zawierają elementy zwykłych regulaminów porządkowych, których w 

żadnym razie nie powinna zawierać ustawa,  

4/ charakteryzuje się ogólnie bardzo niskim poziomem edytorskim pisma – zawiera błędy stylistyczne, 

nieprzemyślane, nieprecyzyjne definicje, 12 literówek itp. błędy interpunkcyjne i językowe.  

 

Wnioski:  

Działania Pana Aleksandra Pieczkina w rażący sposób pogwałcają podstawowe zasady działania OPS, są 

niezgodne z Regulaminem Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, stwarzają chaos prawny i 

organizacyjny, są dowodem nie tylko skrajnej niekompetencji, ale również nielojalności wobec swoich 

koleżanek i kolegów delegatów, władz Delegatur i Prezydium OPS oraz organizacji, którą go 

rekomendowała, a którą totalnie skompromitował.  

Prezydium OPS kategorycznie odcina się od poglądów Pana Aleksandra Pieczkina wyrażonych 

jednoosobowo w w/w petycji i nadal prowadzić będzie konsultacje nowelizacji ustawy, aż do uzyskania 

akceptacji walnego zebrania delegatów w formie uchwały VII Sesji Plenarnej, gdyż tylko ta forma 

procedowania jest zgodna z Regulaminem OPS.  

Prezydium oczekuje zapoznania z niniejszym pismem wszystkich delegatów W-M Delegatury OPS i 

wyrażenia przez nich stanowiska w sprawie dalszego kierowania Delegaturą przez Aleksandra Pieczkina.  

Za Prezydium OPS  

Krystyna Lewkowicz                                                               Zbigniew Tomczak  

Przewodnicząca  OPS                                                       I Zastępca Przewodniczącego OPS                                                  



 

 


