
Szanowni Członkowie Warszawskiej Rady Seniorów, 
Szanowni Eksperci Warszawskiej Rady Seniorów 

 
Zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie  posiedzenia WRS w warunkach stacjonarnych. 

Spotkamy się 3. listopada o  godzinie 15:30 w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej, 
przy ul. Nowolipie 25B. Osoby, które ze względów zdrowotnych/innych nie będą mogły być z 
nami, będą miały możliwość śledzenia obrad online , z możliwością zadawania pytań i 

głosowania na czacie. 
Prosimy członków WRS o  informację zwrotną do Joanny Celińskiej w przypadku braku 
możliwości udziału osobistego i  potrzebie odbioru posiedzenia online. 

**************************************************************** 
Poniżej zaproszenie i proponowany porządek posiedzenia WRS. 
Jeżeli widzicie Państwo potrzebę podjęcia jeszcze jakiegoś tematu na najbliższym 

posiedzeniu, uprzejmie proszę  o zgłoszenie do Przewodniczącej Małgorzaty Żuber-Zielicz do 
30.10. 2021r., do godziny 10:00, wszystkie pozostałe sprawy prosimy zgłaszać w punkcie 
sprawy wniesione. Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie obecności  

(mailowo lub telefonicznie).   
Materiały na posiedzenie w formie elektronicznej  protokół nr 5  z posiedzenia WRS, projekty 
uchwał i inne notatki przesyłać będziemy sukcesywnie do 30 listopada.  
Prosimy o odbieranie poczty na bieżąco. 

 
ZAPROSZENIE 

 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Warszawskiej Rady Seniorów w dniu 3 listopada  
(środa) o godzinie 15:30 w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej ul. Nowolipie 25B 

  
Proponowany porządek obrad  

    

1. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Prezydium, powołanie ekspertów , 
przewodniczącego Zespołu ds. organizacyjno - prawnych, przedstawiciela do Rady 
Warszawskiego Transportu Publicznego. 

2. Start „Punktu Wiedzy” , miejsca doskonalenia, w trochę innej formule, seniorów 
warszawskich, w tym Rad Dzielnicowych i aktywnych seniorów.  

3. Kalendarz  do końca grudnia 2021 r. 

Praca w zespołach roboczych  
4. Powołanie Zespołu  roboczego  WRS ds. polityki senioralnej  - załącznik nr 1 

rekomendacje do polityki senioralnej. 
5. Spotkanie roboczego Zespołu ds. Seminarium – załącznik nr 2 materiał opracowany 

na warsztatach przez zespoły i podsumowany przez Pawła Rabieja i Małgorzatę 
Żuber-Zielicz, koncepcja związana z polityką senioralną i ustalenia organizacyjne.   

6. Powołanie i pierwsze spotkanie Redakcji Biblioteczki WRS i zespołu ds. strony 

internetowej WRS, stworzenie „Biblioteczki” jest sukcesem WRS, warto 
systematycznie rozwijać  inicjatywę, tym bardziej, że polecane na tej stronie lektury 
wiążą się z  przygotowaniem polityki senioralnej  w Warszawie. 

     Podsumowanie pracy w zespołach 
7. Praca trzech Zespołów powołanych przez WRS. Zadanie dla zespołów : omówienie 

kierunku prac zespołów – propozycja prezydium.  



8. Sprawy różne,  w tym informacje dla chętnych : debaty oksfordzkie, „Punk Wiedzy”, 
konkursy.  

 
Materiały przekazane do konsultacji i zapoznania się przed posiedzeniem: 

1. Projekty uchwał, 
2. Rekomendacje po warsztatach, 
3. Koncepcja seminarium, 
4. Protokół nr 5, 
5. Koncepcja „Punktu Wiedzy”, 
6. Kalendarz wydarzeń.  

   

  


