
 

                                                                                                 Warszawa, dnia 24 marca 2016 r. 

Szanowni Członkowie Prezydium OPS 

Szanowni Członkowie Prezydium Komisji OPS 

                        

                                                          ZAPROSZENIE  

  Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w  IV posiedzeniu Prezydium  OPS, poszerzonym 

o pełny skład Prezydium Komisji OPS, które odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2016 roku, na 

terenie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Budynek A, ul. Rakowiecka 24, (stacja 

Metro:  Pole Mokotowskie) o godzinie 14.00, II p. sala 208. 

Z uwagi na niezwykły ciężar gatunkowy  spraw będących przedmiotem obrad uprzejmie 

proszę  wcześniejsze zabukowanie sobie terminu oraz obecność wszystkich zaproszonych. 

Ewentualna nieobecność powinna być wcześniej zaawizowana i może być usprawiedliwiona  

jedynie ważnymi, nie dającymi się usunąć przyczynami. 

Osobom zamiejscowym Fundacja „Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego 

Wieku” zwróci koszty dojazdu środkami publicznymi ( PKP, PKS kl.II.)  Prosimy o 

przywiezienie wypełnionych delegacji oraz  oryginał lub kserokopię biletów. 

W porządku obrad: 

1. Podsumowanie I etapu konsultacji i przyjęcie przez Prezydium OPS i Komisji  

projektu Regulaminu  OPS na II i kolejne kadencje,  

2. Omówienie projektu programu działania OPS na okres do końca kadencji, podział 

zadań w jego realizacji; 

3. Podsumowanie dotychczasowych konferencji regionalnych z udziałem władz 

marszałkowskich i delegatów OPS,  

4. Omówienie wniosków z Konferencji w KPRM pt.  WSPARCIE SPOŁECZEŃSTWA 

OBYWATELSKIEGO W POLSCE– NOWE OTWARCIE, oraz  z kolejnego 

spotkania z Min. Wojciechem Kaczmarczykiem; 

5. Omówienie materiałów i programu działania OPS na posiedzenie Komisji Polityki 

Senioralnej planowanej w maju 2016 r. 

6. Uzupełnienie składu Komisji organizacyjno –prawnej, wyznaczenie nowego członka 

Prezydium OPS do koordynacji i wsparcia  jej działania;  

7. Informacja o wynikach rozmów z Wiceminister RPiPS  Panią Elżbietą Bojanowską; 

8. Powołanie zespołu do przygotowania i weryfikacji dokumentacji akredytacji do II 

kadencji OPS – do ostatecznych decyzji Prezydium i Konwentu OPS; 



9. Sprawa projektu - wniosku grantowego dla  OPS; 

10. Powołanie zespołu wolontariuszy OPS wspierającego prace Prezydium i Komisji. 

11. Sprawy bieżące wniesione przez  obecnych członków Prezydium OPS i Komisji. 

Uprzejmie proszę o  przygotowanie  się do dyskusji w  sprawach objętych porządkiem obrad, 

tj. zwłaszcza opinii i propozycji w tematyce: 

- definicji organizacji senioralnej; 

- programu pracy  OPS do końca kadencji; 

-logistyki i organizacji prowadzenia akredytacji na II kadencję OPS, umożliwiającej 

zachowanie ustalonych parytetów; 

- propozycje „osób zaufania publicznego”  do składu Konwentu OPS. 

 

Proszę  o śledzenie informacji zamieszczanych na stronie www.fundacjaoputw.pl zakładka 

Obywatelski Parlament Seniorów oraz www.ops2.pl.tl, na której opublikowane będzie 

niebawem  stanowisko Prezydium OPS odnośnie  bardzo ważnych spraw będących 

przedmiotem Konferencji w KPRM i inne ważne informacje bieżące. 

Mając nadzieję na konstruktywną dyskusję i obecność wszystkich Państwa pozostaję z 

poważaniem 

 

Krystyna Lewkowicz 

Przewodnicząca OPS 

 

 

  

 

 

 

 

 

http://www.fundacjaoputw.pl/

