
UCHWAŁA NR XVLI/320/2014
RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

z dnia 30 stycznia 2014 r.

w sprawie: uchwalenia Programu Gnieźnieńska Karta Seniora.

Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz art.12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zmianami), uchwala się co 
następuje: 

§ 1. 
Uchwala się Program Gnieźnieńskiej Karty Seniora, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego. 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Powiatu

Telesfor Gościniak
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Załącznik do uchwały  
Rady Powiatu Gnieźnieńskiego 
z dnia 30 stycznia 2014 r. 

PROGRAM GNIEŹNIEŃSKA KARTA SENIORA 

Wstęp 

Obecnie w Polsce 6,5 mln osób ma powyżej 60 lat, co stanowi 17% populacji i z roku 
na rok będzie ich coraz więcej. W samym tylko Gnieźnie na dzień 04.11.2013r. 
zamieszkuje 15 381 osób w wieku 60+ - w tym 9 206 kobiet i 6 175 mężczyzn. 
Z danych Eurostatu wynika, że w 2020r. będzie ich ponad 9,5 mln - czyli blisko jedna 
czwarta ludności Polski. Prognozy demograficzne wymuszają niejako nowe 
postrzeganie wizerunku seniora, który ciągle nie jest doceniany jako konsument dóbr 
materialnych. A przecież kiedy porównamy dochody na członka rodziny - okazuje się, 
że seniorzy dysponują większą kwotą na osobę niż młodzi. Mogą zatem być 
nabywcami wielu dóbr, byle tylko odpowiadały one ich potrzebom. Specjaliści 
prognozują rozwój rynku dla seniorów - zauważając, że to co przeszli Francuzi czy 
Niemcy ponad 20 lat temu, w Polsce dopiero się zaczyna. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom seniorów, w grudniu 2011 roku we Wrocławiu 
uruchomiony został program pod nazwą „Karta Seniora”. Jego pomysłodawcą i 
realizatorem jest Wrocławskie Centrum Seniora. Obecnie Karta Seniora funkcjonuje 
z powodzeniem m.in. w Krakowie, Częstochowie, Warszawie, Szczecinie, 
Kołobrzegu, Bytomiu, Chorzowie, Tarnowie, Małej Wsi, Wieliczce, Głuchołazach, 
Łomiankach czy Legnicy. Pojawia się też Karta o zasięgu wojewódzkim, np. 
Małopolskie, Opolskie. 
Z inicjatywy senatora RP Piotra Gruszczyńskiego, Starosty Gnieźnieńskiego 
Dariusza Pilaka, Prezydenta Miasta Gniezna Jacka Kowalskiego oraz lokalnych 
organizacji pozarządowych: Gnieźnieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Rejon w Gnieźnie, Polskiego 
Związku Niewidomych – Koło w Gnieźnie, Stowarzyszenia Centrum Rehabilitacyjno - 
Kulturalnego „Promyk” w Gnieźnie, Stowarzyszenia Gnieźnieńskich Amazonek i 
Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu - postanowiono powołać do 
życia przeznaczony dla seniorów program „Gnieźnieńska Karta Seniora”.  
Seniorzy – Uczestnicy Programu będą mieć możliwość korzystania z wielu promocji 
przygotowanych przez Partnerów Programu. Organizatorem jest Starostwo 
Powiatowe w Gnieźnie. 

1. Postanowienia Ogólne 

1.1 „Gnieźnieńska Karta Seniora” jest programem działającym na terenie  powiatu 
gnieźnieńskiego - w punktach wskazanych przez Partnerów, którzy przystąpili do 
programu. 

1.2 Senior w rozumieniu niniejszego Programu to osoba powyżej 60 roku życia. 

1.3 Posiadacz „Gnieźnieńskiej Karty Seniora” uczestniczy w programie osobiście, a 
jego członkostwo nie podlega przeniesieniu na inną osobę. 

1.4 Prawa związane z programem „Gnieźnieńska Karta Seniora” nie mogą być 
sprzedawane, przenoszone ani zbywane w inny sposób, ani nie mogą być 
przedmiotem żadnych innych czynności, z wyjątkiem tych określonych w niniejszym  
Programie. 
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1.5 Prawo do korzystania z promocji oferowanych przez partnerów Programu, 
przysługuje wyłącznie Uczestnikowi - chyba, że program partnera stanowi inaczej. 

2. Partnerzy Programu 
 
2.1 Partnerem „Gnieźnieńskiej Karty Seniora” może zostać każdy podmiot 
(organizacja, instytucja, przedsiębiorstwo), które przygotuje specjalną ofertę lub 
dostosuje już istniejącą ofertę dla seniorów. Oferta ta może dotyczyć:  

- zniżek na usługi/produkty, 
- bezpłatnych wejść/usług na wybrane produkty/usługi, 
- innych promocji.  

 
2.2 Partner Programu „Gnieźnieńska Karta Seniora” jest zobowiązany do wypełnienia 
zgłoszenia, które stanowi załącznik nr 1 niniejszego Programu. Zgłoszenie należy 
przesłać do Starostwa Powiatowego e-mailem na adres: obywatelski@powiat-
gniezno.pl lub pocztą na adres: Wydział Spraw Obywatelskich Starostwa 
Powiatowego w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10,62-200 Gniezno. 

2.3 Status Partnera w Programie „Gnieźnieńska Karta Seniora” jest bezpłatny. 
Informacje o wszystkich Partnerach uczestniczących w programie będą dostępne na 
stronie  internetowej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. Partner może jednak 
skorzystać z dodatkowych form promocji oferowanych przez Organizatora, które 
stanowią odrębne warunki współpracy z Organizatorem Programu.  

2.4 Każdy Partner „Gnieźnieńskiej Karty Seniora” otrzyma w Starostwie naklejkę 
informującą o honorowaniu „Gnieźnieńskiej Karty Seniora”. 
Partner jest zobowiązany do umieszczenia tej informacji w widocznym miejscu w 
swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej.  

2.5 Partner może także posługiwać się w swoich materiałach promocyjnych 
logotypem „Gnieźnieńskiej Karty Seniora”. 

2.6 Organizator może wykluczyć Partnera z Programu „Gnieźnieńska Karta Seniora” 
ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Partner nie przestrzega niniejszego  Programu. 

2.7 Status Partnera w Programie wygasa w przypadku zaprzestania prowadzenia 
działalności  Partnera. 

2.8 Partner może zrezygnować z uczestnictwa w Programie z jednomiesięcznym 
wyprzedzeniem, poprzez złożenie Organizatorowi pisemnego oświadczenia, 
zawierającego podpis i pieczęć Partnera. Po upływie jednego miesiąca od daty 
złożenia Organizatorowi oświadczenia, o którym mowa powyżej - partnerstwo w 
Programie zostanie zakończone. 

2.9.Po zakończeniu udziału w Programie Partner nie może posługiwać się żadnymi 
materiałami związanymi z Programem oraz jest zobowiązany do usunięcia wszelkich 
oznaczeń dotyczących Programu.  

3. Uczestnictwo w Programie 

3.1 ,,Gnieźnieńska Karta Seniora” wydawana jest seniorom według kryterium wieku 
(osobom powyżej 60 roku życia). 
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3.2 Do programu „Gnieźnieńska Karta Seniora” może przystąpić osoba fizyczna 
powyżej 60 roku życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 

3.3  Aby przystąpić do programu „Gnieźnieńska Karta Seniora” należy: 

- złożyć Organizatorowi wypełnioną i podpisaną Deklarację Uczestnika, która stanowi 
załącznik nr 2 niniejszego Programu; złożenie deklaracji nastąpić może osobiście 
bezpośrednio w siedzibie organizatora lub – w razie wybrania takiego sposobu przez 
uczestnika – w zamkniętej kopercie za pośrednictwem Urzędu Miasta Gniezna lub 
organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego 

- okazać dowód osobisty, lub inny dokument potwierdzający tożsamość i wiek osoby. 

3.4  Uczestnik programu może posiadać jedną „Gnieźnieńską Kartę Seniora”. Karta 
wydawana jest bezpłatnie. 

4. Karta Uczestnika 

4.1  Uczestnik, przystępując do programu „Gnieźnieńska Karta Seniora” otrzymuje do 
używania  kartę. 

4.2  „Gnieźnieńska Karta Seniora” upoważnia Uczestnika Programu do korzystania z  
promocji wskazanych przez Organizatora Programu. 

4.3 „Gnieźnieńska Karta Seniora” jest kartą imienną. 

4.4  Karta Uczestnika jest ważna w okresie udziału Uczestnika w Programie. 

 
5. Realizacja promocji 

5.1 Organizator ma wyłączne prawo ustalania, które usługi objęte są Programem 
„Gnieźnieńska Karta Seniora". 

5.2 Aby rabat na usługę został przyznany, Uczestnik jest zobowiązany okazać swoją 
Kartę pracownikowi w miejscu wskazanym przez danego Partnera Programu. 

5.3 Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać pod numerem       
telefonu 614246622 w godz. 8.00 - 15.00. 

6. Utrata statusu Uczestnika Programu ,,Gnieźnieńska Karta Seniora” 

6.1 Organizator może wykluczyć Uczestnika z Programu „Gnieźnieńska Karta 
Seniora” ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli: 

-  Uczestnik nie przestrzega niniejszego  Programu, 
-  Uczestnik podał się za inną osobę wobec Organizatora. 

6.2  Uczestnictwo w Programie wygasa w przypadku śmierci Uczestnika. 

6.3 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym momencie, 
poprzez złożenie Organizatorowi stosownego oświadczenia na piśmie, 
zawierającego podpis Uczestnika. Z chwilą doręczenia Organizatorowi oświadczenia, 
o którym mowa powyżej - uczestnictwo w Programie zostanie zakończone. 
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7. Zakończenie Programu ,,Gnieźnieńska Karta Seniora” 

7.1 Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu 
,,Gnieźnieńska Karta Seniora” w każdym momencie. 

7.2 W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu, Organizator zobowiązany 
jest do umieszczenia informacji o zawieszeniu lub zakończeniu działalności 
Programu „Gnieźnieńska Karta Seniora”  na swojej stronie internetowej. 

8. Zmiany w  Programie 

8.1 Organizator Programu uprawniony jest do wprowadzania zmian do niniejszego  
Programu w każdym momencie. 

8.2 W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Programu , o których mowa w 
punkcie 8.1 Organizator każdorazowo udostępni ujednolicony tekst zmienionego 
Regulaminu Programu na swojej stronie internetowej oraz w wersji papierowej do 
wglądu u administratora danych. 

9. Akceptacja Programu 

9.1 Niniejszy Program „Gnieźnieńska Karta Seniora” będzie uznany za 
zaakceptowany przez Uczestnika z chwilą złożenia Organizatorowi wypełnionej i 
podpisanej Deklaracji Uczestnika. 

9.2 Niniejszy Programu „Gnieźnieńska Karta Seniora” będzie uznany za 
zaakceptowany przez Partnera z chwilą złożenia Organizatorowi wypełnionego i 
podpisanego formularza zgłoszeniowego dla Partnerów. 
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Załącznik nr 1 

Formularz zgłoszeniowy dla Partnerów Programu 
„Gnieźnieńska Karta Seniora” 

 

Nazwa Firmy/ 

Instytucji 

 

Adres  

Osoba do 

kontaktu, telefon 

 

Opis działalności  

Propozycja oferty  

dla Seniorów  

(wysokość zniżki, 

opis działań 

dodatkowych, np. 

bezpłatne 

wykłady, Dni 

Otwarte, 

konkursy itp.) 

 

 
Oświadczam, że znane mi są postanowienia  Programu „Gnieźnieńskiej Karty 
Seniora”. Jednocześnie zobowiązuję się do ich przestrzegania.  
 

       

 …………………………………………….. 

                    /Pieczęć i podpis Partnera/ 
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Załącznik nr 2 

Deklaracja Uczestnika Programu 

GNIEŹNIEŃSKA KARTA SENIORA 

 
Proszę o przyjęcie mnie w poczet uczestników programu GNIEŹNIEŃSKIEJ KARTY 
SENIORA. Oświadczam, że znane mi są postanowienia Programu.  
Jednocześnie zobowiązuję się do przestrzegania postanowień Programu.  
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Starostwo 
Powiatowe w Gnieźnie dla celów określonych w Programie zgodnie z ustawą z dnia 
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883 ze zm.).  
Wiem, że mam prawo wglądu oraz poprawienia swoich danych, a także do sprzeciwu 
wobec ich przetwarzania do wyżej wymienionych celów. 
 

 

        miejscowość i data                              podpis  

 

Dane osobowe: 

 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………… 

 

Data i miejsce urodzenia:…………………………………………………… 

 

Dowód osobisty: nr: ………………………  seria:…………………………  

wydany przez: ………………………………………………………………. 

 

Adres zameldowania: ………………………………………………………. 

 

Adres do korespondencji lub adres email: ………………………………………………… 

 

Numer telefonu: …………………………………………………………….. 
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UZASADNIENIE

do Uchwały XLVI/320/2014
Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
z dnia 30 stycznia 2014 roku

Program Gnieźnieńska Karta Seniora skierowany jest do osób powyżej 60 roku życia,

zamieszkałych na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.

Celem Programu jest aktywizacja społeczna seniorów z Powiatu Gnieźnieńskiego, którzy

wyrażą chęć uczestnictwa w Programie poprzez stworzenie oraz rozwijanie systemu ulg,

zwolnień, rabatów umożliwiający większy dostęp do ofert świadczonych przez partnerów

Programu w Powiecie Gnieźnieńskim.

Seniorzy z powiatu gnieźnieńskiego po okazaniu Gnieźnieńskiej Karty Seniora, będą

mogli korzystać z promocji i ofert przygotowanych specjalnie dla nich.

Koordynatorem Programu jest Starostwo Powiatowe w Gnieźnie.

Biorąc pod uwagę powyższe uchwalenie Programu Gnieźnieńska Karta Seniora jest

zasadne.
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