
 
Regulamin wydania i korzystania z Ogólnopolskiej Karty Seniora –  

edycja lokalna w gminie Wojnicz 
 

I. Postanowienia ogólne 
 

§1 
1. Regulamin określa warunki wydawania i korzystania z Ogólnopolskiej Karty Seniora, 
wydawanej na podstawie Uchwały nr XL 450/2022 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 
listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia Miasta Wojnicz do Programu - ,,Ogólnopolska Karta 
Seniora" oraz Porozumienia o partnerstwie zawartego dnia 07.12.2022 r. pomiędzy 
Burmistrzem Miasta Wojnicz – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wojniczu, z 
siedzibą przy ul. Krzywa 16, 32-830 Wojnicz, a stowarzyszeniem MANKO z siedziba przy ul. 
Słowackiego 46/30, 30-018 Kraków, 
2. Ogólnopolska Karta Seniora (zwana dalszej części Kartą Seniora) przysługuje osobom, 
które zamieszkują na terenie gminy Wojnicz i w dniu złożenia wniosku o wydanie Karty 
Seniora ukończyły 60 rok życia 
 
 

§2 
1. Karta Seniora jest kartą wydaną na podstawie złożonego w GOPS wniosku i 
potwierdza uprawnienia jej posiadacza do otrzymania ulgi zniżek oferowanych przez firmy i 
instytucje, które wypełniły formularz „Zgłoszenie Partnera do Programu" i zostały 
umieszczone przez Stowarzyszenie MANKO w bazie firm honorujących Ogólnopolską Kartę 
Seniora. 
2. Kartę otrzymuje bezpłatnie i bezterminowo osoba fizyczna, która ukończyła 60 rok 
życia i zamieszkuje na terenie gminy Wojnicz. 
3. Posiadacz karty Seniora uczestniczy w Programie osobiście, a jego członkostwo nie 
może zostać przeniesione na inną osobę. 
4. Prawa związane z Programem „Ogólnopolska Karta Seniora” nie mogą być 
sprzedawane, przenoszone ani zbywane w inny sposób ani nie mogą być przedmiotem 
żadnych innych czynności, z wyjątkiem tych, które są określone w niniejszym Regulaminie. 
5. Karta nie jest kartą kredytową, płatniczą, bankomatową, ani też nie zastępuje żadnej 
innej formy płatności. 
6. Uczestnik Programu może posiadać tylko jedną Kartę. 
 

II. Zasady wydawania Karty Seniora 

§3 

1. Warunkiem ubiegania się o wydanie Karty Seniora jest spełnienie wymagań, o których 

mowa w § I ust. 2 Regulaminu oraz złożenie formularza zgłoszeniowego Uczestnika, który 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

2. Wypełniony formularz należy dostarczyć osobiście lub przez pełnomocnika do 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojniczu, bądź też pocztą na adres Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojniczu, ul. Krzywa 16, 32-830 Wojnicz. 



3. Formularz zgłoszeniowy można pobrać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Wojniczu oraz ze strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Wojniczu, znajdującej się pod adresem www.gops@wojnicz.pl 

4. Osoby wnioskujące o wydanie Karty Seniora zobowiązane są do wyrażenia zgody 

przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 

2018 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019, poz. 1781) 

 

§4 

1. Karta Seniora wydawana jest w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Wojniczu, w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojniczu. 

Warunkiem odebrania Karty Seniora jest okazanie aktualnego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość i wiek osoby ubiegającej się o wydanie Karty Seniora (dowód osobisty, prawo 

jazdy, paszport). 

2. O terminie odbioru Karty Seniora osoba uprawniona jest informowana telefonicznie lab 

e-mailem. W przypadku utraty, zagubienia lub zniszczenia Karty Seniora, duplikat Karty 

Seniora z tym samym numerem wydawany jest na wniosek osoby uprawnianej na zasadach i 

w trybie dla pierwszej Karty Seniora, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. 

3. Zamiana danych osobowych posiadacza Karty Seniora wymaga zwrotu wydanej Karty 

Seniora i złożenia nowego formularza zgłoszeniowego. 

4. Wzór Ogólnopolskiej Karty Seniora - edycja lokalna w gminie Wojnicz, stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

 

III. Zasady korzystania z Karty Seniora 

§5 

1. Posiadacz Karty Seniora może korzystać tylko z aktualnie obowiązujących ulg i zniżek  

w punktach na terenie całej Polski, wskazanych przez Partnerów Programu, o których mowa 

w § 2 ust. 1 Regulaminu. 

2. Korzystanie z ulg i zniżek na podstawie Karty Seniora możliwe jest wyłącznie  

z dokumentem potwierdzającym tożsamość Posiadacza Karty. 

3. Posiadacz Katy Seniora zobowiązany jest do ochrony Karty Seniora przed utratą, 

zagubieniem lub zniszczeniem. 

4. Osoby uprawniona do korzystania z Karty Seniora nie mogą jej użyczać osobom 

trzecim pod karą cofnięcia przyznania uprawnień. W przypadku posługiwania się Kartą 

Seniora przez osoby nieuprawnione, podmioty przyznające ulgi w ramach Programu, mają 

prawo zatrzymać Kartę i przekazać ją do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojniczu. 

5. Na żądanie podmiotu oferującego ulgi użytkownik Karty Seniora zobowiązany jest do 

okazania Karty Seniora wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość (dowód osobisty, 

paszport, prawo jazdy). Nieokazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość może być 

powodem odmowy udzielenia ulgi przez podmiot. 



6. Za wszelkiego rodzaju reklamacje związane z realizacją ulg i zniżek oferowanych  

w Programie Ogólnopolska Karta Seniora odpowiada wyłącznie partner Programu 

w rozumieniu § 2 ust. 1 Regulaminu, wyłączając w tym zakresie odpowiedzialność Burmistrza  

Wojnicza i Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Wojniczu. 

7. Aktualną listę partnerów Programu, oferujących ulgi i zniżki Posiadaczom Karty 

Seniora na terenie Miasta Wojnicza prowadzi  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Wojniczu. Lista w wersji elektronicznej jest dostępna na stronie www.gops@wojnicz.pl 

8. Pełna lista wszystkich partnerów Programu z terenu całej Polski prowadzona jest przez 

stowarzyszenie MANKO w formie bazy firm honorujących Ogólnopolską Karty Seniora  

i dostępna jest na stronie internetowej pod adresem www.glosseniora.pl oraz na stronie 

www.gops@wojnicz.pl 

 

IV. Utrata uprawnień do korzystania z Karty Seniora 

§6 

1. Posiadacz Karty Seniora może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym 

momencie, poprzez złożenie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wojniczu 

stosownego oświadczenia na piśmie, zawierającego podpis Uczestnika wraz ze zwrotem 

Karty Seniora. Z chwilą doręczenia oświadczenia o którym mowa wyżej, uprawnienia  

z Karty Seniora wygasają. 

2. Wyklucza się ze skutkiem natychmiastowym Uczestnika, który nie przestrzega 

niniejszego Regulaminu lub podał fałszywe dane w formularzu zgłoszeniowym, mając na celu 

korzystanie z Karty Seniora na rzecz innej osoby. W takim wypadku Gminnym Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Wojniczu wysyła stosowne zawiadomienie na adres korespondencyjny 

Uczestnika wraz z żądaniem zwrotu Karty. 

3. Uprawnienia do korzystania z Karty Seniora wygasają w przypadku: 

a) zmiany miejsca zamieszkania na teren innej gminy, 

b) śmierci Uczestnika Programu. 

 

 

 

V. Dane osobowe 

 §7 

1. Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych 

(tj.: Dz. U.z 2016 r., poz. 922) wskazuje, że Administratorem Danych Osobowych posiadaczy 

Karty Seniora, jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojniczu, z siedzibą przy ul. 



Krzywa 16, 32-830 Wojnicz, reprezentowany przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Wojniczu. 

2. Dane osobowe przetwarzane są: 

a) na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym  

(tj.: Dz. U. z 2022 , poz. 559 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 12 marca 2004  

r., o pomocy społecznej (tj.: Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 z późn. zm.), 

b) wyłącznie w celu realizacji Programu Ogólnopolska Kart Seniora i mogą być 

udostępniane wyłącznie osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, 

c) posiadacz Ogólnopolskiej Karty Seniora ma prawo dostępu do swoich danych, prawo 

do ich poprawiania oraz prawo do kontroli przetwarzanych danych osobowych (zgodnie z art. 

32 - 35 ustawy o ochronie danych osobowych) 

 

VI. Postanowienia końcowe 

§8 

1. Zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego 

ważności. 

2. Gmina Wojnicz – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojniczu zastrzega sobie 

prawo zawieszenia lub zakończenia udziału w Programie. 

3. Z chwila zawieszania lub zakończenia Programu Ogólnopolska Karta Seniora przez 

jego Organizatora, tj.: Stowarzyszenia MANKO z Krakowa, Gmina Wojnicz – Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojniczu, z siedzibą przy ul. Krzywa 16, 32-830 Wojnicz 

przestaje być podmiotem praw i obowiązków wynikających z zawartego Porozumienia o 

partnerstwie, o którym mowa w §1 ust. l niniejszego Regulaminu. 

 


