
UCHWAŁA nr LII/678/2022 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 kwietnia 2022r. 

w sprawie przystąpienia przez Miasto Leszno  

do Programu „Ogólnopolska Karta Seniora- edycja Miasto Leszno” 

 

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2022r. poz. 559) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zmianami),  

 

Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

Przyjmuje się Program „Ogólnopolska Karta Seniora – edycja Miasto Leszno”,  

w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszno. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 

 

                                                                                                                      

Przewodniczący 

Rady Miejskiej Leszna 

Tomasz Malepszy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

do uchwały nr LII/678/2022 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 kwietnia 2022r. 

w sprawie przyjęcia Programu  

„Ogólnopolska Karta Seniora – edycja Miasto Leszno” 

 

Nasilający się proces demograficznego starzenia się społeczeństwa wpływa na wszystkie dziedziny 

życia społeczno-ekonomicznego i wymaga fundamentalnych zmian w realizacji lokalnej polityki 

społecznej. Zmiany te powinny gwarantować lepszą jakość życia osób w wieku senioralnym. 

Przystąpienie Miasta Leszna do Programu „Ogólnopolska Karta Seniora” i nawiązanie współpracy ze 

Stowarzyszeniem MANKO z Krakowa przyczyni się do stworzenia warunków sprzyjających 

aktywizacji Seniorów poprzez korzystanie z oferty zdrowotnej, kulturalnej, sportowej oraz handlowej 

przygotowanej przez instytucje i firmy z całego kraju, w tym z miasta Leszna. Obecnie partnerami 

Programu „Ogólnopolska Karta Seniora” jest ponad 1400 punktów i instytucji na terenie całej Polski.  

Przyjęcie niniejszej uchwały umożliwia podpisanie stosownego porozumienia w celu  

wydawania „Ogólnopolskiej Karty Seniora” zainteresowanym Seniorom zamieszkałym w mieście 

Lesznie. 

Program wpisuje się w Cele szczegółowe uchwały nr XLII/559/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia  

30 września 2021 r. w sprawie przyjęcia „Leszczyńskiego Programu Wspierania Osób Starszych na 

lata 2021- 2024”. 

 

 

 

 

 

 

 

OPRACOWAŁ:         

Donata Majchrzak-Popławska 

Dyrektor  

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

w Lesznie 

 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały nr LII/678/2022  

Rady Miejskiej Leszna  

z dnia 28 kwietnia 2022 r. 
 

 
Program dla Seniorów „Ogólnopolska Karta Seniora - edycja Miasto Leszno” 

 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

 

1. Rada Miasta Leszna, uznając za priorytetowe działania na rzecz osób starszych, 

przyjmuje Program dla Seniorów „Ogólnopolska Karta Seniora – edycja Miasto 

Leszno”, zwany dalej „Programem”. 

2. Do korzystania z Programu uprawnieni są mieszkańcy zamieszkali na stałe na terenie 

miasta Leszna, którzy ukończyli 60 rok życia, zwani dalej „Seniorami”. 

3. Potwierdzeniem uprawnień do korzystania przez Seniorów z systemu zniżek, ulg, 

preferencji dostępnych w ramach Programu jest Ogólnopolska Karta Seniora, 

wydawana w ramach Projektu Miasto Przyjazne Seniorom, zwana dalej „Kartą”. 

4. Organizatorem Programu „Ogólnopolska Karta Seniora” jest Stowarzyszenie Manko z 

siedzibą przy ul. Siarczki 16, 30-698 Kraków. 

 

§ 2.  

Karta 

 

1. Warunkiem ubiegania się o Ogólnopolską Kartę Seniora jest wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego dostępnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lesznie lub na 

stronie www.moprleszno.pl, www.leszno.pl, który stanowi Załącznik nr 1 do 

niniejszego Programu. 

2. Składanie formularzy oraz odbiór Karty odbywają się w siedzibie Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Rodzinie w Lesznie. 

3. Karta zostanie wydana po zweryfikowaniu danych zawartych w formularzu 

zgłoszeniowym w terminie 30 dni od dnia jego złożenia.  

4. Warunkiem odebrania Ogólnopolskiej Karty Seniora jest okazanie aktualnego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość i wiek osoby ubiegającej się o Kartę oraz 

osobiste pokwitowanie odbioru Karty. 

5. Posiadacz Ogólnopolskiej Karty Seniora, może korzystać z aktualnie obowiązujących 

ulg i zniżek w punktach na terenie całej Polski, wskazanych przez Partnerów 

Programu, których lista umieszczona jest przez Stowarzyszenie Manko na stronie 

www.glosseniora.pl.  

6. Karta jest ważna z dokumentem tożsamości i nie można odstępować jej osobom 

trzecim. 

7. Ogólnopolska Karta Seniora jest numerowana, a numer jest odnotowywany w 

formularzu zgłoszeniowym. 

8.  Karta wydawana jest bezpłatnie i bezterminowo. 

9. Karta nie jest kartą kredytową, płatniczą, bankomatową, ani też nie zastępuje żadnej 

formy płatności. 

10. Użytkownik Karty zobowiązany będzie do ochrony karty przed jej utratą lub 

zniszczeniem.  

11. W przypadku utraty lub zniszczenia Karty, na wniosek osoby uprawnionej wydany 

zostanie jej duplikat.  

http://www.moprleszno.pl/
http://www.leszno.pl/
http://www.glosseniora.pl/


12. Wyklucza się ze skutkiem natychmiastowym uczestnika, który nie przestrzega 

niniejszego Programu lub podał fałszywe dane w formularzu zgłoszeniowym. 

13. Uczestnictwo w Programie wygasa w przypadku śmierci uczestnika lub zawieszenia 

czy zakończenia przez Organizatora Programu Ogólnopolska Karta Seniora. 

 

§ 3. 

Partner Karty 

 

1. Partnerem Programu może zostać każdy podmiot, który przygotuje specjalną ofertę dla 

Seniorów. 

2. Warunkiem przystąpienia podmiotów do Programu jest wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego dla firm dostępnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w 

Lesznie lub na stronie www.moprleszno.pl, www.leszno.pl, który stanowi Załącznik 

nr 2 do niniejszego Programu.  

3. Informacja o wysokości ulg, zniżek i preferencji przyznanych przez podmioty, które 

przystąpiły do Programu w charakterze Partnera podlega publikacji na stronach 

internetowych: www.moprleszno.pl, www.leszno.pl, www.glosseniora.pl. 

4. Partnerzy Programu informują o udziale w Programie poprzez umieszczenie logo oraz 

Certyfikatu Ogólnopolskiej Karty Seniora w widocznym miejscu w swojej siedzibie 

oraz na stronie internetowej. 

 

§ 4. 

Przetwarzanie danych osobowych 

 

1. Administratorem danych osobowych Ogólnopolskiej Karty Seniora - edycja Miasto 

Leszno w rozumieniu art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119) jest 

Organizator Programu – Stowarzyszenie Manko z siedzibą w Krakowie przy ul. 

Siarczki 16, 30-698 Kraków. 

2. Na podstawie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119) 

Organizator Programu powierza Miastu Leszno świadczenie usług związanych  

z przetwarzaniem danych osobowych posiadaczy Ogólnopolskiej Karty Seniora – 

edycja Miasto Leszno wyłącznie do realizacji Programu „Ogólnopolska Karta 

Seniora”. 

 

 

§ 5. 

Postanowienia końcowe 

 

1. Uczestnik Programu „Ogólnopolska Karta Seniora – edycja Miasto Leszno” z chwilą 

podpisania i złożenia formularza zgłoszeniowego o wydanie Karty akceptuje 

postanowienia niniejszego Programu. 

2. Zmiany niniejszego Programu dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego 

wprowadzenia. 

3. Realizacja zadań odbywać się będzie w oparciu o dochody własne Miasta Leszna. 

http://www.moprleszno.pl/
http://www.leszno.pl/
http://www.moprleszno.pl/
http://www.leszno.pl/
http://www.glosseniora.pl/

