
UCHWAŁA NR 570/VIII/47/2022 
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA 

z dnia 26 października 2022 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu Klubu „Senior+” w Konstancinie-Jeziornie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 ze zm. ) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 3 i art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala 
co następuje: 

§ 1. Zatwierdza Regulamin Klubu „Senior+” działającego w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Konstancinie-Jeziornie ul. Rycerska 13, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Uchwały. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna. 

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

 

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej 

 
 

Agata Wilczek 
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REGULAMIN KLUBU „SENIOR+” W KONSTANCINIE-JEZIORNIE 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i organizacji Klubu „Senior+” w 

Konstancinie-Jeziornie, zwanego dalej Klubem Seniora. 

2. Klub „Senior+” działa w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie ul. 

Rycerska 13. 

3. Siedzibą Klubu Seniora jest lokal usytuowany przy ul. Anny Walentynowicz 24 w Konstancinie-

Jeziornie.  

4. Nadzór nad działalnością Klubu Seniora sprawuje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Konstancinie-Jeziornie. 

5. Klub dysponuje 30 miejscami. 

6. Do Klubu Seniora mogą być przyjęte osoby nieaktywne zawodowo, które ukończyły 60 lat i są 

mieszkańcami gminy Konstancin-Jeziorna. 

7. Ponoszenie odpłatności za uczestnictwo w zajęciach w Klubie Seniora określa uchwała Rady 

Miejskiej Konstancin-Jeziorna. 

 

CELE I ZADANIA KLUBU SENIORA 

 

§ 2. 

1. Klub Seniora realizuje następujące cele: 

1) Motywowanie środowiska seniorów do wspólnego spędzania czasu wolnego i zwiększenia 

udziału w życiu społecznym; 

2) Zawieranie nowych znajomości i utrzymywanie więzi wśród seniorów – członków Klubu, 

integracja międzypokoleniowa i aktywizacja seniorów z różnych środowisk; 

3) Wypełnianie czasu wolnego osobom starszym w sposób będący swoistą profilaktyką przeciw 

marginalizacji i wykluczeniu społecznemu; 

4) Propagowanie kultury i sztuki; 

5) Upowszechnianie zdrowego trybu życia – ochrona i promocja zdrowia; 

6) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 

7) Propagowanie różnych form działalności twórczej seniorów. 

 

2. Klub Seniora realizuje następujące zadania: 

1) Organizowanie dla członków Klubu atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego, poprzez 

stworzenie bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni tzw.: spotkania towarzyskie; 

2) Organizowanie wyjść do kin i teatrów; 

3) Organizowanie spotkań z artystami z różnych dziedzin kultury i sztuki, z poezją, muzyką; 

4) Organizowanie spotkań z przedstawicielami służby zdrowia; 

5) Organizowanie spotkań tematycznych, wyjść i wycieczek krajoznawczych; 

6) Aktywna współpraca z innymi Klubami Seniora, wspólne organizowanie imprez 

okolicznościowych; 

7) Organizowanie zajęć rozwijających zdolności i pasje; np. robótki ręczne, warsztaty kulinarne 

oraz plastyczne; 

8) Organizowanie spotkań okolicznościowych.  

Załącznik do uchwały Nr 570/VIII/47/2022

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 26 października 2022 r.
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ORGANIZACJA KLUBU SENIORA 

 

§ 3. 

1. Zajęcia w Klubie Seniora są ujęte w miesięcznym planie zajęć, który wywiesza się w siedzibie 

Klubu Seniora oraz zamieszcza się na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Konstancinie-Jeziornie (www.opskonstancinjeziorna.pl). 

2. Klub Seniora jest czynny od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00 – 13:00. Dopuszcza się 

możliwość zmiany godzin pracy Klubu  Seniora i dostosowanie ich do potrzeb uczestników, po 

uprzednim uzgodnieniu z Kierownikiem Klubu Seniora. 

3. Uczestnictwo w Klubie Seniora wymaga złożenia wszystkich niżej wymienionych dokumentów:  

1) deklaracji uczestnictwa w Klubie Seniora w Konstancinie-Jeziornie, stanowiącej załącznik nr 1 

do niniejszego Regulaminu; 

2) oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i zobowiązanie do jego 

przestrzegania, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu; 

3) zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego 

Regulaminu; 

4) informacja o przetwarzaniu danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego 

Regulaminu. 

4.  Dokumentację organizacji i działalności Klubu Seniora stanowią: 

1) regulamin Klubu Seniora w gminie Konstancin-Jeziorna; 

2) lista obecności w Klubie Seniora; 

3) plany pracy Klubu Seniora i sposoby realizacji zadań; 

4) sprawozdania z działalności Klubu Seniora; 

5) pozostała dokumentacja wynikająca z bieżącego funkcjonowania Klubu Seniora. 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ KLUBU SENIORA 

 

§ 4. 

1. Działalność Klubu Seniora nadzoruje Kierownik – zatrudniony przez Dyrektora Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Konstancinie-Jeziornie, do zadań którego należą: 

1) kierowanie bieżącą działalnością Klubu Seniora; 

2)  realizacja programu działalności Klubu Seniora pod względem merytorycznym, 

organizacyjnym i prawnym; 

3) dbałość o rozwój Klubu Seniora ; 

4) reprezentowanie Klubu Seniora na zewnątrz oraz dbanie o prawidłowe funkcjonowanie 

placówki; 

5) organizacja   spotkań i zajęć dla Seniorów; 

6) współpraca z innymi Klubami Seniora  i organizacjami pozarządowymi; 

7) sporządzanie planów, sprawozdań i informacji z działalności klubu; 

8) dbanie o zachowanie tajemnicy służbowej i zawodowej w sprawach dotyczących Seniorów. 

 

 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KLUBU SENIORA 

 

§ 5. 

1. Klub jest organizacją dla osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+ z terenu gminy Konstancin-

Jeziorna, które zdeklarowały uczestnictwo w Klubie Senior + i  zostali wpisani na listę obecności.  

 

2. Uczestnik/uczestniczka Klubu Seniora ma prawo do: 
1) pobytu w siedzibie Klubu Seniora w terminach i godzinach jego funkcjonowania; 

2) czynnego uczestnictwa we wszystkich formach zajęć oferowanych w Klubie Seniora i poza jego 

siedzibą; 
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3) promowania i rozwijania własnych zainteresowań; 

4) korzystania  z wyposażenia pomieszczeń  Klubu Seniora; 

5) uzyskiwania pełnej informacji o działalności Klubu Seniora; 

 

 

3. Uczestnik/uczestniczka Klubu Seniora ma obowiązek: 
1) przestrzegania regulaminu; 

2) potwierdzania uczestnictwa w zajęciach każdorazowo na liście obecności; 

3) przestrzegania bezpieczeństwa innych osób przebywających w Klubie Seniora; 

4) poszanowania godności osobistej członków Klubu Seniora; 

5) utrzymania w należytym porządku pomieszczeń i wyposażenia Klubu Seniora oraz korzystanie 

z nich zgodnie z przeznaczeniem; 

6) przestrzegania norm i zasad wzajemnego współżycia społecznego podczas uczestnictwa w 

działalności Klubu Seniora; 

 

    4.    Uczestnictwo w Klubie Seniora wygasa z chwilą: 

1) wystąpienia z Klubu Seniora na własny pisemny wniosek; 

2) nieusprawiedliwionej nieobecności powyżej 1 miesiąca. 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 6. 

1. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie, decyzję ostateczną podejmuje Dyrektor 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie. 

2. Zmiany regulaminu Klubu Seniora mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia. 
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu  

Klubu „Senior+” w Konstancinie-Jeziornie 

 

 

 

Deklaracja uczestnictwa w Klubie Senior+ w Konstancinie-

Jeziornie 

 

Ja, niżej podpisana/y (imię i nazwisko)  

 …………………………………..……………………………………………………………… 

deklaruję uczestnictwo w Klubie „Senior+” w Konstancinie –Jeziornie ul. Anny Walentynowicz 24, 

działającym w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

Konstancin-Jeziorna, dnia ………………………  ……………………………………... 
(czytelny podpis osoby składającej deklarację) 

– Informacje istotne dla organizacji wsparcia w ramach Klubu „Senior+” 

  

1) deklaruję udział w następujących zajęciach Klubu „Senior+” 

 

 

2) jestem zainteresowana / zainteresowany również udziałem w następujących formach 

aktywności (rodzaj, forma zajęć) w ramach Klubu „Senior+”, jeżeli będą one realizowane: 

 

 

 

 

   ………………………………………………………. 

                (data i czytelny podpis osoby składającej deklarację)  
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Pan / Pani 

………………………………………………………………………………………………………….. 

jest uczestnikiem / uczestniczką Klubu „Senior+” w Konstancinie-Jeziornie 

  

od dnia …………………………… 

 

 ………………………………………………………. 

                              (data i czytelny podpis pracownika OPS)  
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Załącznik Nr 2 Regulaminu  

 Klubu „Senior+” w Konstancinie-Jeziornie 
 

 

 

 

 

Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Klubu Senior+ w Konstancinie-Jeziornie 

 

 

Ja niżej podpisana/y oświadczam, iż  :  

1. Zapoznałam/Zapoznałem się z treścią Regulaminu organizacyjnego Klubu „Senior+”   w 

Konstancinie-Jeziornie utworzonego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” i zobowiązuję 

się do jego przestrzegania. 

2. Jestem świadoma/y, że naruszenie przeze mnie postanowień Regulaminu   

Klubu „Senior+” w Konstancinie-Jeziornie może spowodować zakończenie mojego 

uczestnictwa w Klubie. 

 

 

 

 

  

……………………………….……                 ...................................   

 (Miejscowość, data)                                  (Czytelny podpis) 
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Załącznik Nr 3 Regulaminu  
 Klubu „Senior+” w Konstancinie-Jeziornie 

 

 
 

 

 
 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych* 

Ja, niżej podpisana/y (imię i nazwisko) .....................................................................................................  

zamieszkała/y w Konstancinie-Jeziornie : .................................................................................................  

wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wymienionym w 

Deklaracji uczestnictwa w Klubie „Senior+” w Konstancinie-Jeziornie, uzyskanych przez 

Administratora danych osobowych, tj. Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie ul. 

Rycerska 13, w celu: 

 

• uczestnictwa w Klubie „Senior+” , 

 

Jestem świadoma/my, że: 

- mam prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

- brak zgody na przetwarzanie danych osobowych wyklucza moje uczestnictwo w Klubie 

„Senior+”. 

       ………………………………………. 
(data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 
 
 
 

………………………………………………………………… 
 (data i czytelny podpis osoby przyjmującej oświadczenie) 
 
 
 
 *podstawa prawna: 

• rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) - Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016 r., określane terminem RODO 

• ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 r., poz. 1781) 
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Załącznik nr 4 do Regulaminu 

 Klubu „Senior+” w Konstancinie-Jeziornie 

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestnika  

Klubu „Senior+” w Konstancinie-Jeziornie 

 

Ja, niżej podpisana/y (imię i nazwisko) ………………………………………………………….., 

zamieszkała/y w ……………………………………………………………………..,  oświadczam, że 

zostałam/em poinformowany/a iż: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Konstancinie-Jeziornie ul. Rycerska 13. 

2. W sprawach dotyczących danych osobowych mogę kontaktować się z inspektorem  ochrony 

danych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie ul. Rycerska 13: 

3. Przetwarzanie moich danych osobowych odbywa się w celu rekrutacji uczestników Klubu Senior+ 

w Konstancinie-Jeziornie oraz w celu organizacji wsparcia dla uczestników Klubu Senior+ 

4. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów,  

z uwzględnieniem obowiązku przechowywania danych zgodnie z przepisami prawa  

obowiązującymi Administratora.   

5. Moje dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej przeze mnie dobrowolnie  zgody w 

oparciu przepisy art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust.2 lit. a RODO.  

Jestem świadomy/ma, że:  

  mam prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,   

  brak zgody na przetwarzanie danych osobowych wyklucza moje uczestnictwo w Klubie 

„Senior+”. 

6. Odbiorcami moich danych osobowych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów 

przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 

7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej.  

8. W związku z przetwarzaniem moich danych osobowych nie podlegam decyzjom, które opierają się 

wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 

RODO. 

 

   ………………………………………………………. 

                (data i czytelny podpis osoby przyjmującej informację)  

 

………………………………………… 
(data i czytelny podpis osoby przyjmującej oświadczenie) 
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Uzasadnienie 

Do projektu uchwały  Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna Nr 570/VIII/47/2022 z dnia 26 
października 2022r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Klubu „Senior+”w Konstancinie-Jeziornie 

W rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewoda Mazowiecki stwierdził nieważność uchwały 
Nr 555/VIII/44/2022 Rady Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie z dnia 7 września 2022 r. w sprawie 
uchylenia regulaminu Klubu „Senior +” w Konstancinie-Jeziornie , w zakresie: 

-§ 3 ust.3 pkt 1i  pkt 4, 

-§ 5 ust.3 pkt 7 i pkt 8, 

-§ 6 ust.5 i ust. 6, 

- załącznika nr 1,4 i 5. 

W niniejszej uchwale zostały naniesione zmiany wskazane w piśmie wojewody dotyczące regulaminu 
Klubu „Senior+”. 

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały. 
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