
 
                                                                                                                            Załącznik do uchwały nr  59 

                                                                                                                            Rady Nadzorczej z dnia 29.08.2019 r.   

 

R e g u l a m i n 

działalności społeczno-kulturalnej  w PSM „Przymorze” 

      

Podstawa prawna 

 

 ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity  Dz.U. z 2018 r. 

poz. 1285, z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity 

Dz.U. z 2018 r. poz. 845 z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,   

(tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 z późn. zm.), 

 Statut  PSM „Przymorze” uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli w dniu  27 

czerwca 2018  r.  

 

 I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Działalność społeczno-kulturalna w PSM „Przymorze” prowadzona jest  

    w następujących placówkach: 

    a/ Klub  „Maciuś I”         - w   AO-1 

    b/ Klub „Piastuś”             - w  AO-2 

            c/ Koła Seniora                - w  AO-3  

    d/ Klub „Bolek i Lolek”  - w  AO-4 

    e/ Dom Kultury im. Romana Raszewskiego – Zarząd i Administracja Ogólna. 

2. Kluby i Koła Seniora o których mowa w ust. 1 pkt a/ do d/ zarządzane są 

bezpośrednio przez Administracje poszczególnych Osiedli, natomiast Dom 

Kultury im. Romana  Raszewskiego podlega organizacyjnie  Zarządowi i 

Administracji Ogólnej Spółdzielni. 

 

§ 2 

1.Spółdzielnia prowadzi działalność społeczno–kulturalną, której celem i zadaniami są: 

   a) integracja mieszkańców Spółdzielni 

   b) aktywizacja mieszkańców Spółdzielni poprzez: 

    - kształtowanie i rozwój zainteresowań artystycznych, kulturalnych i sportowych  

    - organizowanie czasu wolnego ( udział w imprezach), 

    - udział dzieci i młodzieży w zajęciach świetlicowych, w wypoczynku zimowym    

      i letnim. 

2. Forma realizacji działania: 

a) społeczna i wychowawcza: 

  - zajęcia politechniczne dla dzieci, 

       - organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci „Akcja Zima”               

         i „Akcja Lato”, 

      - prelekcje i spotkania dla młodzieży i dorosłych; 

    b) kulturalna i oświatowa: 

       - kółka zainteresowań, 



       - grupy hobbystyczne, 

       - organizacja imprez okolicznościowych; 

    c) sport i rekreacja: 

       - zajęcia rekreacyjno – sportowe, 

       - festyny, 

       - udział w rozgrywkach turniejowych; 

    d)  udział mieszkańców w imprezach miejskich i ponadregionalnych. 

3. Koła Seniora, Koła zainteresowań i Sekcje działają w oparciu o wewnętrzne  

    regulaminy uchwalone przez Rady Osiedli. Ramowy Regulamin Klubów i Kół 

    Seniora w Osiedlach PSM „Przymorze” i w Domu Kultury zatwierdzony przez  

    Radę Nadzorcza stanowi załącznik  nr 1 do Regulaminu. 

4. Mogą być tworzone inne Regulaminy wewnętrzne  i uchwały dotyczące 

wymienionej działalności w § 2.  Regulamin uczestnictwa dziecka w zajęciach 

„Akcja lato”  i „Akcja zima” organizowanych przez Osiedlowe Kluby i Dom 

Kultury, stanowi zał. nr 2.  

Zasady ww. należy również stosować w działalności,  w pozostałych Klubach            

i w Domu Kultury. 

5. Regulaminy wewnętrzne dot. działalności społeczno-kulturalnej uchwalane przez 

Rady Osiedli,  winny być przesłane do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą. 

 

§ 3 
Członkom Spółdzielni przysługuje prawo do: 

a) czynnego udziału w działalności społeczno–kulturalnej, 

b) zgłaszania wniosków w sprawach związanych z tą działalnością. 

 

§ 4 

Działalność społeczno–kulturalna dla członków Spółdzielni i ich rodzin może być 

a) nieodpłatna, 

b) częściowo odpłatna, 

c) odpłatna w całości 

 

§ 5 

Właściciele lokali położonych w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni nie będący 

członkami Spółdzielni oraz ich rodziny mogą odpłatnie korzystać z działalności 

społeczno–kulturalnej na podstawie cenników zatwierdzonych przez Rady Osiedli 

w Klubach Osiedlowych i Radę Nadzorczą w Domu Kultury. 

 

§ 6 

1. Tworzenie i wydatkowanie środków finansowych na prowadzenie działalności 

społeczno- kulturalnej w Klubach i Domu Kultury odbywa się w ramach 

planów gospodarczo – finansowych poszczególnych jednostek. 

2. W ramach działalności społeczno-kulturalnej, w miarę możliwości finansowych 

organizowane są imprezy i zajęcia społeczno-kulturalne dla dzieci , młodzieży  

i dorosłych w oparciu o plan działania i kalendarz imprez. W związku z 

powyższym należy sporządzać preliminarz  kosztów imprez kulturalnych na 

dany rok. 

 



3. Z dniem 1 stycznia 2007 r. do działalności społeczno–kulturalnej w 

spółdzielniach mieszkaniowych stosuje się przepisy ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych, jako że działalność społeczno–kulturalna 

została zakwalifikowana jako działalność gospodarcza prowadzona przez 

spółdzielnie.  

 

II. Przychody działalności społeczno-kulturalnej 

 

§ 7 
1. Przychodami w Administracjach Osiedli z tytułu działalności społeczno–   

kulturalnej są: 

    a/  wpływy z wynajmu pomieszczeń we własnych placówkach społeczno-  

         kulturalnych od najemców tych pomieszczeń,   

    b/ opłaty za uczestnictwo w imprezach i akcjach,  

    c/ opłaty za korzystanie z lokali, pomieszczeń,  urządzeń i usług  społeczno-   

        kulturalnych od  pozostałych użytkowników pobierane na podstawie   

         obowiązującego  cennika usług Klubów Osiedlowych. 

     d/ inne wpływy tj. darowizny od osób prawnych i fizycznych, dotacje celowe. 

2. Przychodami w Zarządzie i Administracji Ogólnej z tytułu działalności 

społeczno-kulturalnej Domu Kultury są: 

     a/ wpływy z wynajmu pomieszczeń we własnych placówkach społeczno- 

         kulturalnych od najemców tych pomieszczeń,           

     b/ opłaty za uczestnictwo w imprezach i akcjach, 

     c/ opłaty za korzystanie z lokali, pomieszczeń, urządzeń i usług  społeczno-  

         kulturalnych  od pozostałych użytkowników pobierane na podstawie         

obowiązującego cennika usług Domu Kultury, 

      d/ inne wpływy, tj. darowizny od osób  prawnych  i fizycznych , dotacje  celowe. 

 

III. Gospodarka środkami finansowymi 

 

§ 8 

1. Z uzyskanych przychodów pokrywane są wydatki ujęte w planie gospodarczo-   

    finansowym jednostek związane z: 

    a) organizowaniem środowiskowych imprez i akcji służących zaspokajaniu   

       potrzeb  członków Spółdzielni i ich rodzin w zakresie działalności   

        społecznej, oświatowej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej prowadzonej  

        w Klubach Osiedlowych i Domu Kultury; 

b) działalnością edukacyjną i wychowawczą realizowaną przez: 

- koła zainteresowań, 

- turnieje , zawody, konkursy , wystawy, 

- formy opiekuńcze nad dziećmi, 

- prelekcje i spotkania dla młodzieży; 

     c) osiedlowym wypoczynkiem wakacyjnym „Akcja lato” i „Akcja zima” dla 

dzieci i młodzieży; 

     e) utrzymaniem placówek, w tym remontami, 

     f) zakupem sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności  

          społeczno-kulturalnej 

g) kosztami administracyjnymi prowadzenia placówek społeczno-kulturalnych. 



 

§ 9 

1. Koszty działalności społeczno–kulturalnej placówek podległych 

Administracjom Osiedli zalicza się do kosztów działalności gospodarczej 

Administracji Osiedla, a przychody z działalności społeczno–kulturalnej do 

przychodów z działalności gospodarczej Administracji Osiedli. 

2. Koszty działalności społeczno-kulturalnej Domu Kultury zalicza się do kosztów 

działalności gospodarczej Zarządu i Administracji Ogólnej, a przychody z 

działalności społeczno-kulturalnej do przychodów z działalności gospodarczej 

Zarządu i Administracji Ogólnej. 

     

§ 10 

1. Korespondencja dotycząca korzystania z usług społeczno–kulturalnych                    

w Osiedlach winna być przekazywana bezpośrednio do Administracji Osiedla,  

a następnie kierowana do Klubu. 

    Kierownictwo Klubu zobowiązane jest prowadzić wewnętrzny dziennik 

korespondencji przekazywanej przez Kierownika Administracji Osiedla. 

 2. Korespondencja dotycząca korzystania z usług społeczno – kulturalnych                

w Domu Kultury winna być w pierwszej kolejności kierowana do Zarządu i 

Administracji Ogólnej Spółdzielni, a następnie kierowana do Domu Kultury. 

Osoba odpowiedzialna za działalność Domu Kultury zobowiązana jest 

prowadzić wewnętrzny rejestr pism przekazywanych do tej jednostki. 

 3. Rada Osiedla na wniosek kierownictwa Administracji Osiedla ustala zasady 

odpłatności i zatwierdza stawki opłat za poszczególne rodzaje świadczeń 

społeczno – kulturalnych w Klubach Osiedlowych – w postaci cennika usług. 

 4. Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu ustala zasady odpłatności i zatwierdza 

stawki opłat za poszczególne rodzaje świadczeń społeczno – kulturalnych                   

w Domu Kultury. 

5. Na wynajem pomieszczeń i wykonywane usługi działalności społeczno – 

kulturalnej zawierane są umowy i wystawiane są faktury VAT. 

6. Potwierdzeniem zapłaty w formie gotówkowej za usługę dotyczącą działalności 

społeczno – kulturalnej dla osób fizycznych, którzy nie prowadzą działalności 

gospodarczej jest paragon fiskalny. 

7. Pracownik pełniący obowiązki kasjera w Klubach i Domu Kultury sporządza 

raport kasowy za okresy tygodniowe. Raport kasowy należy uzgodnić z 

ewidencją kasy fiskalnej według zasad prowadzenia ewidencji sprzedaży przy 

użyciu kasy rejestrującej i wystawienia paragonu fiskalnego. Uzgodnione 

raporty kasowe przekazuje się do księgowości Administracji Osiedli i 

odpowiednio dla Domu Kultury do księgowości Zarządu i Administracji 

Ogólnej. 

 

§ 11 

1.Kierownicy Klubów, Kierownik Domu Kultury i osoby odpowiedzialne za  

   działalność Kół Seniora w Administracji Osiedla nr 3 zobowiązani są do:  

a/ opracowania rocznego programu i planu pracy z miesięcznymi kalendarzami  

    imprez, 

b/ prowadzenia dziennika placówki, w tym dzienników Klubów, 

c/ opracowania miesięcznych harmonogramów pracy, 



d/ opracowywania Regulaminów wewnętrznych Klubów, Kół i Sekcji   

    zainteresowań zatwierdzonych przez Rady Osiedla, 

e/ opracowywania sprawozdań merytorycznych i innych dotyczących 

działalności  Klubu - zależnie od potrzeb. 

2.Osoby odpowiedzialne za działalność kół i sekcji zainteresowań w tym  Klubów 

i Kół Seniora, winny prowadzić na bieżąco dzienniki zajęć oraz opracować plan 

zajęć na określony okres (dot. pracowników zatrudnionych w Spółdzielni PSM 

„Przymorze” oraz osób prowadzących Kluby i Koła Seniorów). 

 

§ 12 

1. Gospodarowanie środkami finansowymi odbywa się na podstawie planu 

gospodarczo-finansowego działalności społeczno-kulturalnej, stanowiącego 

część składową planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni. 

2. Poszczególne Administracje Osiedli sporządzają własne plany działalności 

społeczno-kulturalnej. Plan działalności społeczno-kulturalnej Domu Kultury 

sporządza Zarząd i Administracja Ogólna. 

 

§ 13 

1. Za opracowanie i realizację rocznych planów finansowych działalności-

społeczno-kulturalnej odpowiada: 

a) w Administracji Kierownik Osiedla i  kierownictwo placówki społeczno-  

    kulturalnej.  

b) w Domu Kultury Zarząd Spółdzielni i kierownik Domu Kultury 

2. Roczne plany finansowe zatwierdzają: 

 a)  dla  Klubów Osiedlowych  -  Rady Osiedli, 

 b)  dla Domu Kultury - Rada Nadzorcza Spółdzielni. 

 

§ 14 

Na podstawie zatwierdzonych planów gospodarczo-finansowych środkami na 

działalność społeczno-kulturalną dysponują : 

a) właściwe kierownictwa Administracji Osiedli w zakresie działalności  

prowadzonej w Klubach  Osiedlowych, 

b) Zarząd i Administracja  Ogólna w zakresie działalności prowadzonej w Domu  

    Kultury. 

 

§ 15 

1. Gospodarka środkami finansowymi  na działalność społeczno-kulturalną                         

w Klubach Osiedlowych podlega kontroli właściwym Radom Osiedli.  

2. Gospodarka środkami finansowymi  na działalność społeczno-kulturalną w 

Domu Kultury  podlega kontroli Rady Nadzorczej Spółdzielni. 

   

§ 16 

1. Zmiany planu finansowego działalności społeczno–kulturalnej w trakcie jego 

realizacji powodujące wzrost  wydatków wymagają każdorazowo akceptacji 

Rady Osiedla w Klubach Osiedlowych i odpowiednio Rady Nadzorczej w 

Domu Kultury.            

2. Do dokonania zmian polegających na zmianie struktury poszczególnych 

wydatków nie powodujących podwyższenia  wydatków, upoważnia się Zarząd 



Spółdzielni w porozumieniu z Radą Nadzorczą dla Domu Kultury i Kierownika 

Administracji Osiedla w porozumieniu z Radą Osiedla dla Klubów 

Osiedlowych. 

 

 

IV. Uczestnictwo członków Spółdzielni i ich rodzin, właścicieli mieszkań 

położonych w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni nie będących członkami 

Spółdzielni i osób spoza Spółdzielni. 

 

§ 17 
Osoby dorosłe spoza Spółdzielni i właściciele mieszkań położonych w zasobach 

mieszkaniowych Spółdzielni, którzy nie są członkami Spółdzielni winni wnosić 

opłatę za uczestnictwo w działalności społeczno – kulturalnej skalkulowane na 

podstawie ponoszonych kosztów tej działalności. Opłatę dla danego Osiedla 

uchwala  Rada Osiedla , dla Domu Kultury Rada Nadzorcza – zgodnie                      

z postanowieniami  Statutu.  

Zasady odpłatności i wysokość opłat winny być realizowane w formie zawartych 

umów lub cenników zależnie od charakteru oferowanych usług. 

 

§ 18 

Osoby dorosłe, młodzież i dzieci z innych Osiedli mogą uczestniczyć w działalności 

społeczno – kulturalnej prowadzonej we wszystkich Klubach na terenie Spółdzielni                

w zależności od możliwości lokalowych danej placówki, biorąc pod uwagę zgodę Rady 

Osiedla i ograniczenia wynikające z przepisów bhp i p.poż. 

Korzystanie z usług działalności społeczno -kulturalnej odbywa się zgodnie                   

z  zatwierdzonym cennikiem w danej jednostce. 

 

§ 19 
Dzieci spoza Spółdzielni mogą uczestniczyć w działalności społeczno – kulturalnej 

we wszystkich placówkach społeczno – kulturalnych również  w zależności od 

możliwości lokalowych danej placówki, przy przestrzeganiu ograniczeń 

wynikających  z przepisów bhp i p.poż. Opłaty z tytułu uczestnictwa  w działalności 

społeczno-kulturalnej winny być określone w zatwierdzonych cennikach.  

 

§ 20 
Kwalifikacja osób dorosłych i dzieci do Klubów i Kół zainteresowań winna 

uwzględniać w pierwszej kolejności członków Spółdzielni z danego Osiedla,w której 

znajduje się placówka społeczno - kulturalna , a następnie pozostałe osoby za zgodą 

Rady Osiedla – tj.  osób z innych Osiedli i spoza Spółdzielni. 

 

 

 

V. Postanowienia końcowe 

 

§ 21 

1. Traci moc dotychczasowy  „Regulamin   działalności społeczno-kulturalnej             

w PSM „Przymorze” zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej Nr 214                   

z dnia 18.12.2008 r. 



2.  Postanowienia niniejszego „Regulaminu” zostały zatwierdzone  uchwałą   

   Rady    Nadzorczej nr 59 z  dnia 29.08.2019 r.   i   obowiązują   

   z dniem uchwalenia. 

 

 

 

 
     Sekretarz                             Przewodniczący 

Rady Nadzorczej                     Rady Nadzorczej 
 

                                                           Czesława Gołąb                    mgr Bronisław Gunkowski 

 
 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

                                                           

 

 

 



                                                                                                                  Załącznik nr 1 
        do Regulaminu działalności       

                                                                                                                 społeczno- kulturalnej w PSM „Przymorze” 

 

 

Ramowy Regulamin Klubów  Seniora i  Kół Seniora                                                                              

w Osiedlach PSM „Przymorze” i Domu Kultury przy ul. Śląskiej 66 B 

 
I. Postanowienia ogólne. 

1. Kluby Seniora i Koła Seniora tworzy się w celu integracji i aktywizacji środowiskowej 

emerytów, członków Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przymorze” i ich rodzin. 

   2.   Praca w Klubach Seniora i Kołach Seniora jest całkowicie społeczna. 

  3.   Prawo przynależności do Klubu i Koła Seniora mają wszyscy emeryci z  danego Osiedla 

będący członkami Spółdzielni, do Klubu w Domu Kultury emeryci  ze wszystkich 

Osiedli, jeżeli nie zostali przypisani   do Klubu lub Koła Seniora w Osiedlu. 

  4.   Przynależność do Klubu  lub Koła Seniora osób z innego Osiedla lub   spoza Spółdzielni   

uwarunkowane jest zgodą Rady Osiedla , dla Klubu Seniora w Domu Kultury zgodą   

Rady  Nadzorczej. 

  5.  Klub i Koło Seniora realizuje swoje zadanie we współpracy z Kierownikiem 

        placówki społeczno – kulturalnej, Kierownikiem Administracji Osiedla 

        i Radą Osiedla , w Klubie  Seniora w Domu Kultury z Kierownikiem 

        Domu Kultury i członkiem Zarządu, któremu   podlega działalność    

        społeczno – kulturalna oraz Rady Nadzorczej. 

 

II. Cele i zadania Klubu Seniora i Koła Seniora. 
1. Prowadzenie działalności integracyjnej , kulturalnej i turystycznej. 

2. Tworzenie warunków w zakresie spotkań towarzyskich, w tym spotkań 

okolicznościowych takich jak:  Dzień Seniora, Wigilia , Dzień Babci , Dzień Dziadka itp. 

3. Organizowanie grup zainteresowań. 

4. Nawiązywanie kontaktów z innymi Klubami i Kołami Seniora na terenie Spółdzielni. 

5. Wieczorki taneczne mogą odbywać się w ramach spotkań w godzinach pracy placówek 

społeczno-kulturalnych na terenie Osiedli i Domu Kultury, poza  godzinami pracy tylko 

za zgodą kierownika placówki społeczno-kulturalnej i Domu Kultury. 

6. Wprowadza się zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na terenie placówek 

społeczno-kulturalnych i Domu Kultury (np. sprzedaż biletów na organizowanie 

wieczorków tanecznych itp.).Wprowadza się również zakaz występowania Klubu  i Koła 

Seniora jako oddzielnej jednostki w celu pozyskiwania środków finansowych. Niezbędna 

jest w tym zakresie zgoda kierownictwa placówek społeczno-kulturalnych. 

 

III. Organizacja Klubu i Koła Seniora. 
1. Klub i Koło  spośród swoich członków wybiera Zarząd: 

1) Przewodniczącego Klubu i Koła, 

2) Z-cę Przewodniczącego, 

3) Sekretarza. 

Prawo wyborcze do Zarządu mają seniorzy danego Osiedla ,będący członkami 

Spółdzielni . 

2. Zarząd   Klubu i Koła prowadzi ewidencję członków, informuje o działalności Klubu i Koła  

kierownika placówki społeczno – kulturalnej , a w przypadku Domu Kultury- kierownika tej 

placówki. 

3. W przypadku dużego zapotrzebowania na przynależność do Klubu lub Koła Seniora , 

Rada Osiedla w  Administracji , Rada Nadzorcza w Domu Kultury może tworzyć   

więcej grup wchodzących w skład danego Klubu lub Koła, co uzależnione jest od 

możliwości finansowych, lokalowych  i uregulowań bhp i p.poż. 

4. Kwalifikacja do Klubu  i Koła Seniora winna uwzględniać w pierwszej kolejności 

członków Spółdzielni  danego Osiedla, a następnie pozostałe osoby będące członkami 



Spółdzielni wyłącznie za zgodą Rady Osiedla, Rady Nadzorczej  w Domu Kultury. 

Dotyczy to również osób spoza Spółdzielni.   

5. Deklaracja o przynależności do Klubu lub Koła Seniora winna dotyczyć, wyłącznie 

jednego Klubu lub Koła Seniora. Listę członków Klubu Seniora i Kół Seniora należy 

aktualizować na bieżąco  i przekazywać do działu księgowości w celu planowania 

kosztów i realizacji planowanych kosztów. 

6. Osoby spoza Spółdzielni i właściciele lokali położonych w zasobach mieszkaniowych 

Spółdzielni nie będący członkami Spółdzielni wnoszą opłaty za uczestnictwo w 

działalności społeczno-kulturalnej. Wniesienie opłaty podlega ewidencji na kasie 

fiskalnej danej jednostki. 

7. Liczba osób w Klubie i Kole winna być uzależniona od wielkości lokalu, w którym 

będzie prowadzona działalność, przy zachowaniu warunków bhp  i p.poż.  

 

 

IV. Środki finansowe na działalność   Klubu  i Koła Seniora. 
1. Działalność Klubu i Koła Seniora prowadzona jest w ramach planu działalności społeczno 

– kulturalnej danego Osiedla , Domu Kultury. 

2. Działalność  Klubu i Koła Seniora finansowana jest w miarę możliwości w ramach 

środków finansowych przeznaczonych na działalność społeczno -kulturalną danego 

Osiedla lub Zarządu i Administracji Ogólnej dla Domu Kultury. 

3. W ramach planu działalności społeczno-kulturalnej sporządzany jest preliminarz kosztów 

imprez kulturalnych na dany rok. 

 

V.  Postanowienia końcowe. 
1. Rozwiązanie Klubu Seniora i Koła Seniora w Osiedlu może nastąpić na wniosek Komisji 

Społeczno – Kulturalnej Rady Osiedla. Decyzje w tej sprawie w formie uchwały  podejmuje 

Rada Osiedla.   

2. Rozwiązanie Klubu Seniora w Domu Kultury  może nastąpić na wniosek   Komisji 

Społeczno – Kulturalnej Rady Nadzorczej.  Decyzje w tej sprawie w formie  uchwały 

podejmuje Rada Nadzorcza.  

3. Podstawą rozwiązania Klubu lub Koła Seniora może być m.in. działalność nie związana  

bezpośrednio z celami i zadaniami określonymi w niniejszym Regulaminie. 

 

                          Sekretarz                                               Przewodniczący 

                      Rady Nadzorczej                                     Rady Nadzorczej 

  

                     Czesława Gołąb                                     mgr Bronisław Gunkowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                  

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  Załącznik nr 2 
        do Regulaminu działalności       

                                                                                                                 społeczno- kulturalnej w PSM „Przymorze” 

 

 

 

 

Regulamin uczestnictwa dziecka w zajęciach „Akcja lato” i „Akcja zima” 

organizowanych przez  Kluby osiedlowe i Dom Kultury 

 
 

 

 

1. Zapisy odbywają się na podstawie legitymacji szkolnej dziecka, którą należy okazać               

w momencie zapisu na zajęcia. 

2. Na zajęcia  przyjmowane są dzieci  w wieku 6-12 lat. 

3. Liczebność przyjętych dzieci na zajęcia zależeć będzie od możliwości kadrowych                          

i lokalowych. 

4. Pierwszeństwo w zapisach mają dzieci członków Spółdzielni PSM „Przymorze” - przy 

danej Administracji, następnie dzieci członków Spółdzielni z  pozostałych Osiedli                     

i w dalszej kolejności dzieci nie członków Spółdzielni  i  spoza Spółdzielni. 

5. Zapisy przyjmowane są w systemie tygodniowym na poszczególne turnusy. Rodzic  lub 

opiekun prawny dziecka deklaruje udział dziecka w zajęciach, w odpowiadającym sobie 

terminie, za który pobierana jest opłata za opiekę wg ustalonego cennika, zatwierdzonego 

przez Radę Osiedla. 

6. Pobrana z góry opłata nie podlega zwrotowi, ani nie przechodzi na kolejny tydzień,            

w momencie gdy dziecko nie pojawi się w deklarowanym wcześniej terminie lub też 

zostanie usunięte z zajęć. Wyjątek  może stanowić choroba dziecka udokumentowana 

odpowiednim zaświadczeniem lekarskim. 

7. Opłaty przyjmowane są w  systemie tygodniowym, które podlegają obowiązkowi 

ewidencji na kasie fiskalnej. Rodzic wypełniający kartę zgłoszenia  za I turnus pobytu 

dziecka, ponosi opłatę za dany tydzień, i ma prawo do realizacji rezerwacji na cały okres 

pobytu dziecka. 

8. Opłaty za kolejne turnusy należy uiszczać w piątek  poprzedzający okres pobytu dziecka 

w placówce. Nie wniesienie opłaty w terminie powoduje skreślenie  dziecka z listy, dając 

tym samym możliwość skorzystania z oferty prowadzonych zajęć innym dzieciom. 

9. Zapisy rozpoczynają się w pierwszych dniach czerwca w biurach Klubów osiedlowych                        

i Domu Kultury,   w godzinach ustalonych przez Kierownika placówki.  

O przyjęciu dziecka decyduje kolejność zapisu i wpłaty. 

10. Rodzic lub opiekun prawny zapisujący dziecko na zajęcia wypełnia kartę zgłoszenia, którą 

należy pobrać w biurze Klubu osiedlowego lub Domu Kultury. 

W przypadku zatajenia chorób lub dysfunkcji dziecka, organizator nie ponosi odpowiedzialności 

za ewentualne wypadki z nimi związane. 

11. Organizator nie zapewnia posiłków. 

12. Organizator zapewnia sobie prawo do usunięcia uczestnika z zajęć w przypadku, gdy              

ten nie będzie przestrzegał regulaminu i ogólnie przyjętych zasad bezpiecznego przebywania 

w grupie rówieśniczej. 

13. Dzieci uczestniczące w zajęciach objęte są ubezpieczeniem grupowym. 

 

 

 

                           Sekretarz                                             Przewodniczący 

                      Rady Nadzorczej                                     Rady Nadzorczej 

  

                     Czesława Gołąb                                     mgr Bronisław Gunkowski 


