
ZARZ DZENIE!Nr!122/2020 

PREZYDENTA MIASTA NOWEGO!S CZA 
z dnia 17 marca 2020 r. 

 
w sprawie trybu przyst"powania!Partnerów!do!programu!�Karta!Nowos#deczanina� 
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz!dzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z pó"n. zm.) oraz § 4 ust. 2 uchwa#y  

Nr XXI/218/2019 Rady Miasta Nowego S!cza z dnia 15 pa"dziernika 2019 r. w sprawie 

wprowadzenia programu �Karta Nowos!deczanina�, zarz!dza si$, co nast$puje: 

 

§!1. Ilekro% w niniejszym zarz!dzeniu jest mowa o: 

1) Mie$cie � nale&y przez to rozumie% Miasto Nowy S!cz, 

2) Programie - nale&y przez to rozumie% program �Karta Nowos!deczanina� wprowadzony 

uchwa#! Nr XXI/218/2019 Rady Miasta Nowego S!cza z dnia 15 pa"dziernika 2019 r.  

w sprawie wprowadzenia programu �Karta Nowos!deczanina�,  

3) Partnerze - nale&y przez to rozumie% podmiot realizuj!cy program �Karta 

Nowos!deczanina� w porozumieniu z Miastem,  

4) Mieszka%cach!- nale&y przez to rozumie% osoby zamieszkuj!ce miasto Nowy S!cz, 

5) Karcie - nale&y przez to rozumie% Kart$ Nowos!deczanina b$d!c! imienn! 

(spersonalizowan!) bezstykow!, elektroniczn! Kart! upowa&niaj!c! do korzystania ze 

zni&ek, ulg, preferencji lub uprawnie' przys#uguj!cych w ramach programu �Karta 

Nowos!deczanina�, 

6) Regulaminie - nale&y przez to rozumie% Regulamin programu �Karta 

Nowos!deczanina�. 

 

§! 2.! Niniejsze zarz!dzenie nie ma zastosowania do przyst$powania do Programu przez 

Partnerów b$d!cych miejsk! jednostk! organizacyjn! lub miejsk! osob! prawn!. 

 

§!3.  1. Partnerem Programu mo&e zosta% ka&da osoba fizyczna, osoba prawna, instytucja lub 

inna jednostka nieposiadaj!ca osobowo*ci prawnej (posiadaj!ca zdolno*% do zawierania 

porozumie' z Miastem), która oferuje okre*lone przez siebie zni&ki, ulgi, preferencje lub 

uprawnienia w *wiadczonych us#ugach na rzecz mieszka'ców Miasta. Program ma charakter 

otwarty, co oznacza, &e Partner mo&e przyst!pi% do Programu na ka&dym etapie jego 

realizacji. Partner decyduje o wysoko*ci i rodzaju udzielanej ulgi. 

2. Podmiot zainteresowany wspó#prac! z Miastem w ramach Programu mo&e do niego 

przyst!pi% na zasadach dobrowolno*ci i partnerstwa, z zachowaniem postanowie' uchwa#y  

Nr XXI/218/2019 Rady Miasta Nowego S!cza z dnia 15 pa"dziernika 2019 r. w sprawie 

wprowadzenia programu �Karta Nowos!deczanina� oraz niniejszego zarz!dzenia,  

na podstawie zawartego z Miastem porozumienia. 

 

§!4. 1. Partner wyra&aj!cy wol$ przyst!pienia do Programu sk#ada deklaracj$ o przyst!pieniu 

do Programu. 

2. Wzór deklaracji o przyst!pieniu do Programu stanowi za#!cznik do niniejszego 

zarz!dzenia.  

3. Deklaracje mo&na sk#ada% w formie elektronicznej na adres partnerzykn@nowysacz.pl  

lub w formie papierowej do Urz$du Miasta Nowego S!cza (Rynek 1, 33-300 Nowy S!cz). 

4. Po pozytywnej weryfikacji deklaracji, Miasto kontaktuje si$ z Partnerem w celu zawarcia 

porozumienia w sprawie wspó#pracy w ramach programu �Karta Nowos!deczanina�. 

5. Miasto mo&e odrzuci% deklaracj$ podmiotu w sprawie wspó#pracy w ramach Programu,  

w szczególno*ci w przypadku, gdy podmiot nie daje gwarancji nale&ytego wykonywania 



porozumienia, us#ugi *wiadczone przez Partnera nie s! zgodne z prawem polskim, b!d" nie s! 

*wiadczone z poszanowaniem zasad etyki i moralno*ci, równouprawnienia, niedyskryminacji 

ze wzgl$du na p#e%, wiek, wyznanie, niepe#nosprawno*%, pochodzenie czy pogl!dy 

polityczne.  

6. Przyst!pienie Partnera do Programu nast$puje z chwil! zawarcia porozumienia, o którym 

mowa w ust. 4. 

 

§! 5. 1. List$ Partnerów, wykaz zni&ek, ulg, preferencji lub uprawnie' w *wiadczonych 

us#ugach na rzecz mieszka'ców miasta oraz miejsca *wiadczenia ww. us#ug,  zamieszcza si$ 

na stronie internetowej www.mojakn.pl.  

2. Potwierdzeniem mo&liwo*ci korzystania ze zni&ek, ulg, preferencji lub uprawnie' 

dost$pnych w ramach Programu jest znak graficzny informuj!cy o honorowaniu Karty, 

umieszczony przez Partnera w miejscu widocznym dla posiadacza Karty. Miasto przeka&e 

Partnerowi znak graficzny w formie naklejki oraz w formie elektronicznej. 

3. Partner zamieszcza w miejscu *wiadczenia preferencyjnych us#ug na rzecz mieszka'ców 

miasta informacj$ o rodzaju udzielanych zni&ek, ulg, preferencji lub uprawnie'. 

4. Partner zamieszcza na swoich stronach internetowych, je&eli takie posiada, informacje  

o udzielanych zni&kach, ulgach, preferencjach lub uprawnieniach.  

5. W okresie wa&no*ci porozumienia Partner ma prawo do stosowania znaku graficznego 

Programu w swoich materia#ach reklamowych, promocyjnych i informacyjnych.   

6. Partner po zawarciu z Miastem porozumienia przesy#a informacje i materia#y (logotyp, 

zdj$cia w formacie Full HD 1920x1080 px � bez skalowania orygina#u z gorszej jako*ci � 

JPG, PNG, grafika wektorowa) na adres poczty elektronicznej: partnerzykn@nowysacz.pl, 

celem zamieszczenia przez Miasto w materia#ach promocyjnych na stronie internetowej 

www.mojakn.pl. Odpowiedzialno*% za przes#ane tre*ci ponosi Partner. 

7. Partner ma mo&liwo*% weryfikacji statusu Karty (m.in. jej wa&no*ci) poprzez stron$ 

internetow! www.mojakn.pl lub aplikacj$ mobiln! z dost$pem do Internetu.  

8. Partner w trakcie trwania wspó#pracy mo&e wprowadza% dodatkowe jednorazowe promocje 

lub wydarzenia, o czym pisemnie lub mailowo informuje Miasto na co najmniej dwa tygodnie 

przed ich wprowadzeniem. 

9. Miasto nie ponosi odpowiedzialno*ci za zni&ki, ulgi, preferencje lub uprawnienia 

oferowane przez Partnera Programu. 

 

§ 6. Koszty udzielanych przez Partnerów zni&ek, ulg, preferencji lub uprawnie' nie s! 

finansowane przez Miasto. 

 

§!7. Wykonanie zarz!dzenia powierza si$ Dyrektorowi Wydzia#u Przedsi$biorczo*ci. 

 

§!8. Nadzór nad wykonaniem zarz!dzenia sprawuje Sekretarz Miasta Nowego S!cza. 

 

§!9. Zarz!dzenie wchodzi w &ycie z dniem podpisania. 
 
 
 

PREZYDENT MIASTA 
Nowego S!cza 

 (-)  
Ludomir Handzel 

 

        


