ZARZĄDZENIE NR 290/ZCRP/2016
PREZYDENTA MIASTA ZABRZE
z dnia 7 kwietnia 2016 r.
w sprawie ogłoszenia Programu pod nazwą „Karta Młodego Przedsiębiorcy”
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r.,
nr 1515 ze zm.) w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
(t.j. Dz. U. z 2015 r. nr 584 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXII/284/08 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 17 marca
2008 r. w sprawie: przyjęcia do realizacji Strategii Rozwoju Miasta Zabrze na lata 2008-2020, zarządza się,
co następuje:
§ 1. W celu wspierania przedsiębiorczości oraz pobudzenia aktywności młodych osób w kierunku
podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Zabrzu ogłaszam Program pod nazwą „Karta Młodego
Przedsiębiorcy”.
§ 2. Program prowadzony jest zgodnie z Regulaminem, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego
Zarządzenia.
§ 3. Wykonanie
Przedsiębiorczości.

Zarządzenia

powierzyć

Naczelnikowi

Wydziału

Zabrzańskie

Centrum

§ 4. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia sprawuje Sekretarz Miasta.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
mgr Małgorzata Mańka-Szulik

Rozwoju

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 290/ZCRP/2016
Prezydenta Miasta Zabrze
z dnia 7 kwietnia 2016 r.
Regulamin Programu „Karta Młodego Przedsiębiorcy”
Ilekroć w niniejszym regulaminie użyty jest termin:
Program – należy przez to rozumieć program „Karta Młodego Przedsiębiorcy”.
Formularz - należy przez to rozumieć formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 niniejszego regulaminu.
Organizator – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Zabrzu, Wydział Zabrzańskie Centrum Rozwoju
Przedsiębiorczości.
Uczestnik – należy przez to rozumieć osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w Zabrzu, która
nie ukończyła 35 roku życia i złożyła formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu
w siedzibie Organizatora w Zabrzu przy ul. Powstańców Śląskich 3.
Partner – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę, instytucję otoczenia biznesu lub podmiot administracji
publicznej, który wprowadza dla Uczestników programu system ulg.
Strona Programu – zakładka na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz Facebook Zabrzańskiego
Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości.
Ulgi – należy przez to rozumieć zniżki i udogodnienia oferowane przez Partnera dla Uczestnika.
§ 1.
CEL PROGRAMU
Celem realizacji Programu jest wspieranie przedsiębiorczości wśród osób młodych, tj. do ukończenia 35 roku
życia, poprzez tworzenie sprzyjającego otoczenia do prowadzenia biznesu, w szczególności zmniejszenia barier
w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Głównym celem Programu jest stworzenie bazy
preferencyjnych ulg oferowanych przez Partnerów dla Uczestników.
Program realizowany jest przez czas nieokreślony.
§ 2.
REKRUTACJA - NABÓR UCZESTNIKÓW
Rekrutacja do Programu jest prowadzona w sposób ciągły na podstawie formularza zgłoszeniowego stanowiącego
załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, złożonego w siedzibie Organizatora , wydział Zabrzańskie Centrum
Rozwoju Przedsiębiorczości.
§ 3.
ZASADY PROGRAMU
1. Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne.
2. Uczestnik uprawniony jest do korzystania z oferowanego przez Partnerów Ulg do ukończenia 35. roku życia.
3. Wykaz Partnerów oraz warunki korzystania z Ulg będą dostępne na Stronie Programu.
4. Korzystanie z Ulg możliwe jest na podstawie karty identyfikacyjnej wydanej przez Organizatora.
5. Karcie identyfikacyjnej będzie nadany numer na podstawie rejestru prowadzonego przez Organizatora.
6. Karta identyfikacyjna ważna jest tylko z dowodem tożsamości opatrzonym zdjęciem.
7. Wzór karty identyfikacyjnej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
8. O terminie odbioru karty identyfikacyjnej w siedzibie Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony
pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
9. Karta identyfikacyjna może zostać przesłana na adres wskazany przez Uczestnika w formularzu
zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 1 niniejszego regulaminu.
10. W przypadku braku możliwości korzystania z karty identyfikacyjnej Uczestnik zobowiązany jest złożyć
prośbę o wyrobienie duplikatu karty oraz oświadczenie, w którym wskazuje powód złożenia prośby (np.
zagubienie, zniszczenie).

11. Osoba zainteresowana uczestnictwem w programie zobowiązana jest do wyrażenia zgody
na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora oraz Partnerów w ramach realizacji Programu, zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
§ 4.
ZAKOŃCZENIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
1. Karta identyfikacyjna Programu określa termin jej ważności.
2. Termin ważności karty identyfikacyjnej określany jest na podstawie daty urodzenia Uczestnika.
3. Po terminie ważności wskazanym na karcie identyfikacyjnej, karta jest nieważna.
4. W przypadku wykreślenia działalności gospodarczej lub zmiany miejsca prowadzenia działalności
gospodarczej poza teren Miasta Zabrze karta identyfikacyjna traci ważność.
§ 5.
PARTNERZY PROGRAMU
1. Partnerzy mogą zgłaszać uczestnictwo w Programie poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego
stanowiącego załącznik nr 3 niniejszego regulaminu.
2. Każdy Partner otrzyma certyfikat, którego wzór stanowi załącznik nr 4 niniejszego regulaminu.
3. Ulgi stosowane przez Partnera zostaną opisane i skatalogowane przez Organizatora oraz opublikowane na
Stronie Programu.
4. Udział Partnerów w programie jest dobrowolny.
5. Potwierdzeniem uczestnictwa Partnerów w programie jest porozumienie, którego wzór stanowi załącznik nr
5 do niniejszego regulaminu.
§ 6. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
Organizator zobowiązuje się do:
1) poniesienia kosztów związanych z organizacją Programu,
2) prowadzenia Programu w sposób rzetelny i zgodny z niniejszym regulaminem,
3) promowania Programu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu
Programu „Karta Młodego Przedsiębiorcy"
Formularz zgłoszeniowy dla Uczestnika
DANE UCZESTNIKA:
Imię i nazwisko
Nawa firmy

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

PESEL

…………………………………………………………..………………

NIP

…………………………………………………………..………………

ADRES MIEJSCA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZABRZU:
Ulica i numer, kod pocztowy

…………………………………………………………..………………

DANE KONTAKTOWE:
Numer telefonu

…………………………………………………………..………………

Adres e-mail

…………………………………………………………..………………

Strona www

…………………………………………………………..………………

Informacja o formie odbioru karty identyfikacyjnej (niepotrzebne skreślić):
- odbiorę osobiście w siedzibie Organizatora,
- proszę przesłać na adres ……………….....................……………………………………..…………….
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Miejski w Zabrzu oraz Partnerów
w ramach realizacji Programu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

.………………………………………………..
data wraz z czytelnym podpisem
ADNOTACJE ORGANIZATORA:
Potwierdzam zgodność danych.
Wydano kartę identyfikacyjną o numerze .………………………………………………..

….……………………………………………..
data wraz z czytelnym podpisem

Załącznik nr 2 do Regulaminu
Programu „Karta Młodego Przedsiębiorcy"
Wzór karty identyfikacyjnej
Awers

Rewers

Załącznik nr 3 do Regulaminu
Programu „Karta Młodego Przedsiębiorcy"
Formularz zgłoszeniowy dla Partnera
DANE PARTNERA:
Nazwa

………………………………………………………………..………………

Imię i nazwisko osoby reprezentującej Partnera
………………………………………………………………..………………
NIP

………………………………………………………………..………………

ADRES:
Miasto i kod pocztowy

………………………………………………………………..………………

Ulica i numer

………………………………………………………………..………………

DANE KONTAKTOWE:
Numer telefonu

………………………………………………………………..………………

Adres e-mail

………………………………………………………………..………………

Strona www

………………………………………………………………..………………

Osoba do kontaktu

………………………………………………………………..………………

INFORMACJE DODATKOWE (opis działalności Partnera - do 1.000 znaków):
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
PROPONOWANE ULGI DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..
data wraz z czytelnym podpisem
ADNOTACJE ORGANIZATORA:
Potwierdzam zgodność danych
…….…………………………………………..
data wraz z czytelnym podpisem

Załącznik nr 4 do Regulaminu
Programu „Karta Młodego Przedsiębiorcy"
Wzór Certyfikatu
potwierdzający status Partnera

Załącznik nr 5 do Regulaminu
Programu „Karta Młodego Przedsiębiorcy"
Porozumienie Nr …………………………
zawarte w dniu …………….. w Zabrzu pomiędzy Miastem Zabrze z siedzibą władz w Urzędzie Miejskim, ul.
Powstańców Śl. 5-7, 41-800 Zabrze, NIP 6482743351 zwanym dalej Organizatorem, reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………….,
a
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..,
(nazwa firmy, adres, numer NIP)
w imieniu którego działa:
………………………………………………………………………………………….
zwanym w dalszej części porozumienia Partnerem,
zawarto porozumienie o następującej treści:
W celu wspierania przedsiębiorczości oraz pobudzenia aktywności młodych osób w kierunku podejmowania
i prowadzenia działalności gospodarczej w Zabrzu zawiera się porozumienie w ramach programu „Karta Młodego
Przedsiębiorcy” (zwanego dalej Programem).
§ 1.
Partner przystępuje do realizacji Programu od dnia zawarcia niniejszego porozumienia na czas nieokreślony.
§ 2.
Partner wprowadza do swojej oferty następujące ulgi:
…………………………………………………………………………..................................……………………
………………………………………………………………………..................................………………………
…………………………………………………………………..................................……………………………
………………………………………………………………..................................………………………………
………………………………………………………………..................................………………………………
………………………………………………………………..................................………………………………
dla uczestników Programu.
§ 3.
Partner zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych uczestników Programu zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
§ 4.
Organizator wyposaży Partnera w materiały informacyjne dotyczące Programu, a Partner zobowiązuje się
do umieszczania informacji o Programie na stronie internetowej, materiałach informacyjno-promocyjnych oraz do
udzielania informacji o Programie wszystkim zainteresowanym.
§ 5.
Organizator umieści na stronie internetowej oraz Facebooku Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości
informacje o określonym w niniejszym porozumieniu zaangażowaniu Partnera w Programie.

§ 6.
Rozwiązanie niniejszej umowy może nastąpić po dwustronnym uzgodnieniu lub z miesięcznym wypowiedzeniem
jednej ze stron przypadającym na koniec miesiąca kalendarzowego.
§ 7.
Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 8.
W sprawach nieuregulowanych porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 9.
Wszelkie roszczenia wynikające z realizacji niniejszego porozumienia, a dotyczące objętego ulgą produktu/ usługi
winny być kierowane bezpośrednio do Partnera.
§ 10.
Ewentualne spory, które mogą wyniknąć z niniejszego porozumienia rozstrzygane będą przez sąd miejscowo
właściwy dla siedziby Organizatora.
§ 11.
Porozumienie niniejsze zostało sporządzone
dla Organizatora, a jeden dla Partnera.
Organizator

w trzech

jednobrzmiących

egzemplarzach,
Partner

w tym

dwa

