
UCHWAŁA NR L/1176/14
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 28 maja 2014 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji programu: „Nas Troje i więcej” za 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 
594 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XXXVIII/881/13 Rady Miasta Katowice z dnia 26 czerwca 2013 r. 
w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Katowice programu „Nas Troje i więcej” (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 
z 2013 r. Poz. 4881)

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z realizacji programu „Nas Troje i więcej” za 2013 rok, w brzmieniu stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczący Rady 
Miasta Katowice

Jerzy Forajter

Id: F5BC1436-3848-4903-812F-762F0B7BC0C5. Podpisany Strona 1



 

  

 

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice z realizacji programu: 

 

„Nas Troje i więcej”

 

za 2013

 

rok

 

 

 

Program „Nas Troje i więcej” realizowany jest na terenie miasta Katowice od 3 stycznia 2011 r.

 

Program ten został przyjęty uchwałą nr LXV/1306/10 Rady Miasta Katowice

 

z dnia 27 września 2010 r. 

w

 

sprawie wprowadzenia na terenie miasta Katowice programu: „Nas troje i więcej”. Ww. uchwała stanowiła 

inicjatywę uchwałodawczą samych mieszkańców Katowic.

 

Po przeszło dwóch latach realizacji na terenie miasta Katowice programu na podstawie doświadczenia 

z lat ubiegłych zmodyfikowano i doprecyzowano niektóre zapisy i tak w

 

dniu 26 czerwca 2013 r. Rada Miasta 

Katowice przyjęła nową uchwałę nr XXXVIII/881/13 w

 

sprawie wprowadzenia na terenie miasta Katowice 

programu „Nas Troje i więcej” (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r. Poz. 4881).

 

 

Program adresowany jest do rodzin:

 



 

wielodzietnych

 

zamieszkałych na terenie miasta Katowice, składających się z rodziców/jednego rodzica 

posiadających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia 

w

 

przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, przy założeniu, że co najmniej jedno z dzieci jest dzieckiem 

wspólnym;

 



 

zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Katowice;

 



 

korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach składających się 

z

 

rodziców/jednego rodzica z co najmniej jednym dzieckiem w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia 

w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, korzystających ze świadczeń na podstawie ustawy 

o

 

pomocy społecznej.

 

 

Celem programu jest:

 



 

wspieranie ww. rodzin oraz poprawę warunków ich życia;

 



 

zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z ww. rodzin;                 

 



 

kształtowanie pozytywnego wizerunku rodzin, w tym w szczególności rodzin wielodzietnych.

 

 

 

W okresie od 1

 

stycznia do dnia 31 grudnia

 

2013

 

r. podjęte zostały następujące działania:

 

  

  

 

1. Przyjętych zostało 561 nowych wniosków o wydanie karty programu

 

(a od początku realizacji programu 

1.686), w tym:

 

479

 

wniosków rozpatrzonych zostało pozytywnie

 

oraz

 

82

 

negatywnie

 

(głównie były to wnioski 

złożone przez rodziny z 1 lub 2 dzieci korzystające z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w

 

Katowicach, ale na podstawie

 

innych przepisów niż ustawa

 

o pomocy społecznej).

 

 

Rodziny

 

Liczba rodzin, które 

złożyły wniosek

 

i

 

otrzymały karty

 

w 2013

 

r.

 Liczba rodzin, które 

złożyły wniosek

 

i

 

otrzymały karty

 

narastająco od początku 

realizacji programu

 

wielodzietne

 

394

  

1.219

 

korzystające z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Katowicach

 

na podstawie ustawy 

o

 

pomocy społecznej

 

79

  

286

 

zastępcze

  

6

  

99

 

RAZEM

 

479

 

1.604

 

2. Wydano łącznie 2.186

 

kart programu

 

(a od początku realizacji programu:

 

7.417).

 

Załącznik do Uchwały Nr L/1176/14

Rady Miasta Katowice

z dnia 28 maja 2014 r.
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3. W programie udział brało 7 jednostek miejskich 

L.p. Nazwa Adres Oferowana zniżka 

 

1. Galeria Sztuki 

Współczesnej BWA 

Aleja Korfantego 6  

Katowice 

 

 

50% rabatu na zakup biletu wstępu  2. Muzeum Historii Katowic ul. ks. J. Szafranka 9 

Katowice 

3. Śląski Teatr Lalki i Aktora 

„Ateneum” 

ul. św. Jana 10 

Katowice 

4.  Spodek (Miejski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji) 

Aleja Korfantego 35  

Katowice 

50% rabatu na zakup biletu wstępu na: lodowisko 

oraz siłownię 

zima: lodowiska „Jantor”, „Spodek”, ślizgawki na 

wolnym powietrzu 

lato: kąpieliska „Bugla”, „Rolna” 

5.  Lodowisko „Jantor” 

(Miejski Ośrodek Sportu 

i Rekreacji) 

ul. Nałkowskiej 11 

Katowice 

50% rabatu na zakup biletu wstępu na lodowisko 

6. Ośrodek Rekreacyjno – 

Wypoczynkowy „Zadole" 

(Miejski Ośrodek Sportu                  

i Rekreacji) 

ul. Wczasowa 8,  

Katowice 

50% rabatu na zakup biletu wstępu na: siłownię 

i korty tenisowe 

7. Ośrodek Rekreacyjno - 

Wypoczynkowy „Rolna" 

(Miejski Ośrodek Sportu                   

i Rekreacji)  

ul. Nasypowa 65,  

Katowice 

50% rabatu na zakup biletu wstępu na: kąpielisko 

i siłownię 

8. Ośrodek Rekreacyjno – 

Wypoczynkowy „Bugla" 

(Miejski Ośrodek Sportu                 

i Rekreacji) 

ul. Żeliwna 26 

Katowice 

50% rabatu na zakup biletu wstępu na kąpielisko 

9. Hala Sportowa 

„Józefowska” (Miejski 

Ośrodek Sportu 

i Rekreacji) 

ul. Józefowska 40,  

Katowice 

50% rabatu na zakup biletu wstępu na siłownię 

10. Ośrodek Sportowy 

„Słowian" (Miejski 

Ośrodek Sportu                  

i Rekreacji) 

ul. 1-go Maja 99,  

Katowice 

50% rabatu na zakup biletu wstępu na: 

siłownię i korty tenisowe 

11. Ośrodek Sportowy 

„Szopienice" (Miejski 

Ośrodek Sportu i 

Rekreacji) 

ul. 11-Listopada 20,  

Katowice 

50% rabatu na zakup biletu wstępu na: 

siłownię i korty tenisowe 

12. Ośrodek Sportowy 

"HETMAN" (Miejski 

Ośrodek Sportu                 

i Rekreacji) 

ul. Siwka 6,  

Katowice 

50% rabatu na zakup biletu wstępu na: 

siłownię i korty tenisowe 

13. Ośrodek Sportowy 

„Podlesianka" (Miejski 

Ośrodek Sportu 

i Rekreacji) 

ul. Sołtysia 25 

Katowice 

50% rabatu na zakup biletu wstępu na 

korty tenisowe 

14. Miejski Dom Kultury  

„Bogucice – Zawodzie” 

ul. Markiefki 44a 

Katowice 

 

50% rabatu na wycieczki i wyjścia w ramach akcji 

„Ferie i wakacje w Mieście” oraz spektakle 

teatralne, kabaretowe i muzyczne organizowane 

przez MDK „Bogucice – Zawodzie”  
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15. Centrum Kultury 

Katowice  

im. Krystyny Bochenek 

Pl. Sejmu Śląskiego 

2 

Katowice 

50% rabatu dla 20 pierwszych osób na zakup biletu 

wstępu na wszystkie imprezy biletowane, których 

Centrum Kultury będzie organizatorem 

16. Miejski Dom Kultury  

„Ligota” 

ul. Franciszkańska 

33 

Katowice 

50% rabatu na wycieczki  

i wyjścia w ramach akcji „Ferie oraz wakacje 

w Mieście”  

oraz na zajęcia grupowe organizowane przez 

pracowników – instruktorów MDK „Ligota”  

4. W programie udział brało 94 instytucji/prywatnych przedsiębiorców/klubów sportowych, w tym 24 

pozyskanych w 2013 r., tj.: 

L.p. Nazwa Adres Oferowana zniżka 

Apteki: 

1. ATID Sp. z o.o. Spółka 

komandytowa z siedzibą 

w Łodzi - Apteka 

Magiczna w Katowicach  

ul. Ściegiennego 94  

Katowice 

 
(porozumienie zawarte 

w 2013 r.) 

10% rabatu na wszystkie leki pełnopłatne, OTC, 

kosmetyki, suplementy diety, asortyment 

z wyłączeniem leków refundowanych przez NFZ 

2. Magiczna Sp. z o.o. 

Spółka komandytowa z 

siedzibą w Łodzi - Apteka 

Magiczna w Katowicach 

ul. Gen. Le Ronda 6 

Katowice 

 
(porozumienie zawarte 

w 2013 r.) 

10% rabatu na wszystkie leki pełnopłatne, OTC, 

kosmetyki, suplementy diety, asortyment 

z wyłączeniem leków refundowanych przez NFZ 

Biura podróży: 

3. Biuro Podróży i Turystyki 

„Almatur – Katowice” 

ul. 3-go Maja 7 

Katowice 

 
(porozumienie zawarte 

przed 2013 r.) 

10% rabatu na wszystkie wyjazdy zagraniczne 

i krajowe 

4. Biuro Podróży  

TRAVEL CAFFE 

ul. Moniuszki 2 

Katowice 

 
(porozumienie zawarte 

w 2013 r. z terminem 

obowiązywania do 

31 grudnia 2013 r.) 

a) parking i zestaw upominków plażowych 

gratis 

b) do 30% rabatu przy rezerwacji wypoczynku 

Finanse: 

5.  Śląskie Centrum 

Finansowe 

ul. Żwirki i Wigury 

27 

Katowice 

 
(porozumienie zawarte 

przed 2013 r.) 

a) 10% rabatu przy rozliczaniu rocznego zeznania 

podatkowego, 

b) 1% rabatu przy ubezpieczeniu komunikacyjnym 

i majątkowym 

6. MULTI FINANCIAL ul. Jana Pawła II 14 e 

Gliwice 

 
(porozumienie zawarte 

w 2013 r.) 

 

 

 

a) do 75% rabatu na wszystkie produkty 

ubezpieczeniowe dostępne w ofercie Partnera, 

b) specjalna oferta ubezpieczenia rodzinnego na 

życie i zdrowie (szczegóły oferty dostępne 

w siedzibie Partnera) 

 

Gabinety kosmetyczne: 
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7. Gabinet Kosmetyczny  

MEA STYLE 

ul. Panewnicka 99 

Katowice 

 
(porozumienie zawarte 

przed 2013 r.) 

a) 15% rabatu na zabiegi związane z pielęgnacją 

dłoni i stóp, 

b) 10% rabatu na zabiegi związane z pielęgnacją 

twarzy 

8. Firma P.U.H. „MariRoza” 

Mariola Kalis 

ul. Zamkowa 11 

Katowice 

 
(porozumienie zawarte 

przed 2013 r.) 

20% rabatu na usługi świadczone przez salon 

fryzjersko – kosmetyczny (kosmetyka dłoni i stóp) 

damsko – męski przy ul. Zamkowej 11 oraz na 

zakup profesjonalnych kosmetyków do pielęgnacji 

włosów i ciała 

9. Firma P.U.H. „MariRoza” 

Róża Wdowiak 

ul. Karliczka 9 

Katowice 

 
(porozumienie zawarte 

przed 2013 r.) 

20% rabatu na usługi świadczone przez salon 

fryzjersko – kosmetyczny (kosmetyka dłoni i stóp) 

damsko – męski przy ul. Karliczka 9 oraz na zakup 

profesjonalnych kosmetyków do pielęgnacji 

włosów i ciała 

10. P & P INTERNET 

GROUP s.c. 

ul. Jaracza 7 

Częstochowa 

adres w Katowicach: 

CH Silesia City 

Center 

ul. Chorzowska 107 

 
(porozumienie zawarte 

przed 2013 r.) 

15% rabatu na zabiegi kosmetyczne na twarz 

(z wyłączeniem dermatologii i makijażu 

permanentnego oraz aktualnych promocji) 

w salonie w CH Silesia City Center przy 

ul. Chorzowskiej 107 (lok. 101 i 102) 

11. Studio Fryzjerskie 

„Maria” 

ul. 1-go Maja 119 

Katowice 

 
(porozumienie zawarte 

przed 2013 r.) 

15% rabatu na wszystkie usługi pielęgnacji dłoni 

i paznokci 

12. FHU Kopalnia Urody ul. H. Sienkiewicza 

45 Katowice 

 
(porozumienie zawarte 

w 2013 r.) 

30% rabatu na wszystkie usługi kosmetyczne 

Gabinety masażu leczniczego: 

13. MED Recovery Polska Katowice 

 
(porozumienie zawarte 

przed 2013 r.) 

5% rabatu na wszystkie usługi rehabilitacyjne 

świadczone w domu klienta 

14. Gabinet Masażu 

Leczniczego 

ul. Krucza 4 

Katowice 

 
(porozumienie zawarte 

przed 2013 r.) 

10% rabatu na wszystkie karnety 

na ćwiczenia i masaż Rollen Fit Studia Vacu Fit 

Gabinety ortodontyczne: 

15. Dentim Clinic Wojciech 

Fąferko 

ul. Baildona 12/3 

Katowice 

 
(porozumienie zawarte 

przed 2013 r.) 

20% rabatu na leczenie ortodontyczne oraz 

leczenie zachowawcze i chirurgię stomatologiczną 

w Centrum Implantologii i Ortodoncji przy 

ul. Baildona 12/3 
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16. Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej „Peri-

Ort” spółka partnerska 

Stanisław Musiał, 

Magdalena Kubika - 

Musiał 

ul. Warszawska 26 

Katowice 

 
(porozumienie zawarte 

przed 2013 r.) 

20% rabatu dla osób do ukończenia 18 lub 24 roku 

życia pod warunkiem kontynuowania nauki na 

następujące usługi: wykonywanie dokumentacji 

ortodontycznej; stałe, standardowe aparaty 

ortodontyczne oraz wizyty kontrolne związane z 

ww. aparatem; leczenie podtrzymujące/retencyjne; 

aparaty: do „wyjmowania” (jednoszczękowe), 

dwuszczękowe, stałe czynnościowe; terapię – 

ekstrakcyjną seryjną; wizyty kontrolne u pacjentów 

wymagających obserwacji i nadzoru 

ortodontycznego; RPE 

17. Osiedlowe Centrum 

Stomatologii „Rewadent”  

W. Wypych 

ul. Karliczka 31 

Katowice 

 
(porozumienie zawarte 

przed 2013 r.) 

20% rabatu na ortodoncję 

Gabinety psychologiczne i terapeutyczne: 

18. Zespół Szkoleniowo – 

Terapeutyczny „Ego” s.c. 

ul. Warszawska 

40/1a 

Katowice 

 
(porozumienie zawarte 

przed 2013 r.) 

a) 25% rabatu na cykl 10 spotkań organizacyjnych 

w ramach „Szkoły dla rodziców i wychowawców”, 

tj. cena 1 cyklu spotkań wynosić będzie 450,00 zł, 

istnieje także możliwość zakupu pojedynczych 

spotkań w cenie 45,00 zł za każde spotkanie, 

b) 30% rabatu na terapię indywidualną dziecka, 

c) 15% rabatu na terapię małżeństw i par 

19. Gabinet Psychologiczny 

„Equilibrium” 

ul. Warszawska 31 

Katowice 

 
(porozumienie zawarte 

przed 2013 r.) 

a) 30% rabatu na usługi: konsultacja 

psychologiczna, diagnostyka psychologiczna (m.in. 

diagnoza dysleksji, trudności szkolnych), 

konsultacja lekarska (kwalifikacja do terapii EEG-

biofeedback), terapia EEG-biofeedback, doradztwo 

zawodowe, 

b) 20% rabatu na usługi: psychoterapia, warsztaty 

rozwoju osobistego 

20. Katarzyna Kopczak – 

Zagórna 

Gabinet Psychoterapii 

 

ul. Zielonogórska 

22/46 Katowice 

 
(porozumienie zawarte 

przed 2013 r.) 

10% rabatu na wstępną konsultację oraz 

psychoterapię indywidualną, par oraz rodzin 

21. Gabinet Socjoterapii  

Kancelaria Mediacyjna 

ul. ks bpa Stanisława 

Adamskiego 11 

Katowice 

 
(porozumienie zawarte 

w 2013 r.) 

50% rabatu na zajęcia socjoterapeutyczne 

(warsztaty rodzinne) oraz porady mediacyjne 

Gabinety stomatologiczne: 

22. Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

POLIDENS 

ul. Teatralna 10 

Katowice 

 
(porozumienie zawarte 

przed 2013 r.) 

50% rabatu na usługi stomatologiczne dla dzieci 

Id: F5BC1436-3848-4903-812F-762F0B7BC0C5. Podpisany Strona 6



 

  

23. Praktyka Stomatologiczna 

Maria Baronowska - 

Ślusarczyk 

ul. Raciborska 31c/7 

Katowice 

 
(porozumienie zawarte 

przed 2013 r.) 

a) bezpłatny przegląd uzębienia kamerą, 

b) rabat od 10 do 50% na leczenie i materiały 

ww. usługi świadczone będą w Przychodni przy 

KWK „Halemba” w Rudzie Śląskiej przy 

ul. Kłodnickiej 59 

 

*w indywidualnych przypadkach (za wcześniejszym 

kontaktem telefonicznym) istnieje możliwość 

dowozu do ww. Przychodni 

24. Prywatna Poradnia 

Stomatologiczna PRIMA-

DENT 

ul. Radockiego 154/1 

Katowice 

 
(porozumienie zawarte 

w 2013 r.) 

15% rabatu na wszystkie usługi stomatologiczne 

--- Osiedlowe Centrum 

Stomatologii „Rewadent”  

W. Wypycha 

 

 

 

 

ul. Karliczka 31 

Katowice 

 
(porozumienie zawarte 

przed 2013 r.) 

20% rabatu na: profilaktykę stomatologiczną, 

chirurgię, stomatologię zachowawczą, endodencję 

--- P & P INTERNET 

GROUP s.c. 

ul. Jaracza 7 

Częstochowa 

adres w Katowicach: 

CH Silesia City 

Center 

ul. Chorzowska 107 

 
(porozumienie zawarte 

przed 2013 r.) 

15% rabatu na usługi stomatologiczne 

(z wyłączeniem ortodoncji, protetyki, implantologii 

oraz aktualnych promocji) w salonie w CH Silesia 

City Center przy ul. Chorzowskiej 107 (lok. 101 

i 102) 

Kancelarie notarialne: 

25. Kancelaria Notarialna 

Michał Grajner i Partner 

ul. Gliwicka 15 

Katowice 

 
(porozumienie zawarte 

przed 2013 r.) 

20% rabatu na wszystkie czynności notarialne 

Kluby Fitness: 

26. Zakład Usługowo – 

Handlowy „PELFORTH”  

Sebastian Krupski 

ul. Wesoła 3 

Katowice 

 
(porozumienie zawarte 

przed 2013 r.) 

a) 50% rabatu na zakup karnetu miesięcznego 

„CLASSIC” (siłownia, fitness, vacu-step) 

uprawniającego do wejścia codziennie: od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 

16.00 oraz w soboty i niedziele w godzinach              

od 9.00 do 19.00, 

b) 30% rabatu na zakup karnetu miesięcznego 

„CLASSIC” (siłownia, fitness, vacu-step) 

uprawniającego do wejścia codziennie: od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 

22.00 oraz w soboty i niedziele w godzinach               

od 9.00 do 19.00, 

c) 40% rabatu na zakup karnetu miesięcznego 

„AQUA” (basen) uprawniającego do wejścia 

codziennie: od poniedziałku do piątku w godzinach 

od 7.00 do 16.00 oraz w soboty i niedziele 

w godzinach od 9.00 do 19.00 
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Kluby malucha: 

27. Firma MARKO  

Mariola Kocjan 

ul. Paderewskiego 

4/2 

Katowice 

 
(porozumienie zawarte 

przed 2013 r.) 

25% rabatu na wszystkie usługi związane z opieką 

nad dzieckiem do lat 3, świadczone w Klubie 

Malucha w Katowicach przy ul. Gliwickiej 224 

28. Firma SPB Anna 

Stokłosa-Nowak 

Laskowa 60 

Wodzisław 

 
(porozumienie zawarte 

przed 2013 r.) 

20% rabatu na zajęcia Socatots Piłkarskie Maluszki  

Kluby sportowe/zajęcia sportowe: 

29. GKS GieKSa Katowice 

S.A. 

ul. Bukowa 1 

Katowice 

 
(porozumienie zawarte 

przed 2013 r.) 

50% rabatu na zakup biletu na mecze organizowane 

przez GKS GieKSa Katowice S.A. w roli 

gospodarza (dotyczy Sektora Rodzinnego – max 6 

osób) 

30. Klub Sportowy Capoeira 

Camangula 

ul. Szczecińska 

16b/16 

Katowice 

 
(porozumienie zawarte 

w 2013 r.) 

 

 

a) 25% rabatu od wysokości opłaty miesięcznej – 

w przypadku udziału w zajęciach Capoeira jednego 

członka rodziny, 

b) 40% rabatu od wysokości opłaty miesięcznej – 

w przypadku udziału w zajęciach Capoeira dwóch 

członków rodziny, 

c) 50% rabatu od wysokości opłaty miesięcznej – 

w przypadku udziału w zajęciach Capoeira trzech 

członków rodziny, 

d) 60% rabatu od wysokości opłaty miesięcznej – 

w przypadku udziału w zajęciach Capoeira czterech 

członków rodziny. 

31. ALE CZAD! Centrum 

Zdrowego  

i Aktywnego Dziecka 

i Rodzica Michał Krzak 

ul. Józefowska 86/51 

Katowice 

 
(porozumienie zawarte 

w 2013 r.) 

10% rabatu udzielanego od składki podstawowej na 

wszystkie regularnie prowadzone zajęcia sportowo 

- rekreacyjne 

Księgarnie: 

32. Księgarnia Internetowa  

Net-Books 

ul. Ściegiennego 7b 

Katowice 

 
(porozumienie zawarte 

przed 2013 r.) 

a) 13% rabatu od cen katalogowych, wyznaczonych 

przez wydawnictwo (rabat może być wyższy 

i wynosić 15% w przypadku złożenia zbiorowego 

zamówienia od kwoty 200,00 zł w górę), 

b) 10% rabatu na wszystkie pozycje z oferty 

pozajęzykowej, 

ww. zniżki dotyczą zarówno zakupów dokonanych 

za pośrednictwem Internetu, jak i w siedzibie firmy                                  

przy ul. Ściegiennego 7b 

33. Księgarnia Prawnicza Pl. Wolności 10a 

Katowice 

 
(porozumienie zawarte 

przed 2013 r.) 

10% rabatu na zakup książek w księgarni przy 

Pl. Wolności 10a oraz jej filii przy ul. Francuskiej 

38 
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34. Księgarnia POLANGLO  

Podręczniki szkolne 

Siedziba firmy: ul. 

Kolejowa 21 

Warszawa 

Adres księgarni: ul. 

Warszawska 10 

Katowice 

 
(porozumienie zawarte 

przed 2013 r.) 

15% rabatu na cały asortyment księgarni przy 

ul. Warszawskiej 10 

35. Księgarnia Edukacja Siedziba firmy: ul. 

Akacjowa 47/9 

Sosnowiec 

Adres księgarni: 

ul. Mickiewicza 14 

(w podwórzu) 

Katowice 

 
(porozumienie zawarte 

w 2013 r.) 

10% rabatu na cały asortyment księgarni (skup 

i sprzedaż książek, komiksów, podręczników 

szkolnych nowych i używanych) 

36. Akrybia Sp. z o.o. Siedziba firmy: 

ul. Pułaskiego 56 

Tarnów 

 
(porozumienie zawarte 

w 2013 r.) 

a) jako operator podręczniki.akrybia.pl – 4% 

rabatu do finalnej wartości zamówienia 

(łącznie nawet 16% rabatu od cen 

detalicznych), 

b) jako operator sklepu Akrybia.pl – 4% 

dodatkowego rabatu od łącznej wartości 

zamówienia (rabat ten łączy się z innymi 

rabatami i promocjami) 

Kwiaciarnie: 

37. Kwiaciarnia „Rajski Ptak” ul. 1-go Maja 126b 

Katowice 

 
(porozumienie zawarte 

przed 2013 r.) 

15% rabatu na zakup kwiatów ciętych 

 

Nieruchomości: 

38. PACTA ul. Graniczna 29/104 

Katowice 

 
(porozumienie zawarte 

przed 2013 r.) 

a) 50% rabatu na usługę pośrednictwa w sprzedaży 

nieruchomości na wyłączność, 

b) 35% rabatu na pozostałe usługi pośrednictwa 

w obrocie nieruchomościami (w sprzedaży, kupnie, 

w wynajmie) 

Ośrodki szkolenia kierowców: 

39. F.U. Tomasz Stefańczyk 

„Apollo” 

ul. Sienkiewicza 74 

Katowice 

(budynek L.O. im.  

M. Kopernika) 

 
(porozumienie zawarte 

przed 2013 r.) 

20% rabatu na zakup podstawowego kursu prawa 

jazdy kategorii B (ww. kurs obejmuje 30 godzin 

teorii, 30 godzin jazd praktycznych, badania 

lekarskie, podręcznik „Dobry kierowca”, 

zaświadczenie o ukończeniu kursu) 

40. Ośrodek Szkolenia 

Kierowców „Centrum” 

Robert Siuda,  

Krzysztof Rogowicz s.c. 

ul. Warszawska 3 /4-

4 

Katowice 

 
(porozumienie zawarte 

przed 2013 r.) 

10% rabatu na kurs prawa jazdy kategorii A i B 
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41. Ośrodek Szkolenia 

Kierowców ELMAK 

ul. Armii Krajowej 

63 

Chorzów 

 
(porozumienie zawarte 

przed 2013 r.) 

10% rabatu na szkolenie podstawowe w zakresie 

prawa jazdy kategorii B (zniżka nie dotyczy badań 

lekarskich)  

42. Ośrodek Szkolenia 

Kierowców MELMAC 

ul. Ligocka 5 

Katowice 

 
(porozumienie zawarte 

przed 2013 r.) 

20% rabatu na zakup podstawowego kursu prawa 

jazdy kategorii B 

43. Ośrodek Szkolenia 

Kierowców POŁUDNIE 

ul. Gen. Jankego 160 

Katowice 

 
(porozumienie zawarte 

przed 2013 r.) 

a) 5% rabatu na wszystkie szkolenia w zakresie 

kursów prawa jazdy kategorii A i B, 

b) 5% rabatu na bilety autobusowe na przewozy 

międzynarodowe w relacji „tam” oraz 7,5% na 

bilety autobusowe na przewozy międzynarodowe 

w relacji „tam i z powrotem” nabywane w punkcie 

sprzedaży prowadzonym przez Południe TD  

Sp. z o.o. w Katowicach przy ul. Fredry 34, 

c) 5% rabatu na inne produkty nabywane w ww. 

punkcie 

44. Ośrodek Szkolenia 

Kierowców HANNA 

ul. Ułańska 5 

Katowice 

 
(porozumienie zawarte 

w 2013 r.) 

10% rabatu na szkolenie podstawowe w zakresie 

prawa jazdy kategorii B (rabat nie dotyczy badań 

lekarskich) 

Pizzerie: 

45. Dominium S.A. ul. Staromiejska 12 

Katowice 

 
(porozumienie zawarte 

przed 2013 r.) 

40% rabatu na pizzę w lokalu przy 

ul. Staromiejskiej 12 

46. Flunch Polska Sp. z o.o. ul. Górczewskiej 124 

Warszawa 

ul. Reńców 30  

Katowice 

 
(porozumienie zawarte 

przed 2013 r.) 

50% rabatu na zakup małej pizzy w przypadku 

równoczesnego zakupu pizzy dużej (w całości) 

w Restauracji Pizza Pai w Katowicach przy 

ul. Reńców 30 (pasaż Hipermarketu Auchan) 

Pracownie artystyczne: 

47. Colorglass Mateusz Suski ul. 1 Maja 44 

Katowice 

 
(porozumienie zawarte 

w 2013 r.) 

a) 30% rabatu na warsztaty organizowane przez 

pracownię Colorglass 

b) 10% rabatu na cały asortyment w sklepie 

internetowym www.colorglass.pl oraz 

w pracowni 

Pracownie złotniczo – grawerskie: 

48. Pracownia Złotniczo – 

Grawerska  J&M Kurczok 

s.c. 

ul. Młyńska 5 

Katowice 

 
(porozumienie zawarte 

przed 2013 r.) 

 

 

 

 

 

10% rabatu na zakupy w sklepie przy                       

ul. Młyńskiej 5 

Id: F5BC1436-3848-4903-812F-762F0B7BC0C5. Podpisany Strona 10

http://www.colorglass.pl/


 

  

Przedszkola niepubliczne: 

49. Niepubliczne Przedszkola 

Językowe MUNDO 

MARINO 

ul. Fitelberga 4  

ul. Hierowskiego 2 

Katowice 

 
(porozumienie zawarte 

przed 2013 r.) 

a) rabat w miesięcznym czesnym w wysokości 50% 

(od aktualnego cennika) dla drugiego dziecka oraz 

100% dla trzeciego i każdego kolejnego (trzecie 

i kolejne dziecko uczęszcza do przedszkola 

całkowicie bezpłatnie), 

b) powyższe rabaty dotyczą także (w tej samej 

wysokości) wszystkich dodatkowych, odpłatnych 

zajęć sportowo-rekreacyjnych organizowanych 

w przedszkolu oraz opłat rekrutacyjnych 

50. Firma CONTRATO  

Katarzyna Kostempska 

ul. Hetmańska 7 

Katowice 

 
(porozumienie zawarte 

przed 2013 r.) 

miesięczne czesne za pobyt dziecka  

w Niepublicznym Przedszkolu „Wesołe Słoneczka” 

w Katowicach przy ul. Hetmańskiej 7 w wysokości 

280 zł 

Restauracje: 

51. Restauracja „Między 

Drzewami” 

ul. Wierzbowa 30 

Katowice 

 
(porozumienie zawarte 

przed 2013 r.) 

20% rabatu na całe menu dla dzieci 

52. Odlot Sp. z o.o. ul. Białostocka 20/26 

Warszawa 

ul. Lotnisko 1 

Katowice 

 
(porozumienie zawarte 

przed 2013 r.) 

20% rabatu na obiady rodzinne 

w Restauracji „Odlot” przy ul. Lotnisko 1 

53. Firma Handlowo – 

Gastronomiczna „Łosoś” 

ul. Mysłowicka 20 

Katowice 

 
(porozumienie zawarte 

przed 2013 r.) 

10% rabatu na usługi gastronomiczne w Restauracji 

Rybnej przy ul. Mysłowickiej 20 

54. Restauracja „Thai 

Express” 

ul. Pocztowa 10 

Katowice 

 
(porozumienie zawarte 

przed 2013 r.) 

20% rabatu na całe menu od piątku 

do niedzieli 

Rozrywka: 

55. Śląski Ogród Zoologiczny Promenada Gen. 

Jerzego Ziętka 7 

Chorzów 

 
(porozumienie zawarte 

przed 2013 r.) 

50% rabatu na wejście do ZOO od cen według 

cennika 

56. Miasteczko Twinpigs Sp. 

z o.o. 

ul. Katowicka 4 

Żory 

 
(porozumienie zawarte 

przed 2013 r.) 

bilet normalny oraz ulgowy w cenie 

33,99 zł 

57. Wojewódzki Park Kultury  

i Wypoczynku im. Gen. 

Jerzego Ziętka S.A. 

Śląskie Wesołe 

Miasteczko 

 

Aleja Różana 2 

Chorzów 

 
(porozumienie zawarte 

w 2013 r.) 

20% rabatu na zakup podstawowego biletu wstępu 

do Śląskiego Wesołego Miasteczka 
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--- Wojewódzki Park Kultury  

i Wypoczynku im. Gen. 

Jerzego Ziętka S.A. 

Śląski Park Linowy 

Aleja Dojazdowa 1 

Chorzów 

 
(porozumienie zawarte 

w 2013 r.) 

20% rabatu na zakup biletu wstępu na wybraną 

trasę w Śląskim Parku Linowym 

--- Wojewódzki Park Kultury  

i Wypoczynku im. Gen. 

Jerzego Ziętka S.A. 

Kolej linowa 

Aleja Różana 2 

Chorzów 

 
(porozumienie zawarte 

w 2013 r.) 

20% rabatu na zakup jednorazowego biletu 

uprawniającego do przejazdu koleją linową 

58. Laserhouse S.C. ul. Kamienna 9 

Katowice 

 
(porozumienie zawarte 

w 2013 r.) 
  

30% rabatu na usługi: Laserowy Paintball, 

Laserowy Labirynt, Laserowa Strzelnica 

59. Dom Wakacji Rodzinnych  

„Malinowe Wzgórza” 

ul. Malinowa 22 

Górki Wielkie 

k. Brennej 

 
(porozumienie zawarte 

w 2013 r.) 
 

a) 15% rabatu na wynajem całego domu 

(dla 11 – 15 osób), 

b) 20% rabatu na wynajem pokoi 3 i 4 – 

osobowych, 

c) 25% rabatu na wynajem 4 – osobowego 

apartamentu (z możliwością dostawienia 

łóżeczka dziecięcego), 

d) 30% rabatu za nocleg w namiocie 

Sale zabaw dla dzieci: 

60. Wonder World ul. Tuszyńska 

139/143 lok. 15 Łódź 

ul. Chorzowska 107  

Katowice 

 
(porozumienie zawarte 

przed 2013 r.) 

3 godziny zabawy w cenie 1 godziny 

w Sali Zabaw dla Dzieci „Jupi Park” w Katowicach 

przy ul. Chorzowskiej 107 (CH Silesia) 

61. Sala Zabaw dla Dzieci 

„Nibylandia” 

ul. Pawła Kołodzieja 

44 

Katowice  

 
(porozumienie zawarte 

przed 2013 r.) 

25% rabatu na zabawę dla dzieci w okresie od 

stycznia do grudnia (bez lipca  i sierpnia) oraz 50% 

w okresie od lipca do sierpnia - ww. ulga dotyczy 

dni powszednich, tj. od poniedziałku 

do piątku 

 

62. Silesia Catering II Sp. 

z o.o. 

Aleja Atrakcji 1 

Chorzów 

 
(porozumienie zawarte 

w 2013 r.) 

20% rabatu na zakup jednorazowego biletu wstępu 

na Salę Zabaw dla Dzieci Lizzy 

Sklepy spożywcze: 

63. ABC Knabel Sp. j. ul. Mościckiego 6 

Katowice 

 
(porozumienie zawarte 

przed 2013 r.) 

5% rabatu na zakupy płacone gotówką 

(z wyłączeniem napojów alkoholowych                   

i papierosów) 

--- Firma Handlowo – 

Gastronomiczna „Łosoś” 

ul. Mysłowicka 20 

Katowice 

 
(porozumienie zawarte 

przed 2013 r.) 

 

 

5% rabatu na całość asortymentu w sklepach przy 

ul. Mysłowickiej 20 oraz ul. Gliwickiej 117 
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Sklepy meblowe: 

64. Armarium mgr inż.  

Paweł Klimuk 

ul. Gliwicka 172/10 

Katowice 

 
(porozumienie zawarte 

przed 2013 r., 

rozwiązane w 2013 r. 

z powodu likwidacji 

sklepu) 

10% rabatu na meble kuchenne i szafy na wymiar 

w sklepie przy ul. Gliwickiej 172 

Sklepy z art. biurowymi, szkolnymi: 

65. Grupa D-H Grzegorz 

Krzemiński 

ul. Targowa 22/42  

Skoczów 

ul. Piotrowicka 39  

Katowice 

 
(porozumienie zawarte 

przed 2013 r.) 

8% rabatu na cały asortyment sklepu firmowego 

przy ul. Piotrowickiej 39, tj. art. szkolne, biurowe, 

komputerowe, plastyczne (decoupage), ewidencje, 

druki akcydensowe, kalendarze, papier, rolki, tusze, 

tonery itp. 

Sklepy z akcesoriami do sztuki walki, odżywkami, suplementami: 

66. IRIMI Andrzej Gryś ul. Wojewódzka 9 

Katowice 

 
(porozumienie zawarte 

przed 2013 r.) 

10% rabatu na zakupy w sklepie „Wojownik” przy 

ul. Matejki 4 

Sklepy z odzieżą, zabawkami dla dzieci: 

--- IRIMI Andrzej Gryś ul. Wojewódzka 9 

Katowice 

 
(porozumienie zawarte 

przed 2013 r.) 

10% rabatu na zakupy w sklepie „Boboland” przy 

ul. Wojewódzkiej 9 

67. MODELMANIA  

Sp. z o.o. 

ul. Dekerta 1/3 

Sosnowiec 

 
(porozumienie zawarte 

w 2013 r.) 

10% rabatu na cały asortyment w sklepie 

stacjonarnym przy ul. Dekerta 1/3 w Sosnowcu, 

bądź w sklepie internetowym www.model-mania.pl 

oraz na Allegro jako sklep: Model-mania.pl (ww. 

oferta nie łączy się z innymi promocjami, ofertami 

i programami rabatowymi) 

68. Firma DAMAG ul. Katowicka 19 

Katowice 

 
(porozumienie zawarte 

przed 2013 r.) 

15% rabatu na cały asortyment dostępny w sklepie 

Kraina Zabawek Fionki przy ul. Katowickiej 19 

(*zniżka nie będzie naliczana na produkty będące 

już w promocji) 

69. Petrino Shop Poland  

Sp. z o.o. 

ul. Chorzowska 9 

Katowice 

 
(porozumienie zawarte 

w 2013 r.) 

10% rabatu na zakup towarów w dwóch pierwszych 

tygodniach Nowej Kolekcji w sklepach z odzieżą 

używaną w Katowicach przy ul. Chorzowskiej 9, 

przy ul. Francuskiej 13, w Chorzowie                             

przy ul. Wolności 57 oraz przy ul. Katowickiej 115, 

w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sobieskiego 19 

i w Tarnowskich Górach przy ul. Piłsudskiego 10 

(terminy Nowej Kolekcji są dostępne na stronie 

internetowej firmy, na profilu Facebook oraz 

w sklepach Textile House) 

70. Twoja Moda s.c.  

Monika Strzelec, 

Adrianna Nyga 

ul. Adama 4 

Katowice 

 
(porozumienie zawarte 

w 2013 r.) 

 

5% rabatu na artykuły będące w ofercie sklepu 

(odzież niemowlęca, dziecięca i kobieca, artykuły 

dziecięce: butelki, smoczki itp., galanteria) – poza 

perfumami 
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Sklepy zoologiczne: 

71. Firma ZAWO Wojciech 

Zaremba 

ul. Kustosza 11 

Bielsko – Biała 

 
(porozumienie zawarte 

przed 2013 r.) 

10% rabatu na wszystkie artykuły dla zwierząt 

w sklepie stacjonarnym 

przy ul. 1 Maja 42 oraz w sklepie internetowym: 

www.bestanimal.pl nie objęte innymi promocjami 

Sklepy (inne): 

--- GKS GieKSa Katowice 

S.A. 

ul. Bukowa 1 

Katowice 

 
(porozumienie zawarte 

przed 2013 r.) 

10% rabatu na zakupy w Sklepiku Klubowym na 

Stadionie przy ul. Bukowej 1 w Katowicach 

72. Usługi Inżynierskie 

Wojciech Charysz 

ul. Czerniawska 

2a/27 

Wrocław 

 
(porozumienie zawarte 

przed 2013 r.) 

10% rabatu na asortyment sklepu internetowego 

www.nappy.pl, w tym m.in.: pieluchy wielorazowe, 

otulacze (rabat ten nie obejmuje produktów, które 

już są w cenie promocyjnej oraz nie łączy się 

z wewnętrznym programem lojalnościowym 

nappy.pl) 

73. Firma PROFI ul. Sikorskiego 24 

Katowice 

 
(porozumienie zawarte 

przed 2013 r.) 

30% rabatu na zakup oczyszczaczy powietrza w 

sklepie internetowym www.perfectair.pl oraz 

w siedzibie firmy 

Szkoły podstawowe, gimnazja, licea: 

74. Stowarzyszeniem 

Rodziców i Nauczycieli 

Społecznego Liceum 

Ogólnokształcącego im. 

Wojciecha Korfantego 

ul. Francuska 80 

Katowice 

 
(porozumienie zawarte 

przed 2013 r.) 

a) 10% rabatu w opłatach czesnego, 

b) 50% rabatu w opłatach czesnego dla drugiego 

dziecka oraz 

c) 100% rabatu dla trzeciego i każdego kolejnego 

dziecka w Społecznej Szkole Podstawowej, 

Społecznym Gimnazjum i Społecznym Liceum 

Ogólnokształcącym (zniżki dotyczą 

obowiązującego w danym momencie cennika) 

75. Zespół Katolickich Szkół 

Ogólnokształcących nr 1  

im. bł. ks. Emila Szramka 

ul. Kobylińskiego 4 

Katowice 

 
(porozumienie zawarte 

w 2013 r.) 

20% rabatu na miesięczne czesne na drugie i 

kolejne dziecko uczęszczające do Zespołu 

Katolickich Szkół Ogólnokształcących nr 1  

im. bł. ks. Emila Szramka 

76. Szkoła Wyższa  

im. Bogdana Jasińskiego 

siedziba główna: ul. 

Chełmska 21a 

Warszawa 

 

Wydział 

zamiejscowy:  

ul. M. Curie – 

Skłodowskiej 40 

Zabrze 

 
(porozumienie zawarte 

w 2013 r.) 

a) 30 % zniżki w opłacie czesnego dla studentów 

pochodzących z rodzin mających na utrzymaniu 

troje dzieci w wieku do 26 lat, którzy podejmują 

naukę na studiach I stopnia, 

b) 40 % zniżki w opłacie czesnego dla studentów 

pochodzących z rodzin mających na utrzymaniu 

czworo dzieci w wieku do 26 lat, którzy podejmują 

naukę na studiach I stopnia 

c) 50 % zniżki w opłacie czesnego dla studentów 

pochodzących z rodzin mających na utrzymaniu 

pięcioro dzieci w wieku do 26 lat, którzy podejmują 

naukę na studiach I stopnia dla osób uprawnionych 

Szkoły pływania: 

77. Firma „AQUA” Ewelina 

Kromalicka 

ul. Sokolska 23 

Katowice 

 
(porozumienie zawarte 

przed 2013 r.) 

a) 25% rabatu na naukę pływania dzieci, 

b) 20% rabatu na aqua-aerobik, 

c) 20% rabatu na jogę 

 

Id: F5BC1436-3848-4903-812F-762F0B7BC0C5. Podpisany Strona 14

http://www.bestanimal.pl/
http://www.nappy.pl/
http://www.perfectair.pl/


 

  

78. Szkółka Pływacka 

„WODNIK” Piotr 

Kromalicki 

ul. Sokolska 23 

Katowice 

 
(porozumienie zawarte 

przed 2013 r.) 

25% rabatu na naukę pływania dzieci 

Szkoły rodzenia i inne: 

79. Świadome Rodzicielstwo 

MIŚ KULECZKA, Hogan 

Mariusz Colta 

 

ul. Piotrowicka 17 

Katowice 

 
(porozumienie zawarte 

przed 2013 r.) 

30% rabatu na wszystkie usługi, w tym: szkołę 

rodzenia, coaching rodzicielski, warsztaty 

tematyczne 

80. Małgorzata Łyczek 

Indywidualna Praktyka 

Położnej 

ul. Sikorskiego 14 

Katowice 

  
(porozumienie zawarte 

w 2013 r.) 

a) 20% rabatu na zajęcia w szkole rodzenia, 

b) 10% rabatu na pozostałe usługi 

Szkoły tańca: 

81. NOVA s.c Anna Marycz   

Andrzej Woźniak 

ul. Mroźna 43 

Katowice 

 
(porozumienie zawarte 

przed 2013 r.) 
 

20% rabatu na zakup karnetu na 4 spotkaniowy 

kurs tańca w szkołach tańca NOVA przy 

ul. Chorzowskiej 11 oraz al. Korfantego 4 (ww. 

zniżka przysługuje wyłącznie właścicielowi karty, 

w związku z powyższym w przypadku kursów dla 

par, w których tylko jedna ze stron posiada kartę, 

zniżka przysługuje wyłącznie tej osobie) 

Usługi transportowe: 

82. Stowarzyszenie 

Kierowców „Echo-Taxi” 

ul. Chorzowska 73a 

Katowice 

 
(porozumienie zawarte 

w 2013 r.) 

10% rabatu na usługi transportowe 

Zakłady fotograficzne: 

83. Arteffect Adam Miozga ul. Warzywna 31 

Katowice 

 
(porozumienie zawarte 

przed 2013 r.) 

a) 20% rabatu na usługi fotografii rodzinnej 

(zdjęcia ślubne, chrzty, komunie, sesje rodzinne, 

dziecięce itp.),  

b) 15% rabatu na pozostałe usługi fotograficzne 

84. Cyfrowe Laboratorium 

Fotograficzne Katarzyna 

Koźlicka 

ul. Stawowa 4 

Katowice 

 
(porozumienie zawarte 

przed 2013 r., 

rozwiązane przez 

partnera w 2013 r.) 
 

a) 35% rabatu na zdjęcia do dokumentów (dowodu 

osobistego, prawa jazdy, paszportu, dyplomu, 

legitymacji, w tym także zdjęcia legitymacyjne 

w domu klienta), 

b) 20% rabatu na usługi fotograficzne (zdjęcia 

rodzinne, dzieci, komunijne i ślubne), 

c) 15% rabatu na wywołanie zdjęć w formacie od 9 

x 13 do 20 x 30, 

d) 15% rabatu na wydruki wieloformatowe 

i wydruki na płótnie 

85. Zakład fotograficzny 

FOTO-MAG 

ul. Pocztowa 12-14 

Katowice 

 
(porozumienie zawarte 

przed 2013 r.) 

10% rabatu na usługi fotograficzne 
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86. Rekinex Grzegorz 

Tarłowski 

ul. Gen. Jankego 167 

Katowice 

 
(porozumienie zawarte 

przed 2013 r.) 

a) 50% rabatu na wykonanie zdjęć do dokumentów 

(dowodowych, paszportowych, legitymacyjnych, 

dyplomowych, praw jazdy itp.), 

b) 20% rabatu na usługi fotograficzne w atelier 

(śluby, komunie, roczki itp.), 

c) 20% rabatu na usługi video (przegranie kasety 

video na płytę DVD) 

87. A Perfect Image Studio ul. Wirecka 103B 

Ruda Śląska 

 
(porozumienie zawarte 

w 2013 r.) 

30% rabatu na dowolną sesję fotograficzną 

studyjną lub plenerową oraz w przypadku 

fotografii okolicznościowej w miejscu 

wskazanym przez klienta 

Zakłady fryzjerskie: 

88. Salon Fryzjerski „Prestiż”   

Barbara Orczyk 

ul. 3 Maja 40 

Katowice 

 
(porozumienie zawarte 

przed 2013 r.) 

30% rabatu na strzyżenie damskie i męskie oraz 

20% rabatu na pozostałe usługi, w tym m.in. 

balejage, koloryzację, pasemka 

89. Firma Profinanse 

Magdalena Suska 

ul. Sienkiewicza 4/1 

Żywiec 

 
(porozumienie zawarte 

przed 2013 r.) 

30% rabatu na wszystkie usługi fryzjerskie w 

salonie HAIRCOCCON 

w Katowicach przy ul. Żwirki i Wigury 13 

90. Firma KABE s.c. ul. Górnika 1/6  

Katowice 

 
(porozumienie zawarte 

przed 2013 r.) 

20% rabatu na wszystkie usługi fryzjerskie 

w salonie „Luckylook” przy ul. Dębowej 10 

--- Firma Handlowo – 

Usługowa FRIZ - BUD 

ul. Nasypowa 8/3a 

Katowice 

 
(porozumienie zawarte 

przed 2013 r.) 

50% rabatu na strzyżenie męskie i damskie 

w zakładzie fryzjersko – kosmetycznym „Maja” 

 

--- Firma P.U.H. „MariRoza” 

Mariola Kalis 

ul. Zamkowa 11 

Katowice 

 
(porozumienie zawarte 

przed 2013 r.) 

20% rabatu na usługi świadczone przez Salon 

fryzjersko – kosmetyczny (kosmetyka dłoni i stóp) 

damsko – męski przy ul. Zamkowej 11 oraz na 

zakup profesjonalnych kosmetyków 

do pielęgnacji włosów i ciała 

--- Firma P.U.H. „MariRoza” 

Róża Wdowiak 

ul. Karliczka 9 

Katowice 

 
(porozumienie zawarte 

przed 2013 r.) 

20% rabatu na usługi świadczone przez Salon 

fryzjersko – kosmetyczny (kosmetyka dłoni i stóp) 

damsko – męski przy ul. Karliczka 9 oraz na zakup 

profesjonalnych kosmetyków 

do pielęgnacji włosów i ciała 

--- Studio Fryzjerskie 

„Maria” 

ul. 1-go Maja 119 

Katowice 

 
(porozumienie zawarte 

przed 2013 r.) 

15% rabatu na wszystkie usługi fryzjerskie 

Zakłady optyczne: 

91. Zakład Optyczny Gabriela 

Kaźmierska 

ul. Olszynowa 7 

Katowice 

 
(porozumienie zawarte 

przed 2013 r.) 

20% rabatu na szkła okularowe, oprawy okularowe, 

akcesoria optyczne  w salonach optycznych przy 

ul. Gen. Jankego 94 oraz przy ul. Ziołowej 68 
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92. Zakład Optyczny 

Janaczek Katarzyna 

ul. 1-go Maja 96 

Katowice 

 
(porozumienie zawarte 

przed 2013 r.) 

a) 15% rabatu na okulary korekcyjne, 

b) 10% rabatu na okulary słoneczne 

93. Zakład Optyczny  

Małgorzata Hołoniewska 

ul. Plebiscytowa 30 

Katowice 

 
(porozumienie zawarte 

przed 2013 r.) 

a) 20% rabatu na okulary w cenie od 75,00 do 

150,00 zł, 

b) 15% rabatu na okulary w cenie od 150,00 zł 

wzwyż 

94. „OPTIMED” s.c. 

Arkadiusz Jastrzębski, 

Monika Sikora-Wita 

ul. Armii Krajowej 

65 

Katowice 

 
(porozumienie zawarte 

przed 2013 r.) 

15% rabatu na szkła okularowe 

oraz oprawy korekcyjne 

 

Największym zainteresowaniem cieszyły się oferty: Śląskiego Ogrodu Zoologicznego, sal zabaw dla dzieci 

(w szczególności: „Jupi Parku”, „Nibylandii”), usług stomatologicznych (w szczególności: Osiedlowego 

Centrum Stomatologicznego „Rewadent”, Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „POLIDENS”, 

Prywatnej Poradni Stomatologicznej „PRIMA-DENT”), sklepów (w szczególności: Firmy Handlowo – 

Gastronomicznej „Łosoś”, Firmy ZAWO), szkoły tańca NOVA, zakładów fryzjerskich (w szczególności: 

„Prestiż”, „Maja”), księgarni (w szczególności: „Polanglo”), zakładów optycznych (w szczególności: Zakładu 

Optycznego Katarzyny Janaczek, „OPTIMED” s.c., Zakładu Optycznego Małgorzaty Hołoniewskiej). 

 

 

Dodatkowo od września 2013 r. na podstawie § 2 pkt 2) uchwały nr XXXVIII/881/13 Rady Miasta Katowice 

z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Katowice programu „Nas Troje i więcej” 

(Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r. Poz. 4881) rodziny wielodzietne korzystać mogą z 20% zniżki na opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Do końca grudnia 2013 r. ze zniżki tej skorzystały łącznie 6.753 osoby. 

 

5. Udział pracowników Urzędu Miasta Katowice w spotkaniach/konferencjach dotyczących działań 

podejmowanych na rzecz wspierania rodzin wielodzietnych 

W dniu 18 marca 2013 r. pracownicy Urzędu Miasta Katowice zajmujący się programem wzięli udział 

w II Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Polska dla Rodziny – Karta Dużej Rodziny w miastach i gminach” 

promującej system zniżek i ulg dla rodzin wielodzietnych zorganizowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej, Forum Samorządowe na rzecz Dużych Rodzin Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus”.  

 

6. Udział programu „Nas Troje i więcej” w Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „Aktywna Rodzina” 

We wrześniu 2013 r. miasto Katowice jako realizator programu „Nas Troje i więcej” przyjęło zaproszenie 

Stowarzyszenia Sportowe Maluszki do udziału w Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „Aktywna Rodzina”, 

którą honorowym patronatem objął m.in. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak 

Kampania skierowana jest do rodziców dzieci w wieku od 0 do 12 lat, jej naczelnym celem jest budowanie 

świadomości rodziców w zakresie istoty wspólnego, aktywnego spędzania czasu z dziećmi i jego pozytywnym 

wpływie na wzmocnienie więzi rodzicielskiej. 

Jako partner kampanii logo naszego programu zamieszczone zostało na materiałach promocyjnych tę akcję. 

 

7. Zgłoszenie programu „Nas Troje i więcej” do udziału w II edycji konkursu „Dobry Klimat dla Rodziny” 

W grudniu 2013 r. program „Nas Troje i więcej” zgłoszony został przez Urząd Miasta Katowice do udziału 

w II edycji konkursu ogłoszonego przez Parę Prezydencką pn. „Dobry Klimat dla Rodziny” w kategorii: 

„Rodziny wielodzietne wartością dla wspólnoty lokalnej” (rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju 2014 r.).   
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8. Stosowano następujące zasady promocji programu: 

8.1. Prowadzona była strona internetowa programu http://www.katowice.eu/pl/nasze-miasto/nastroje.htm, 

na której na bieżąco zamieszczane były informacje m.in. na temat procedury ubiegania się o wydanie kart 

programu, jego oferty, liczby rodzin biorących aktualnie udział w realizacji programu/liczby wydanych kart. 

8.2. Każdorazowo po przyłączeniu się do programu nowego Partnera wysyłana była za pomocą:                 

a) e-maila informacja do osób, biorących udział w programie, które we wniosku podały swój adres e-mail, 

b) Katowickiego Informacyjnego Serwisu Smsowego (KISS) informacja w tej sprawie. 

8.3. W miesięczniku „Nasze Katowice” ukazywała się informacja na temat programu, jego oferty, zaproszeń 

kolejnych partnerów (podmiotów publicznych/prywatnych przedsiębiorców/klubów sportowych/organizacji 

pozarządowych) do udziału w programie.  

8.4. Do katowickich szkół (podstawowych i gimnazjalnych), przedszkoli oraz żłobków przekazywane były              

na bieżąco materiały informacyjne dotyczące programu w postaci plakatów, ulotek. 

8.5. Zamówiono 9 roll-up-ów programu „Nas Troje i więcej”, które zostały wystawione w Miejskich Domach 

Kultury oraz na obiektach sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Katowicach.  

8.6. W dniach 4 i 5 maja 2013 r. w trakcie Wielkiej Majówki organizowanej przez miasto Katowice na Dolinie 

Trzech Stawów prowadzony był punkt informacyjny programu, gdzie oprócz zasięgnięcia informacji o samym 

programie, możliwości pobrania i złożenia wniosku o wydanie karty uprawniającej do korzystania z ulg 

i rabatów można było skorzystać także z kilkunastu atrakcji przygotowanych przez partnerów programu, tj. np.: 

Colorglass Mateusz Suski  - warsztaty tworzenia witraży, Salę zabaw „Jupi Park” – malowanie dziecięcych 

twarzy, Socatots Piłkarskie Maluszki – zajęcia sportowe dla dzieci, Firmę KABE – salon fryzjerski 

„Lackylook” – pokazy fryzur dziecięcych. 

 
 

9. Skutki finansowe dla budżetu miasta Katowice* 

 

Ubytki dochodów: 52.162,50 zł, w tym: 32.986,50 zł (z tytułu udziału miejskich jednostek kultury i sportu 

w realizacji programu) oraz 19.176,00 zł (z tytułu wprowadzenia 20% zniżki na opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi). 

 

Wydatki Wydziałów Urzędu Miasta Katowice: 29.669,13 zł (z tytułu wypłat comiesięcznego dodatku 

dla 2 pracowników obsługujących program, zakupu: kart, materiałów promocyjnych, w tym: plakatów, ulotek, 

banerów, roll-up-ów itp., zakupu nowej drukarki do nadruku kart, wysyłek pocztowych). 

 

Ogółem za 2013 r.: 81.831,63 zł 

 

- w przeliczeniu na 1 nową kartę wydaną w 2013 r. (bez kart stanowiących duplikaty oraz kart wydanych przed 

2013 r. przedłużanych na kolejny rok**): 37,43 zł (81.831,63 zł : 2.186 kart) 

 

 

*powyższe skutki finansowe dla budżetu miasta Katowice obliczone zostały na podstawie danych przekazanych 

przez: miejskie jednostki kultury i sportu biorące udział w 2013 r. w realizacji programu, Wydział 

Kształtowania Środowiska – koordynujący opłaty rodzin wielodzietnych za wywóz odpadów komunalnych 

na terenie Katowic oraz Wydziały Urzędu Miasta Katowice, które poniosły wydatki z tytułu realizacji w 2013 r. 

programu 
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**każdy z uczestników programu otrzymuje własną, imienną kartę programu, która ważna jest przez 1 rok, 

chcąc dalej korzystać z ulg i rabatów oferowanych w ramach programu należy ponownie złożyć wniosek w tej 

sprawie  

 

    

Program stał się ważnym elementem polityki prorodzinnej w mieście Katowice. Z dnia na dzień do programu 

przyłączają się nowi partnerzy oraz  kolejne rodziny otrzymują karty programu. 
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