Sprawozdanie
z realizacji Bełchatowskiej
Karty Rodziny
za 2014 rok

Bełchatów, 2015 rok
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Jednym z elementów polityki społecznej Miasta Bełchatowa jest Program „Bełchatowska Karta
Rodziny”, który początkowo funkcjonował jako „Bełchatowska Karta Rodzina 3+”.
„Bełchatowska Karta Rodzina 3+” weszła w życie z momentem uprawomocnienia się Uchwały tj.
od dnia 26 marca 2012 roku. Była skierowana do rodzin wielodzietnych w tym rodzin zastępczych, czyli
rodzin posiadających troje i więcej dzieci. Uczestnictwo w programie umożliwiało im korzystanie
z szeregu ulg i preferencji w wielu sferach życia, oferowanych przez instytucje publiczne oraz partnerów
prywatnych, którzy złożyli deklarację współpracy w zakresie realizacji ww. Karty. Oferta dla posiadaczy
Kart została przygotowana na podstawie zawartych porozumień pomiędzy Miastem a podmiotami, które
włączyły się do współpracy. Aby oferta stawała się coraz bardziej atrakcyjna, zadaniem priorytetowym
Miasta, stało się pozyskiwanie podmiotów, które mogą przystąpić do Programu proponując wsparcie
w formie zniżek i upustów.
Poniżej przedstawiono statystyki obrazujące liczbę rodzin wielodzietnych, w tym rodzin
zastępczych z rozbiciem na osoby, które w roku 2014 (a także w latach poprzednich) złożyły wnioski
o wydanie Karty i ją otrzymały.
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Prawie trzyletnie funkcjonowanie Programu pokazało, iż cieszy się ogromną popularnością
i zainteresowaniem. Skutkiem tego było wprowadzenie zmian do Uchwały Nr XX/152/12 Rady Miejskiej
w Bełchatowie z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia „Bełchatowskiej Karty Rodzina 3+”
i wsparcia rodzin posiadających dziecko niepełnosprawne, osób starszych oraz honorowych dawców krwi.
Wychodząc naprzeciw potrzebom oraz zwiększając szanse na lepszy rozwój dzieci, młodzieży,
ale i ludzi dojrzałych stworzono jeden z fundamentalnych elementów polityki społecznej miasta
i pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcie skierowane do tak szerokiego grona odbiorców w dowód uznania
i szacunku. Decyzja o tym została podjęta przez Radę Miejską w Bełchatowie Uchwałą Nr XLIX/439/14
z dnia 28 sierpnia 2014 r.
Od momentu wprowadzenia Bełchatowskiej Karty Rodziny, mieszkańcy Bełchatowa żywo się nią
interesują, a co roku nowe rodziny oraz pojedyncze osoby składają wnioski, chcąc korzystać z oferty
przygotowanej przez Miasto we współpracy z poszczególnymi podmiotami.
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Poniższy wykres obrazuje ilość złożonych wniosków oraz liczbę osób z poszczególnych grup
odbiorców, które otrzymały Kartę w roku 2014.
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Razem

Reasumując, w 2014 r, wnioski o przyznanie Bełchatowskiej Karty Rodziny złożyło 747 osób, natomiast
Kartę uzyskało 1255 mieszkańców Bełchatowa.
W ofercie przygotowanej przez Miasto Bełchatów od marca 2012 roku do grudnia 2014 r. znalazły się 53
Podmioty oferujące różne zniżki i preferencje. Szczegóły poniżej:

Lp.

Podmioty, z którymi
zawarto porozumienia

Okres zawartej
współpracy

1.

Miejskie Centrum Kultury

30.03.2012 r.

PGE Giganty Mocy

Na czas
nieokreślony.

Rodzaj udzielonej zniżki

30% zniżki na bilety do kina;
50% ulgi na bilety do Ekspozycji PGE
Giganty Mocy;
50% ulgi na bilety na koncerty i
spektakle teatralne;
50% ulgi na zajęcia prowadzone
przez MCK.

Liczba osób, które
skorzystały
z poszczególnych
zniżek
Ze zniżek oferowanych
przez MCK skorzystało:
w roku 2012 – 426 osób;
w 2013 r. – 344 osoby;
w 2014 r. - 743 osoby;
w tym:
z 30% zniżki (bilety do
kina) skorzystały
w 2012 r. – 377 osób;
w 2013 r. - 303 osoby;
w 2014 r. - 275 osób.
Z 50% zniżki na zajęcia
edukacyjne i warsztaty
skorzystało w 2012 r. –
35 osób; w 2013 r. - 31
osób;
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2014 r. – 14 osób.
Z 50% zniżki na wybrane
koncerty i spektakle
skorzystało w 2012 r. –
14 osób; w 2013 r. - 10
osób; w 2014 r. – 383
osoby.
Ze zniżki na zwiedzanie
Ekspozycji PGE Giganty
Mocy skorzystało 71
osób.
Koszty poniesione z tyt.
funkcjonowania Karty
wynosiły:
w 2012 roku - 2.344,50
zł;
w 2013 roku - 3.112,50
zł;
w 2014 roku –14.050.00
zł.

2.

Górniczy Klub Sportowy
„Bełchatów” SSA

26.03.2012 r.
Porozumienie
zawarte na czas
nieokreślony.

3.

Muzeum Regionalne
w Bełchatowie

26.03.2012 r.
Na czas
nieokreślony.

4.

Bełchatowskie Towarzystwo
Sportowe „AS”

26.03.2012 r.
Na czas
nieokreślony.

zniżki na mecze:
1) bilet zwykły w cenie
10 złotych,
2) bilet ulgowy w cenie
5 złotych (dotyczy młodzieży
szkolnej powyżej 10 r. ż.,
studentów za okazaniem
legitymacji, niepełnosprawnych,
emerytów i rencistów,
krwiodawców i kobiet),
3) bilet dziecięcy w cenie
1 złotych (dotyczy dzieci do
10 r. ż., będących pod opieką
osoby pełnoletniej).
Karnety na mecze:
1) karnet zwykły,
2) karnet ulgowy ,
3) karnet dziecięcy.

Ogólna liczba osób,
które skorzystały ze
zniżek oferowanych
przez GKS:
w 2012 roku – 102
osoby;
w 2013 roku - 375 osób;
w 2014 roku – 369 osób.

specjalny bilet wstępu „Historia za
grosik” w cenie 1 grosza;
udział w lekcjach edukacyjnych za
opłatą w wysokości 1 grosza.

Ze zniżki na specjalny
bilet wstępu do Muzeum
skorzystało:
w 2012 r. - 3 osoby;
w 2013 r. - 5 osób;
w 2014 r. – 16 osób.

50% wartości normalnego biletu na
korty miejskie;
50% zniżki na ściankę wspinaczkową
Hali Energia przy ul. Dąbrowskiego 11
w Bełchatowie;
20% zniżki na siłownię w Hali
Energia przy ul. Dąbrowskiego 11
Lodowisko Miejskie - bezpłatne
wypożyczenie łyżew.

Ze zniżek
zaoferowanych przez
Podmiot skorzystało:
w 2012 r. – 298 osób;
w 2013 r. - 212 osób;
w tym:
z 50% ulgi (w 2012 r. –
25 osób;
w 2013 r. -25 osób);
z bezpłatnego
wypożyczenia łyżew –
(w 2012 r. – 273 osoby;
w 2013 r. - 187 osób).
Koszty poniesione z tyt.

Łączne koszty z tytułu
funkcjonowania Karty:
w roku 2012 wyniosły
510 zł;
w roku 2013 wyniosły
1.935 zł;
W roku 2014 wynosiły
2.700 zł.
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funkcjonowania Karty
wynosiły:
w 2012 r. – 1.131,50 zł;
w 2013 r. - 1.180 zł;
w 2014 r. ze zniżki na
Miejskich Kortach
Tenisowych skorzystano
33 razy na łączną
kwotę 330 zł brutto) ,
natomiast z darmowego
wypożyczenia łyżew na
Lodowisku Miejskim
skorzystano 180 razy
(na łączną kwotę 900 zł
brutto).

5.

Miejski Zakład Komunikacji
sp. z o.o. w Bełchatowie

27.03.2012 r.

50% wartości normalnego biletu na
przejazdy komunikacją miejską.

Brak danych ile osób
skorzystał w 2014 r.

10% zniżki na wszystkie usługi
fotograficzne.

Z 10% zniżki
zaoferowanej przez
Pracownię skorzystało:
w 2012 r. - 37 osób;
w 2013 r. - 66 osób;
w 2014 r. – 44 osoby.

5% zniżki na wszystkie usługi
fotograficzne,
7% zniżki na pozostały asortyment.

Z usług oferowanych
przez
FOTO – LAB skorzystało:
w 2012 r. – 5 osób;
w 2013 r. - 5 osób;
w 2014 r. – 5 osób.

33% zniżki dla rodzin wielodzietnych
i z osobami niepełnosprawnymi;
10 % zniżki dla seniorów 60 + oraz
zasłużonych honorowych dawców
krwi.

Z propozycji zajęć
oferowanych przez F.U.
„KAJTEK” s.c.
skorzystały:
w 2012 roku – 23 osoby;
w 2013 roku - 25 osób;
w 2014 roku – 33 osoby.

10%
zniżki na
wszystkie pizze
i dania nie objęte innymi promocjami
oferowane w Pizzerii Da Grasso.

Z oferty pizzerii
skorzystało:
w 2012 roku – 150
(liczba zrealizowanych
zamówień);
w 2013 roku - 280
(liczba osób, które
skorzystało w lokalu);
natomiast w 2014 r. 580 osób .

Bezpłatna pierwsza konsultacja
implantologiczna;
Bezpłatne przeglądy
stomatologiczne;

Z oferty NZOZ „OssDent” s.c. skorzystały:
W 2012 roku – 24 osoby;

Na czas
nieokreślony.

6.

7.

Paweł Zygmunt Pracownia
Fotograficzno Dokumentacyjna

Joanna Szulc i Jacek Szulc
FOTO – LAB s.c.

26.03.2012 r.
Na czas
nieokreślony.

26.03.2012 r.
Na czas
nieokreślony.

8.

F.U. „KAJTEK” s.c.

02.04.2012 r.
Na czas
nieokreślony.

9.

Andrzej Bartoszek OPERIS
(pizzeria Da Grasso)

10.04.2012 r.
Na czas
niekreślony.

10.

Klementyna i Rafał Ossowscy
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
Oss – Dent s.c.z

10.04.2012 r.
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Na czas
nieokreślony.

11.

Jarosław Górecki, Tomasz
Białek INSECT s.c.

10.04.2012 r.

5 % zniżki na usługi protetyczne oraz
licówki porcelanowe;
10 % zniżki na bezbolesne
znieczulenie komputerowe,
piaskowanie, skaling, wypełnienie,
lakowanie, lakierowanie.

W 2013 roku - 41 osób;
W 2014 roku - 59 osób.

15 % zniżki na dezynfekcję,
dezynsekcję, deratyzację.

Z oferty Podmiotu
skorzystała:
w 2012 r. – 1 osoba;
w 2013 r. - 1 osoba;
w 2014 r. – nikt nie
skorzystał.

10% zniżki na przeróbki i szycie
dziecięcej konfekcji odzieżowej
(oferta dot. dzieci z rodzin
wielodzietnych dzieci
niepełnosprawnych.

Z usług Zakładu w 2012
r. skorzystały 2 osoby;
w 2013 roku nikt nie
skorzystał, natomiast
w 2014 skorzystały
4 osoby.

10 % zniżki na karnet na zajęcia
fitness (aerobik, step, zumba, joga,
zdrowy kręgosłup, zajęcia dla kobiet
w ciąży i zajęcia dla seniorów),
10% zniżki na siłownię.

Z usług F&D Studio
skorzystało:
w 2012 roku – 10 osób;
w 2013 roku - 4 osoby;
w 2014 roku – 12 osób.

15 % rabatu od ceny kursu szkolenia
kandydatów na kierowców kat. B;
50 % rabatu na badania lekarskie
bezpłatne materiały szkoleniowe.

Z 15% zniżki oferowanej
przez Podmiot
skorzystały:
w 2012 roku – 4 osoby;
w 2013 roku - 2 osoby;
w 2014 roku – 1 osoba.

5% zniżki na cały asortyment przy
zakupach powyżej 15 złotych brutto.

Z oferty Podmiotu
skorzystały:
w 2012 roku – 23 osoby;
w 2013 roku - 24 osoby;
w 2014 roku – 49 razy
na kwotę całkowitą
230 zł.

31.12.2015 r.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Teresa Wojtania Zakład
Produkcyjno – Usługowy
„Szpula”

Od 10.04.2012 r.

Weronika Olczak

10.04.2012 r.

F&D Studio

Na czas
nieokreślony.

Agnieszka Niewieczerzał
Auto Szkoła Niewieczerzał

Marek Adamski
Sklep Przemysłowy
„Szkolniak”

Na czas
nieokreślony.

10.04.2012 r.
Na czas
nieokreślony.

12.04.2012 r.
Na czas
nieokreślony.

19.04.2012 r.

Prima OPTYKA

Na czas
nieokreślony.

50 % zniżki na oprawki okularowe
oraz bezpłatne badanie okulistyczne
przy zamówieniu kompletnych
okularów.

Leonarda Kabat
Kwiaciarnia „Stokrotka”

19.04.2012 r.

10 % zniżki na kwiaty cięte.

Z 15% zniżki
zaoferowanej przez
Podmiot skorzystało:
w 2012 roku - 28 osób;
w 2013 roku – 24 osoby;
w 2014 roku – 36 osób.

15 % zniżki na zabiegi profilaktyczne
i stomatologiczne tj. (lakowanie,
lakierowanie, leczenie ubytków,
wypełnianie- zęby stałe i mleczne).

Z 15% zniżki
zaoferowanej przez
Podmiot skorzystała:
w 2012 roku – 1 osoba;

Na czas
nieokreślony.

18.

Z 50% zniżki
zaoferowanej przez
Podmiot skorzystało:
w 2012 r. - 8 osób;
w 2013 r. – 21 osób;
w 2014 r.- 24 osoby.

Aleksandra Jatczak

Małgorzata Gołębiowska
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny

19.04.2012 r.
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w 2013 roku - 10 osób;
w 2014 roku – 2 osoby.
Na czas
niekreślony.

19.

20.

21.

Tomasz Makowski
Usługi w Zakresie Kultury
Fizycznej

26.04.2012 r.

Jolanta Makowska
FITNESS KLUB
„OLIMPIA”

26.04.2012 r.

Stanisław Komar
KOMAR TOP Stanisław Komar

Na czas
niekreślony.

Na czas
nieokreślony.

26.04.2012 r.

20 % zniżki na zajęcia rekreacyjne
w Siłowni mieszczącej się w Hali
Widowiskowo – Sportowej KWB
Bełchatów S.A.

Osoby posiadające Kartę
w 2012 roku nie
korzystały ze zniżek,
natomiast w 2013 roku
z oferty podmiotu
skorzystały 4 osoby;
w 2014 r. skorzystało 12
osób.

20 % zniżki na zajęcia rekreacyjne
w siłowni ;
Zajęcia fitness, tj. aerobik,
spinning, step,, joga (min. 2 x w
tygodniu – ok. 8 wejść w miesiącu).

Z oferty Fitness Klubu
skorzystały:
w 2012 roku – 2 osoby;
w 2013 roku - 6 osób;
w 2014 roku – 12 osób.

20 % zniżki na usługi fotograficzne
i wypożyczenie filmów DVD.

z 20% zniżki
zaoferowanej przez
Podmiot skorzystało:
w 2012 roku – 11 osób;
w 2013 roku - 29 osób;
w 2014 roku – 26 osób.

- naprawa okularów, regulacja
30 % zniżki;
- sprzedaż okularów korekcyjnych,
słonecznych 20 % zniżki;
- sprzedaż soczewek kontaktowych
20 % zniżki;
- sprzedaż pozostałego asortymentu
dostępnego w zakładzie 20 % zniżki.

Ogólna liczba osób,
które skorzystały ze
zniżek zaoferowanych
przez Podmiot:
w 2012 roku – 3 osoby;
w 2013 roku – 15 osób;
w tym:
z 20% zniżki na sprzedaż
soczewek skorzystało
(w 2012 r. – 1 osoba,
w 2013 r. - 8 osób);
z 30 % zniżki na
sprzedaż okularów
korekcyjnych
skorzystały (2012 r. –
1 osoba, 2013 r. -3
osoby);
z 20% zniżki na sprzedaż
asortymentu skorzystały
(2012 r.- 1 osoba,
2013 r. - 3 osoby);
z 20% zniżki na naprawę
okularów w 2013 r.
skorzystała - 1 osoba;
w 2014 roku z karty
skorzystało 12 osób.

10 % zniżki na:
-kurs prawa jazdy kat. AM, A1, A2, A,
B, B+E, C, C+E,
- kwalifikacja wstępna, szkolenie
okresowe,
- kurs HDS,

Z 10% zniżki
zaoferowanej przez
Podmiot przy kursie na
prawo jazdy kat. B
skorzystało:
w 2012 roku – 8 osób;

Na czas
nieokreślony.

22.

Wiktor Gross
Zakład Optyczny

26.04.2012 r.
31.12.2015 r.

23.

Zbigniew Hyży
Ośrodek Szkolenia
Kierowców „AUTO SZKOŁA
HYŻY”

16.05.2012 r.
Na czas
niekreślony.
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24.

Kwiaciarnia
TUBEROZA & BEATA
Beata Dyjach

25.

25.05.2012 r.
Na czas
nieokreślony.

14.06.2012 r.
Na czas
nieokreślony.
Aneta i Eligiusz Ziajkiewicz
„Marcepan Ziajkiewicz” s.c.
i Buenos Aires

26.

27.

Lidia Próba – Karbowniczak
Salon Fryzjerski
„VISO Centrum Urody”

21.08.2012 r.

TELMO sp. z o.o.

31.08.2012 r.

Na czas
nieokreślony.

Na czas
nieokreślony.

28.

R i Z s.c. E. Recheta
i H. Zawadzka

23.10.2012 r.

- kurs na wózki widłowe I WJO, II
WJO,
- usługi transportowe w zakresie
przewozu rzeczy.

w 2013 roku - 6 osób;
w 2014 roku – 8 osób.

20 % zniżki na kwiaty cięte
i doniczkowe;
10 % zniżki na pozostały
asortyment.

Ogólna liczba osób,
która skorzystała ze
zniżek zaoferowanych
przez Podmiot:
w 2012 roku – 14 osób;
w 2013 roku – 23 osoby;
w 2014 roku – 22 osoby.

15% zniżki na menu oferowane
w restauracji „Marcepan” (zniżka nie
obejmuje napojów alkoholowych
i bezalkoholowych, nie łączą się
z innymi promocjami i obowiązują
tylko w lokalu MARCEPAN ,
20% zniżki na menu oferowane
w restauracji „Buenos Aires” (zniżka
nie obejmuje napojów alkoholowych
i bezalkoholowych, nie łączą się
z innymi promocjami i obowiązują
tylko w lokalu .

Z 15% zniżki oferowanej
przez Restaurację
„Marcepan” skorzystało:
w 2012 roku – 7 osób;
w 2013 roku - 56 osób;
Z 20% zniżki
zaoferowanej przez
Restaurację „Buenos
Aires” skorzystało:
w 2012 roku – 5 osób;
w 2013 roku - 31 osób;
w 2014 r. – 24 osoby
w Buenos Aires, 52
osoby w Marcepanie.

15% zniżki na wszystkie usługi
fryzjerskie, kosmetyczne
(wg obowiązującego w salonie
cennika).

Z usług oferowanych
przez Salon Fryzjerski
VISO Centrum Urody
skorzystało:
w 2012 roku – 5 osób;
w 2013 roku – 26 osób;
w 2014 roku – 20 osób.

10% zniżki na usługi i serwis sprzętu
IT,;
5% zniżki na usługi i serwis RTV;
5% zniżki na asortyment branży
elektronicznej;
3% zniżki na asortyment branży
komputerowej i elektronicznej.

Liczba osób, która
skorzystała ze zniżek
zaoferowanych przez
Podmiot:
w 2012 roku z 10% zniżki
skorzystały 4 osoby,
z 5% zniżki skorzystała
1 osoba, natomiast
z 3% zniżki skorzystało
6 osób.
W 2013 roku z 10% zniżki
skorzystały 3 osoby,
natomiast w 2014 r.
W 2014 r. skorzystały 23
osoby (13 - sklep
elektroniczny, 1- sklep
komputerowy, 7 - serwis
urządzeń
multimedialnych,
2- serwis RTV).

20 % na zakup odzieży, w tym okryć
wierzchnich;
10 % zniżki na zakup dodatków
(toreb, pasków, biżuterii, rajstop)

W 2012 r . nikt nie
skorzystał .
W roku 2013 r. z oferty
R i Z skorzystały
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3 osoby;
w 2014 r. skorzystały 2
osoby.

Na czas
nieokreślony.

29.

30.

31.

„ELBEST”

22.11.2012 r.

sp. z o.o.

Na czas
nieokreślony.

DOLSAT

29.11.2012 r.

sp. z o.o.

Na czas
nieokreślony.

Firma Handlowa Obuwie
„Kołodziejscy” s.c.

31.12.2012 r.
Na czas
nieokreślony.

32.

Alfabety Biuro Tłumaczeń
Katarzyna Chmiel

19.02.2013 r.
Na czas
nieokreślony.

33.

Pizzeria „Texas”
Tomasz Górnisiewicz

18.04.2013 r.

Hotel Wodnik:
10% zniżki na przyjęcia powyżej
10 osób;
10% zniżki na rodzinne obiady,
10% zniżki na basen;
10% zniżki na korty tenisowe,
Hotel Sport:
10% zniżki na przyjęcia powyżej
10 osób;
10% zniżki na rodzinne obiady;
10% zniżki na SPA (strefa mokra).
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Wawrzkowizna:
10% zniżki na przyjęcia powyżej
10 osób;
10% zniżki na rodzinne obiady;
10% zniżki na gokarty;
10% zniżki na korty tenisowe.

W 2012 roku 7 osób
skorzystało z 10% zniżki
na basen w Hotelu
Wodnik, natomiast w
2013 roku 3 osoby
skorzystały z 10% zniżki
na gokarty w Ośrodku
Sportu i Rekreacji
Wawrzkowizna.
W 2014 roku z 10 %
zniżki na basen
skorzystały 34 osoby.

99,67 % zniżki (od ceny cennikowej
aktywacji standard) na aktywację
usług multimedialnych: telewizji
kablowej,
internetu,
telefonii
kablowej
w
obrębie
sieci
telekomunikacyjnej operatora;
50% zniżki (od ceny bazowej
wskazanej w cenniku) na wybrane
usługi dodatkowe:
przeniesienie
przyłącza, cesja, montaż drugiego
gniazda, zawieszenie usług.

Osoby posiadające Kartę
w roku 2012 i 2013 nie
korzystały ze zniżek
oferowanych przez
spółkę DOLSAT,
W 2014 roku nikt nie
skorzystał.

10% zniżki na zakup obuwia.
Firma wprowadziła możliwość
zaoferowania większej zniżki niż 10%
na zakup obuwia po
uprzednim uzgodnieniu ze
sprzedawcą.

Osoby posiadające Kartę
w roku 2012 nie
korzystały ze zniżek
zaoferowanych przez
Podmiot.
W 2013 r. z oferty
skorzystało
8 osób.
W 2014 r. ze zniżek
skorzystało 18 osób.

10% zniżki na uwierzytelnione
tłumaczenie języka angielskiego
i rosyjskiego;
5% zniżki na uwierzytelnione
tłumaczenie innych języków.

W roku 2013 z 10% zniżki
skorzystała 1 osoba
(tłumaczenie
dokumentów z języka
angielskiego na polski).
W 2014 roku ze zniżki
skorzystała 1 osoba.

10 % zniżki na wszystkie pizze;
20% zniżki na menu;
10%
zniżki
na
imprezy
okolicznościowe
organizowane

W 2013 roku z 20% zniżki
zaoferowanej przez
Podmiot skorzystało
25 osób.
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Na czas
nieokreślony.

34.

Starostwo Powiatowe
w Bełchatowie
Powiatowe Centrum Sportu

PGE Górnictwo
i Energetyka Konwencjonalna
35.

28.05.2013 r.
Na czas
nieokreślony.

12.07.2013 r.
31.12.2016 r.

Ośrodek Sportu i Rekreacji
„Góra Kamieńsk”

36.

Biuro – Serwis
Paweł Skorodecki

25.07.2013 r.
Na czas
nieokreślony.

w pizzerii.
Dodatkowo w przypadku
korzystania z oferty pizzerii
na miejscu przewiduje się dla
każdego dziecka dwie darmowe
przejażdżki na symulatorze rodeo.

Brak danych ile osób
skorzystało w 2014 r.

Wstęp na pływalnię krytą za opłatą w
wysokości 1 zł,;
Wypożyczenie łyżew na lodowisko za
opłatą w wysokości 1 zł.

W roku 2013 z pływalni
krytej w Powiatowym
Centrum Sportu
skorzystało 514 osób,
natomiast 232 osoby
wypożyczyły łyżwy;
W 2014 r. z basenu
skorzystały 934 osoby, z
kolei z wypożyczalni
łyżew 281 osób.

Oferta wg cen pakietowych,
jak dla grup zorganizowanych:

Z Pakietu nr 1
skorzystało 5 rodzin,
w tym 25 osób
i 1 pięcioosobowa
rodzina skorzystała z
wjazdu kolejką,
W 2014r. z ulg na usługi
skorzystały 23 osoby: 20
osób kupiło pakiet nr 1
(za 12 zł), natomiast 3
osoby kupiły karnet
czasowy narciarski (za
36 zł).

Pakiet 1:
(3 przejazdy torem saneczkowym,
1 wjazd i zjazd kolejką linową
krzesełkową oraz możliwość
korzystania z pozostałych atrakcji
w cenach ulgowych wg
obowiązującego cennika);
Pakiet 2:
(3 przejazdy torem saneczkowym,
1 wjazd i zjazd koleją linową
krzesełkową, trampolina buungee i
zjeżdżalnia
dmuchana oraz możliwość
skorzystania z pozostałych
atrakcji w cenach ulgowych
wg obowiązującego cennika);
Pakiet 3:
(3 przejazdy torem saneczkowym,
1 wjazd i zjazd koleją linową
krzesełkową, trampolina buungee
i ściana wspinaczkowa oraz
możliwość korzystania z pozostałych
atrakcji w cenach ulgowych wg
obowiązującego cennika).
15% zniżki (od cen detalicznych)
na zakup artykułów szkolnych,
papierniczych, biurowych;
10% zniżki (od cen detalicznych)
na zakup papieru ksero i materiałów
eksploatacyjnych zamiennych;
5% zniżki (od cen detalicznych)
na zakup oryginalnych materiałów
eksploatacyjnych.

W roku 2013 z oferty
Podmiotu skorzystało 6
osób;
W 2014 roku skorzystało
8 osób.
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37.

Centrum Pierwszej Pomocy
MEDISMED

08.08.2013 r.

20% zniżki na wszystkie szkolenia
oferowane z Pierwszej pomocy.

W 2013 r. i 2014 r. nikt
nie skorzystał.

10 % zniżki na cały asortyment:
podręczniki szkolne nowe
i używane, art. papiernicze,
literatura dla dorosłych, młodzieży
i dzieci.

Z 10% zniżki
zaoferowanej przez
Antykwariat skorzystały
103 osoby (niektóre
kilkakrotnie);
w 2014 r. ze zniżek
skorzystały 303 osoby
(kwota za zakupy –
41 862,89 zł).

8 % zniżki na wyroby medyczne,
suplementy diety, zdrową żywność,
inhalatory, ciśnieniomierze dla
rodzin wielodzietnych i rodzin
z dziećmi niepełnosprawnymi;
5 % zniżki na wyroby medyczne,
suplementy diety, zdrową żywność,
inhalatory, ciśnieniomierze dla
seniorów i honorowych dawców krwi.

W 2013 r. z oferty
Podmiotu skorzystały
3 osoby;
W 2014 r. skorzystało
12 rodzin.

10% zniżki na zajęcia
w Szkole Matematyki 2+2.

W 2013 roku z 10% zniżki
zaoferowanej przez
Podmiot skorzystały
4 osoby;
W 2014 roku skorzystało
7 osób.

3% zniżki na asortyment branży
komputerowej;
10% zniżki na usługi informatyczne
i naprawę sprzętu komputerowego;
20 % zniżki na usługę regeneracji
tuszy do drukarek.

Osoby posiadające Kartę
w roku 2013 nie
korzystały ze zniżek
oferowanych przez
Firmę.
W 2014 roku ze zniżek
skorzystała 1 osoba.

15% zniżki na zakup i montaż zestawu
kolektorów słonecznych;
5% zniżki na zakup i montaż zestawu
fotowoltaicznego;
10% zniżki na zakup i montaż kotła
CO;
10% zniżki na zakup i montaż
zmiękczacza wody;
7% zniżki na zakup i montaż pompy
ciepła.

W 2014 r. nikt nie
skorzystał.

20% zniżki na menu oferowane przez
kawiarnię CAFFE ELITE;
10 % zniżki na imprezy okolicznościowe
organizowane w kawiarni Caffe Elite.

W 2014 r. skorzystało
78 osób.

31.12.2016 r.

38.

Antykwariat „Librarium”

23.08.2013r.
31.12.2016r.

39.

Medyk s.c. J.P. Przybylscy

22.08.2013
31.12.2016

40.

41.

Centrum Edukacyjne COGITO

15.10.2013 r.

Szkoła matematyki 2+2

Na czas
nieokreślony.

SPEEDKOPM Łukasz Przyłęcki

24.10.2013 r.
Na czas
nieokreślony.

42.

piTERN sp. z o.o.

27.01.2014 r.
31.12.2017 r.

43.

Caffe Elite
Dominika Materka Celikkiran

28.01.2014 r.
Na czas
nieokreślony.
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44.

45.

46.

Towarzystwo Ubezpieczeń
Wzajemnych TUW
oddział w Bełchatowie

27.06.2014 r.

Przedsiębiorstwo Geodezyjne
i Kartograficzne ,,GEODA”
Pan Damian Karkus

05.11.2014 r.

cosinus

31.12.2015 r.

30 % zniżki na: pakiety „Bezpieczna
Rodzina”, „Bezpieczna Zagroda”,
„Bezpieczny Dom w Budowie”,
ubezpieczenie budynków wchodzących
w skład gospodarstwa rolnego oraz ube
zpieczenie następstw nieszczęśliwych
wypadków;
15% zniżki na ubezpieczenia
Komunikacyjne, OC dla
posiadaczy pojazdów i autocasco.
20 %zniżki na wszystkie usługi
geodezyjne.

Na czas
nieokreślony.

03.07.2014 r.

W 2014 r. ze zniżek
skorzystało 5 osób
(ubezpieczenie
majątkowe
i komunikacyjne).

Brak danych ile osób
skorzystało
w 2014 r.

10 % zniżki na artykuły szkolne,
biurowe oraz zabawki.

W 2014 r. skorzystało 5
osób.

5 % zniżki na wszystkie usługi
geodezyjne.

W 2014 r. nikt nie
skorzystał.

10 % zniżki na wszystkie usługi i zabiegi
stomatologiczne (w tym leczenie bez
użycia wiertła piaskarką abrazyjną).
Zniżka nie łączy się z innymi rabatami
obowiązującymi w gabinecie)

W 2014 r. skorzystały
2 osoby.

10 % zniżki na zakup pakietu Mecenas
Direct;
10 % zniżki na zakup pakietu Mecenas
dla Rodziny.

W 2014 r. nikt nie
skorzystał.

Bezpłatne przeglądy stomatologiczne;
10 % zniżki na następujące zabiegi
stomatologiczne : wypełnianie,
lakowanie, lakierowanie zębów,
oczyszczanie złogów nazębnych,
skaling, piaskowanie, znieczulenie
komputerowe, protezy zębowe.

W 2014 roku
z oferowanych zniżek
skorzystało 12 osób.

5 % zniżki na zabiegi z zakresu
stomatologii zachowawczej oraz
stomatologii dziecięcej.

W 2014 r. nikt nie
skorzystał.

3 % zniżki na sprzedaż materiałów
budowlanych,
2 % zniżki na usługi ogólnobudowlane.

W 2014 r. nikt nie
skorzystał.

Na czas
nieokreślony.

47.

,,Art. – Geo”

03.07.2014 r.
Na czas
nieokreślony.

48.

Gabriela Pająk

24.11.2014 r.
Na czas
nieokreślony.

49.

Availo

29.07.2014 r.
Na czas
nieokreślony.

50.

Agnieszka Pawelec - Riabcew

08.10.2014 r.
Na czas
nieokreślony.

51.

52.

Perfect Smile
Anna Ostrowska Goździewicz

IG Project Marek Olszewski

15.12.2014 r.
Na czas
nieokreślony.

06.06.2014 r.Na
czas nieokreślony.
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W 2014 roku odnotowano wzrost chętnych do współpracy prywatnych przedsiębiorców. Dzięki
Podmiotom, które złożyły deklarację współpracy w zakresie realizacji „Bełchatowskiej Karty Rodziny”
Miasto mogło rozszerzyć i wzbogacić ofertę, z której skorzystało 4147 osób.
W lutym 2015 roku do Programu dołączył Pan Wiktor Horowski– prowadzący Pracownię Badań
Psychologicznych INTERTEST, który zaoferował na czas nieokreślony 50% zniżki na psychologiczne
badania operatorów sprzętu ciężkiego i maszyn w ruchu oraz kierowców pojazdów kat. B w ramach
obowiązków służbowych wykonanych na podstawie Kodeksu Pracy. Deklarację współpracy złożyła także
Pani Aneta Telążka- właścicielka Centrum Prania Dywanów, która zaoferowała na czas nieokreślony 10%
upustów dla wszystkich grup odbiorców.
Podsumowując istnienie „Bełchatowskiej Karty Rodziny” należy zauważyć, iż wprowadzenie jej
przez Miasto Bełchatów było genialnym przedsięwzięciem, stworzonym jako dowód wdzięczności za
ogromną rolę rodziny oraz trud, jaki muszą włożyć rodzice w wychowanie dzieci, szczególnie tych
niepełnosprawnych. Dzięki ww. programowi wsparcia rodzin wielodzietnych i nie tylko, pokazano że
Miasto w przemyślany sposób inwestuje w rodzinę, która z punktu widzenia polityki prorodzinnej jest
najważniejsza. Udowodniono, iż Bełchatów tworzy dobry klimat dla rodziny, starszych mieszkańców
miasta, a także honorowych dawców krwi, którzy bezinteresownie pomagają innym.

Sporządziła: Aleksandra Cieślak
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