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 Program „Bełchatowska Karta Rodzina 3+” przyjęty Uchwałą Nr XX/152/12 z dnia 26 stycznia 

2012 r. Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie wprowadzenia „Bełchatowskiej Karty Rodzina 3 +”  jest 

jednym z elementów polityki społecznej Miasta. Ma on na celu przede wszystkim promowanie modelu 

duŜej rodziny i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku oraz dąŜenie do tworzenia w mieście klimatu 

sprzyjającego wychowywaniu dzieci i docenianiu trudu podejmowanego przez rodziców. 

 „Bełchatowska Karta Rodzina 3+” ma za zadanie wzmacniać duŜe rodziny oraz wspierać 

w realizacji zdolności, umiejętności i zainteresowań ich członków. W programie uczestniczą rodziny, 

w tym rodziny zastępcze zamieszkałe na terenie Miasta Bełchatowa posiadające 3 i więcej dzieci 

w wieku do 18 roku Ŝycia lub do ukończenia 24 roku Ŝycia, w przypadku gdy dziecko uczy się lub 

studiuje. Uczestnictwo w programie umoŜliwia im korzystanie z wielu ulg i preferencji w wielu sferach 

Ŝycia oferowanych przez instytucje miejskie oraz partnerów prywatnych, którzy złoŜyli deklarację 

współpracy w zakresie realizacji w/w Karty na zasadzie porozumienia.  

Prawie trzyletnie funkcjonowanie Karty pokazało, Ŝe miasto w konsekwentny i przemyślany 

sposób inwestuje w rodzinę. Od momentu uprawomocnienia się Uchwały (tj. od dnia 26 marca 2012 r.) 

daje się zauwaŜyć, Ŝe rodziny interesują się tym programem, co roku nowe rodziny  składają wnioski            

i  korzystają z oferty przygotowanej przez Miasto oraz prywatnych przedsiębiorców. 

Chcąc to potwierdzić poniŜej przedstawiono statystyki obrazujące liczbę rodzin, które 

w poszczególnych latach złoŜyły wnioski o wydanie Karty i liczbę osób, które otrzymały Karty. 
 

Wykres Nr 1 obrazuje liczbę rodzin które złoŜyły wnioski  i liczbę  osób, które w poszczególnych 

latach otrzymały „Bełchatowską Kartę Rodzina 3 +” 
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Od momentu uprawomocnienia się Uchwały tj. od dnia 26 marca bieŜącego roku do dnia 30 czerwca  

2014 roku wnioski o wydanie „Bełchatowskiej Karty Rodzina 3 +” złoŜyło 410 rodzin. Wśród tych rodzin 

342 rodziny posiadają 3 dzieci, 54 rodziny posiadają 4 dzieci, 12 rodzin posiada 5 dzieci i 2 rodziny 

posiadają 6 dzieci. W efekcie czego Kartę łącznie otrzymało 2.057 osób.  
 

 

W ofercie przygotowanej przez Miasto Bełchatów od marca 2012 roku do grudnia 2013 r. 

znajdowały się 42 Podmioty oferujące róŜne zniŜki i preferencje. Szczegóły poniŜej:  

Lp. Podmioty,  z którymi 
zawarto porozumienia 

Okres zawartej 
współpracy 

Rodzaj udzielonej zniŜki 
Liczba osób, które 

skorzystały 
z poszczególnych zniŜek 

1. Miejskie Centrum Kultury 
w Bełchatowie 

30.03.2012 r. 

31.12.2014 r. 

 
30% zniŜki na bilety do kina, 
50% zniŜki na zajęcia edukacyjne 
i warsztaty (zajęcia w ramach 
Kulturalnego Banku Pomysłów po 
uzgodnieniu z prowadzącymi 
zajęcia), 
50% zniŜki na koncerty 
i spektakle. 

 
Ze zniŜek oferowanych przez 
MCK skorzystało: 
w roku 2012 – 426 osób; 
w 2013 r. – 344 osoby,  
w tym:  
z 30% zniŜki (bilety do kina) 
skorzystały  w 2012 r. – 377 
osób, w 2013 r. 303 osoby; 
z 50% zniŜki  na zajęcia 
edukacyjne i warsztaty 
skorzystało w 2012 r. – 35 
osób, w 2013 r. - 31 osób; 
z 50% zniŜki na wybrane 
koncerty i spektakle skorzystało 
w 2012 r. – 14 osób, w 2013 r.  
- 10 osób. 
Koszty poniesione z tyt. 
funkcjonowania Karty wynosiły: 
w 2012 roku - 2.344,50 zł; 
w 2013 roku - 3.112,50 zł. 

2. Górniczy Klub Sportowy 
„Bełchatów” SSA 

26.03.2012 r. 

31.12.2014 r. 

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

 
Ogólna liczba osób, które 
skorzystały ze zniŜek 
oferowanych przez GKS:  
w 2012 roku – 102 osoby; 
w 2013 roku - 375 osób; 
Łączne koszty z tytułu 
funkcjonowania Karty:  
w roku 2012 wyniosły 510 zł; 
w roku 2013 wyniosły 1.935 zł. 

3. Muzeum Regionalne    
w Bełchatowie 

26.03.2012 r. 

31.12.2014 r. 

Specjalny bilet wstępu „Historia za 
grosik” w cenie 1 grosza   
uprawniający do wstępu na  
wszystkie ekspozycje wystawiane 
w Muzeum. 

 
Ze zniŜki na specjalny bilet 
wstępu do Muzeum skorzystało:  
w 2012 r. - 3 osoby; 
w 2013 r. - 5 osób. 
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4. Bełchatowskie 
Towarzystwo Sportowe 

„AS” 

26.03.2012 r. 

31.12.2014 r. 

 
50% wartości normalnego biletu na 
korty miejskie. 
Lodowisko Miejskie - bezpłatne 
wypoŜyczenie łyŜew. 

 
Ze zniŜek 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 wypoŜyczenia 
łyŜew – (w 2012 r. – 273 osoby, 
w 2013 r. - 187 osób). 
Koszty poniesione  z tyt. 
funkcjonowania Karty wynosiły:  
w 2012 r. – 1.131,50 zł; 
w 2013 r. - 1.180 zł. 

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

27.03.2012 r. 

31.12.2014 r. 

50% wartości normalnego biletu na 
przejazdy komunikacją miejską. 

Brak danych. 

6. Paweł Zygmunt Pracownia 
Fotograficzno - 

Dokumentacyjna 

26.03.2012 r. 

31.12.2014 r. 

10% zniŜki na wszystkie usługi 
fotograficzne. 

 
Z 10% zniŜki zaoferowanej 
przez Pracownię  skorzystało: 
w 2012 r. -  37 osób; 
w 2013 r. -  66 osób. 
 

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

26.03.2012 r. 

31.12.2014 r. 

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

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

8. F.U. „KAJTEK” s.c. 02.04.2012 r. 

31.12.2015 r. 

 
33% zniŜki na następujące zajęcia: 
1) nauka pływania dla dzieci 
i dorosłych, 
2) aerobik w wodzie dla dzieci                        
i dorosłych. 

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

9. 
 

Andrzej Bartoszek OPERIS 
(pizzeria Da Grasso) 

10.04.2012 r. 

31.12.2015 r. 

15 % zniŜki na menu z wyłączeniem 
napoi i alkoholu. 

 

Z oferty pizzerii skorzystało: 
w 2012 roku – 150 (liczba 
zrealizowanych zamówień); 
w 2013 roku -  280 (liczba 
osób). 

10. 
 

Klementyna i Rafał 
Ossowscy Niepubliczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej 
 Oss – Dent s.c. 

 

 

10.04.2012 r. 

31.12.2015 r. 

 
Bezpłatne przeglądy 
stomatologiczne, 
10% zniŜki  na zabiegi 
stomatologiczne (znieczulenie 
komputerowe, leczenie ubytków) 
i zabiegi profilaktyczne 
(tj: lakowanie, lakierowanie,  
skaling, piaskowanie), 
5 % zniŜki na usługi protetyczne 
i licówki porcelanowe, stałe aparaty 
ortodontyczne. 

 

 
Z oferty  NZOZ „Oss- Dent” s.c. 
skorzystały: 
W 2012 roku – 24 osoby; 
W 2013 roku - 41 osób. 
 

11. Jarosław Górecki, Tomasz 
Białek INSECT s.c. 

10.04.2012 r. 

31.12.2015 r. 

15 % zniŜki na dezynfekcję, 
dezynsekcję, deratyzację. 

 
Z oferty Podmiotu  skorzystała:     
w 2012 r. – 1 osoba; 
w 2013 r. - 1 osoba. 
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12. Teresa Wojtania Zakład 
Produkcyjno – Usługowy 

„Szpula” 

10.04.2012 r. 

31.12.2015 r. 

10% zniŜki na przeróbki  i szycie 
dziecięcej konfekcji odzieŜowej. 

 

 
Z usług  Zakładu w 2012 r.  
skorzystały 2 osoby, natomiast 
w 2013 roku nie skorzystała 
Ŝadna osoba. 

13. Weronika Olczak F&D 
Studio 

10.04.2012 r. 

31.12.2015 r. 

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

 
 
 
 
 

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

14. 
 
 

Agnieszka Niewieczerzał 
Auto Szkoła Niewieczerzał 

10.04.2012 r. 

31.12.2015 r. 

15 % zniŜki od ceny kursu szkolenia 
kandydatów na kierowców kat. A1, 
A, B oraz badania  i materiały 
szkoleniowe gratis. 

 
Z 15% zniŜki oferowanej przez 
Podmiot skorzystały: 
w 2012 roku – 4 osoby; 
w 2013 roku - 2 osoby. 

15. 
 

Marek Adamski 
Sklep Przemysłowy 

„Szkolniak” 

12.04.2012 r. 

31.12.2015 r. 

 
3% zniŜki na podręczniki szkolne. 
5% zniŜki na artykuły szkolno-
biurowe. 

 
Z oferty Podmiotu skorzystały: 
w 2012 roku – 23 osoby; 
w 2013 roku - 24 osoby. 

16. Aleksandra Jatczak Prima 
OPTYKA 

19.04.2012 r. 

31.12.2015 r. 
50 % zniŜki na oprawki okularowe. 

 
Z 50% zniŜki zaoferowanej 
przez Podmiot skorzystało: 
w 2012 r. -  8 osób; 
w 2013 r. – 21 osób. 

17. 
 

Leonarda Kabat 
Kwiaciarnia „Stokrotka” 

19.04.2012 r. 

31.12.2015 r. 

15% zniŜki na kwiaty cięte 
i doniczkowe. 

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

18. 
 

Małgorzata Gołębiowska 
Prywatny Gabinet 
Stomatologiczny 

19.04.2012 r. 

31.12.2015 r. 

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

 
Z 15% zniŜki zaoferowanej 
przez Podmiot skorzystała: 
w 2012 roku – 1 osoba; 
w 2013 roku - 10 osób. 

19. 
 

Tomasz Makowski 
Usługi w Zakresie Kultury 

Fizycznej 

26.04.2012 r. 

31.12.2015 r. 

 
ZniŜki na zajęcia rekreacyjne: 
- dla 1 osoby  z rodziny 20 % zniŜki, 
- dla 2 osób z rodziny 30 % zniŜki, 
- dla 3 osób  z  rodziny 40 % zniŜki, 

- dla 4 i więcej osób z rodziny 50 % 
zniŜki. 

Osoby posiadające Kartę 
w 2012 roku nie korzystały ze 
zniŜek, natomiast 2013 roku 
z oferty podmiotu skorzystały 
4 osoby. 

20. 
 

Jolanta Makowska 
FITNESS KLUB 

„OLIMPIA” 

 
26.04.2012 r. 

 
31.12.2015 r. 

ZniŜki na zajęcia rekreacyjne 
w siłowni oraz zajęcia fitness 
(aerobik, spinning, step, joga): 
- dla 1 osoby  z rodziny 20 % zniŜki, 
- dla 2 osób z rodziny 30 % zniŜki, 
- dla 3 osób  z rodziny 40 % zniŜki, 

- dla 4 i więcej osób z rodziny 50 % 
zniŜki. 
 

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

21. 
 

Stanisław Komar 
KOMAR TOP Stanisław 

Komar 

 
26.04.2012 r. 

 
31.12.2015 r. 

 
20 % zniŜki na usługi fotograficzne 
i wypoŜyczenie filmów DVD. 

 
z 20% zniŜki zaoferowanej 
przez Podmiot skorzystało: 
w 2012 roku – 11 osób; 
w 2013 roku - 29 osób. 
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22. 
 
 

Wiktor Gross 
Zakład Optyczny 

 
 

26.04.2012 r. 
 

31.12.2015 r. 

 
- naprawa okularów, regulacja 
30 % zniŜki, 
- sprzedaŜ okularów korekcyjnych, 
słonecznych 20 % zniŜki, 
- sprzedaŜ soczewek kontaktowych 
20 % zniŜki, 
- sprzedaŜ pozostałego asortymentu 
dostępnego w zakładzie 20 % 
zniŜki. 

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

23. 
 

Zbigniew HyŜy 
Ośrodek Szkolenia 

Kierowców „AUTO SZKOŁA 
HYśY” 

16.05.2012 r. 

31.12.2015 r. 

 
10 % zniŜki na: 
-kurs prawa jazdy kat. A, B, B+E, C, 
C+E, 
- kwalifikacja wstępna, szkolenie 
okresowe, 
- kurs HDS, 
- kurs na wózki widłowe, 
- usługi transportowe w zakresie 
przewozu rzeczy. 

 
Z 10% zniŜki zaoferowanej 
przez Podmiot przy kursie na 
prawo jazdy kat. B skorzystało: 
w 2012 roku – 8 osób; 
w 2013 roku - 6 osób. 

24. 
 

Kwiaciarnia 
TUBEROZA & BEATA Beata 

Dyjach 

25.05.2012 r. 

31.12.2015 r. 

 
20 % zniŜki na kwiaty, dekoracje do 
wnętrz, 
10 % zniŜki na ceramikę, szkoło 
dekoracyjne, upominki. 

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

25. 

Aneta i Eligiusz Ziajkiewicz 
„Marcepan Ziajkiewicz” 

s.c. 

14.06.2012 r. 

31.12.2015 r. 

 
15% zniŜki na menu oferowane 
w restauracji „Marcepan”, 
20% zniŜki na menu oferowane 
w restauracji „Buenos Aires”. 

 
Z 15% zniŜki oferowanej przez 
Restaurację „Marcepan” 
skorzystało:  
w 2012 roku – 7  osób; 
w 2013 roku - 56 osób. 
Z 20% zniŜki zaoferowanej 
przez Restaurację „Buenos 
Aires” skorzystało: 
w 2012 roku – 5 osób; 
w 2013 roku - 31 osób. 

26. 
 

Lidia Próba – Karbowniczak 
Salon Fryzjerski 

„VISO Centrum Urody” 

 
21.08.2012 r. 

 
31.12.2015 r. 

 
15% zniŜki na usługi fryzjerskie, 
20 % zniŜki na usługi kosmetyczne. 

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

27. TELMO sp. z o.o. 31.08.2012 r. 

31.12.2015 r. 

 
10% zniŜki na usługi informatyczne 
i naprawę sprzętu komputerowego,  
5% zniŜki na usługi w zakresie 
napraw RTV, 
3% zniŜki na asortyment branŜy 
komputerowej i elektronicznej. 

 
Liczba osób, która skorzystała 
ze zniŜek zaoferowanych przez 
Podmiot: 
w 2012 roku z 10% zniŜki 
skorzystały 4 osoby, z 5% zniŜki 
skorzystała 1 osoba, natomiast 
z 3% zniŜki  skorzystało 6 osób. 
W 2013 roku z 10% zniŜki  
skorzystały 3 osoby. 
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28. Ambra sp. z o.o. 19.10.2012 r. 

31.12.2014 r. 

10 % zniŜki na zakup obuwia. 
 
Osoby posiadające Kartę nie 
korzystały ze zniŜek 
oferowanych przez spółkę 
Ambra (zniŜki obowiązywały do 
końca kwietnia 2013 roku 
likwidacja sklepu). 

29. 
 
 

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

23.10.2012 r. 

31.12.2014 r. 

10 % zniŜki na zakup odzieŜy, 
galanterii, biŜuterii. 

Osoby posiadające Kartę w roku 
2012  nie korzystały ze zniŜek 
oferowanych prze salon. 
W roku 2013 r. z oferty R i Z 
skorzystały 3 osoby. 

30. „ELBEST” 

sp. z o.o. 

22.11.2012 r. 

31.12.2015 r. 

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

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

31. DOLSAT 

sp. z o.o. 

29.11.2012 r. 

31.12.2015 r. 

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

Osoby posiadające Kartę w roku 
2012 i  2013 nie korzystały ze 
zniŜek oferowanych przez 
spółkę DOLSAT. 

32. Firma Handlowa Obuwie 
„Kołodziejscy” s.c. 

31.12.2012 r. 

31.12.2015 r. 

 
10% zniŜki na zakup obuwia. 
Firma wprowadziła moŜliwość 
zaoferowania większej zniŜki niŜ 
10%  na zakup obuwia po 
uprzednim uzgodnieniu ze 
sprzedawcą. 

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

33. Alfabety Biuro Tłumaczeń 
Katarzyna Chmiel 

19.02.2013 r. 

31.12.2016 r. 

 
10% zniŜki na uwierzytelnione 
tłumaczenie języka angielskiego 
i rosyjskiego, 
5% zniŜki na uwierzytelnione 
tłumaczenie innych języków. 

W roku 2013 z 10% zniŜki 
skorzystała 1 osoba 
(tłumaczenie dokumentów 
z języka angielskiego na 
polski). 
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34. 
 

Pizzeria „Texas” 
Tomasz Górnisiewicz 

18.04.2013 r. 

31.12.2016 r. 

20% zniŜki na menu, 
10% zniŜki na imprezy 
okolicznościowe organizowane 
w pizzerii. Dodatkowo w przypadku 
korzystania z oferty pizzerii 
na miejscu przewiduje się dla 
kaŜdego dziecka dwie darmowe 
przejaŜdŜki na symulatorze rodeo. 

Z 20% zniŜki zaoferowanej 
przez Podmiot skorzystało 
25 osób. 

35. 
 

Starostwo Powiatowe 
w Bełchatowie 

Powiatowe Centrum Sportu 

28.05.2013 r. 

31.12.2016 r. 

 
Wstęp na pływalnię krytą za opłatą 
w wysokości 1 zł, 
WypoŜyczenie łyŜew na lodowisko 
za opłatą w wysokości 1 zł. 

W roku 2013 z pływalni krytej            
w Powiatowym Centrum Sportu 
skorzystało 514 osób, 
natomiast  232 osoby 
wypoŜyczyły łyŜwy. 

36. PGE Górnictwo                       
i Energetyka 

Konwencjonalna 

Ośrodek Sportu i Rekreacji 
„Góra Kamieńsk” 

12.07.2013 r. 

31.12.2016 r. 

Oferta wg cen pakietowych, 
jak dla grup zorganizowanych: 
Pakiet 1: 
(3 przejazdy torem saneczkowym, 
1 wjazd i zjazd kolejką linową 
krzesełkową oraz moŜliwość 
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 zjeŜdŜalnia 
dmuchana oraz moŜliwość 
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 
moŜliwość korzystania z pozostałych 
atrakcji w cenach ulgowych wg 
obowiązującego cennika). 

Z Pakietu nr 1  skorzystało                
5 rodzin, w tym 25 osób i 1 
pięcioosobowa rodzina                  
skorzystała z wjazdu kolejką. 

37. 
 
 

Biuro – Serwis  
Paweł Skorodecki 

25.07.2013 r. 

31.12.2016 r. 

 
15% zniŜki (od cen detalicznych) 
na zakup artykułów szkolnych, 
papierniczych, biurowych, 
10% zniŜki (od cen detalicznych) 
na zakup papieru ksero i materiałów 
eksploatacyjnych zamiennych, 
5% zniŜki (od cen detalicznych) 
na zakup oryginalnych materiałów 
eksploatacyjnych. 

 
W roku 2013 z oferty Podmiotu 
skorzystało 6 osób. 

38. Centrum Pierwszej Pomocy 
MEDISMED 

08.08.2013 r. 

31.12.2016 r. 

 
20% zniŜki na wszystkie szkolenia 
oferowane z Pierwszej pomocy. 

Osoby posiadające Kartę w roku 
2013 nie korzystały ze zniŜek 
oferowanych przez Firmę. 

39. Antykwariat „Librarium” 23.08.2013 r. 

31.12.2016 r. 

 
10 % zniŜki na cały asortyment: 
podręczniki szkolne nowe 
i uŜywane, art. papiernicze, 
literatura dla dorosłych, młodzieŜy 
i dzieci. 

Z 10% zniŜki zaoferowanej 
przez Antykwariat skorzystały 
103 osoby (niektóre 
kilkakrotnie). 
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40. Medyk s.c. J.P. Przybylscy 22.08.2013 r. 

31.12.2016 r. 

 
8% zniŜki na cały asortyment: 
zioła, suplementy diety, zdrowa 
Ŝywność, kosmetyki naturalne, 
oleje spoŜywcze i kosmetyczne, 
sprzęt medyczny, poduszki 
ortopedyczne i elektryczne, 
ciśnieniomierze, inhalatory. 

W 2013 r. z oferty Podmiotu  
skorzystały 3 osoby. 

41. Centrum Edukacyjne 
COGITO 

15.10.2013 r. 

31.12.2016 r. 

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

Z 10% zniŜki zaoferowanej 
przez Podmiot skorzystały 
4 osoby. 

42. SPEEDKOPM Łukasz 
Przyłęcki 

24.10.2013 r. 

31.12.2016 r. 

 
3% zniŜki na asortyment branŜy 
komputerowej, 
10% zniŜki na usługi informatyczne 
i naprawę sprzętu komputerowego, 
20 % zniŜki na usługę regeneracji 
tuszy do drukarek. 

Osoby posiadające Kartę w roku 
2013 nie korzystały ze zniŜek 
oferowanych przez Firmę. 

 

Dzięki 42 Podmiotom, które złoŜyły deklarację współpracy w zakresie realizacji „Bełchatowskiej Karty 

Rodzina 3 +” Miasto mogło rozszerzyć i wzbogacić ofertę skierowaną do rodzin wielodzietnych.                  

Z tej oferty skorzystano ponad 3.780 razy. 

Do grona w/w Podmiotów w 2013 roku dołączyły równieŜ instytucje kultury  i edukacji podległe 

Samorządowi Województwa Łódzkiego, tj. Teatr Wielki, Teatr im.   S. Jaracza, Filharmonia Łódzka im. 

A. Rubinsteina, Muzeum Sztuki, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne, Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna im. marsz. J. Piłsudskiego, Łódzki Dom Kultury, Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego 

w Łodzi, Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Łowiczu, Bursa Samorządu Województwa 

Łódzkiego w Sieradzu, Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim. 

W I półroczu 2014 r. odnotowano równieŜ wzrost wśród prywatnych przedsiębiorców. Do końca 

czerwca bieŜącego roku deklarację współpracy w zakresie realizacji „Bełchatowskiej Karty Rodzina 3 +” 

złoŜyły 4 podmioty oferujące zniŜki, które wykazano w poniŜszej tabeli.  

 

Lp. Podmioty,  z którymi 
zawarto porozumienia 

Okres zawartej 
współpracy 

Rodzaj udzielonej zniŜki 

1. piTERN sp. z o.o. 

 

27.01.2014 r. 

31.12.2017 r. 

 
15% zniŜki na zakup  i montaŜ zestawu kolektorów 
słonecznych; 
5% zniŜki na zakup i montaŜ zestawu 
fotowoltaicznego; 
10% zniŜki na zakup i montaŜ  kotła CO; 
10% zniŜki na zakup i montaŜ  zmiękczacza wody; 
7% zniŜki na zakup i montaŜ pompy ciepła. 
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2. 
 

Caffe Elite 
Dominika Materka - Celikkiran 

28.01.2014 r. 

31.12.2017 r. 

 
20% zniŜki na menu oferowane przez kawiarnię CAFFE 
ELITE. 

3. 
 

Eco Bud  
Kompleksowa Obsługa Inwestycji 

Budowlanych 
IG Project 

6.06.2014 r.  

31.12.2014 r. 

 
3% zniŜki na sprzedaŜ materiałów; 
2% zniŜki na usługi ogólnobudowlane. 

4. 
 

Towarzystwo Ubezpieczeń 
Wzajemnych TUW 

oddział w Bełchatowie 

27.06.2014 r. 

31.12.2014 r. 

 
30 % zniŜki na: pakiety „Bezpieczna 
Rodzina”, „Bezpieczna Zagroda”, „Bezpieczny Dom 
w Budowie”, ubezpieczenie budynków wchodzących 
w skład gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenie 
następstw nieszczęśliwych wypadków; 
15% zniŜki na: ubezpieczenia komunikacyjne: OC 
posiadaczy pojazdów i autocasco. 
 

 
Dodatkowo w tym miejscu naleŜy zaznaczyć, Ŝe w ciągu  ostatnich dwóch  lat zafunkcjonowały 

dwie Karty, jedna na skalę Wojewódzką i jedna na skalę Ogólnopolską. 

Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych przyjęta została przez Zarząd Województwa Łódzkiego 

Uchwałą nr 1517/13 z dnia  30 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia zasad realizacji Programu 

działań na rzecz rodzin wielodzietnych w województwie łódzkim pod nazwą: „Wojewódzka Karta Rodzin 

Wielodzietnych”, natomiast Karta DuŜej Rodziny przyjęta została Uchwałą Nr 85 Rady Ministrów z dnia 

27 maja 2014 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Realizacja 

tego programu została przypisana gminom jako zadanie zlecone. 

Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych oraz Karta DuŜej Rodziny podobnie jak „Bełchatowska 

Karta Rodzina 3 +” zakładają wspieranie rodzin wielodzietnych poprzez wprowadzenie systemu ulg  

i uprawnień oferowanych przez instytucje publiczne oraz prywatnych przedsiębiorców. 

Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych obowiązuje od 1 grudnia 2013 r. i umoŜliwia 

wszystkim rodzinom wielodzietnym posiadającym co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku Ŝycia lub do 

25 roku Ŝycia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, lub bez ograniczenia wieku w przypadku 

dzieci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do 

pracy i samodzielnej egzystencji, korzystanie z ulg i z uprawnień oferowanych przez wszystkie podmioty 

uczestniczące w programie m.in. zniŜki na bilety do teatru, domu kultury, muzeum czy biblioteki.  

Karta DuŜej Rodziny funkcjonuje od dnia 16 czerwca bieŜącego roku i umoŜliwia wszystkim 

rodzinom wielodzietnym posiadającym co najmniej 3 dzieci w wieku do ukończenia 18 roku Ŝycia oraz 

gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyŜszej do ukończenia 25 roku Ŝycia i bez ograniczeń 

wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym 

stopniu niepełnosprawności korzystanie ze zniŜek oferowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne, 

które przystąpiły do programu, m.in. na przejazdy komunikacją publiczną, bilety na wydarzenia 

kulturalne, wystawy czy bilety do muzeów.  
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 Podsumowując prawie trzyletnie funkcjonowanie „Bełchatowskiej Karty Rodzina 3 +” naleŜy 

zauwaŜyć, Ŝe wprowadzenie przez Miasto Bełchatów tej formy wsparcia rodzin wielodzietnych było 

bardzo dobrym przedsięwzięciem. Dzięki w/w programowi pokazano, Ŝe Miasto w przemyślany sposób 

inwestuje w rodzinę, która z punktu widzenia polityki prorodzinnej jest najwaŜniejsza. Ta forma 

wsparcia stała się w duŜej mierze inspiracją do wprowadzenia 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 oraz wsparcia osób starszych.  
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