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Od dnia 26 marca 2012 roku funkcjonuje „Bełchatowska Karta Rodzina 3+”, ogłoszona Uchwałą 

Nr XX/152/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie. Przedmiotowa Karta początkowo w swych założeniach 

skierowana była do rodzin wielodzietnych, w tym rodzin zastępczych (posiadających troje lub więcej 

dzieci w wieku do 18 roku życia lub ukończenia 24 roku życia - w przypadku kiedy dziecko uczy się lub 

studiuje). Uczestnictwo w Programie umożliwiało tym rodzinom korzystanie z szeregu ulg i zniżek 

oferowanych przez instytucje publiczne oraz prywatnych partnerów, którzy wyrazili chęć współpracy 

i złożyli deklarację współpracy w zakresie ww. Karty.  

Funkcjonowanie Programu cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Bełchatowa. 

W związku z tym w 2014 roku rozszerzono Program o dodatkowe grupy docelowe, tj.: rodziny 

posiadające dziecko niepełnosprawne, osoby starsze 60+ oraz honorowych dawców krwi. Zmiany 

wprowadzono Uchwałą Nr XLIX/439/14 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 sierpnia 2014 roku w 

wyniku których zmianie uległa również nazwa Karty z „Bełchatowskiej Karty Rodzina 3+” na 

„Bełchatowską Kartę Rodziny”.  

W 2017 roku wpłynęło 317 wniosków, dane w tym zakresie ujęte są w poniższej tabeli: 

Lp. Wyszczególnienie Wnioski Wydane karty 

1. Seniorzy 232 296 

2. Rodziny wielodzietne 55 270 

3. Rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym 11 34 

4. Zasłużeni honorowi dawcy krwi 19 20 

 

Wykres nr 1: Liczba złożonych wniosków w 2017 z podziałem na grupy: 
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Zaangażowanie bełchatowskich przedsiębiorców, którzy złożyli deklarację współpracy w zakresie 

„Bełchatowskiej Karty Rodziny”, pozwoliło na rozszerzenie i wzbogacenie oferty. Udział w Programie 

umożliwił partnerom kreowanie pozytywnego wizerunku swojej firmy oraz przyczynił się do pozyskania 

nowych i utrzymania stałych klientów. Zaproponowali oni posiadaczom Karty interesujące zniżki i ulgi. 

W 2017 roku Program wspierało 68 partnerów, tj.: 

Lp. Podmioty, z którymi 
zawarto 

porozumienie 

Okres zawartej 
współpracy 

Rodzaje udzielonej zniżki Liczba osób, które 
skorzystały  

z poszczególnych zniżek 

1. Górniczy Klub 
Sportowy 

„Bełchatów” S.A. 

26.03.2012r. 
Porozumienie 

zawarte na czas 
nieokreślony.  

Zniżki na mecze: 
- bilet zwykły w cenie 10 zł.; 
- bilet ulgowy w cenie 5 zł 
(dotyczy młodzieży szkolnej 
powyżej 10 roku życia, 
Studentów za okazaniem  
legitymacji, 
niepełnosprawnych, emerytów 
i rencistów, krwiodawców  
i kobiet) 
- bilet dziecięcy w cenie 
1 zł. (dotyczy dzieci do 10 
roku życia, będących pod 
opieką osoby pełnoletniej). 
Karnety na mecze: 
- karnet zwykły; 
- karnet ulgowy; 
- karnet dziecięcy. 

 
 
 
 
 
 
 
 

146 osób 
 

2. Muzeum Regionalne 
w Bełchatowie 

26.03.2012r. 
Porozumienie 

zawarte na czas 
nieokreślony 

-Specjalny bilet wstępu 
„Historia za grosik” w cenie  
1 grosza usprawniający  
do wstępu na wszystkie 
ekspozycje wystawione  
w Muzeum ; 
- Udział w lekcjach 
edukacyjnych za opłatą 
w wysokości 1 grosza. 

 
 
 
 

4 osoby 
 

3. Bełchatowskie 
Towarzystwo 

Sportowe „AS”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.03.2012r.  
Porozumienie 

zawarte na czas 
nieokreślony.  

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Brak danych 
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4. Paweł Zygmunt 
Pracownia 

Fotograficzno- 
Dokumentacyjna 

26.03.2012r. 
Porozumienie 

zawarte na czas 
nieokreślony.  

10% zniżki na wszystkie usługi 
fotograficzne wykonywane  
w Pracowni. 

 
140 osób 

  

5. Joanna Szulc i Jacek 
Szulc FOTO-LAB s. c.  

26.03.2012r. 
Porozumienie 

zawarte na czas 
nieokreślony.  

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

 
28 osób 

 

6. Miejski Zakład 
Komunikacji  

sp. z o.o.  
w Bełchatowie 

27.03.2012r. 
Porozumienie 

zawarte na czas 
nieokreślony. 

Bezpłatne przejazdy lokalnym 
transportem zbiorowym na 
wszystkich liniach komunikacji 
miejskiej w granicach 
administracyjnych Miasta 
Bełchatowa na podstawie 
Uchwały Nr X/63/15 Rady 
Miejskiej w Bełchatowie  
z dnia 28 maja 2015 roku. 

 
 
 
 

Brak danych 
  

7.  Miejskie Centrum 
Kultury  

PGE Giganty Mocy  
 

30.03.2012r.  
Porozumienie 

zawarte na czas 
nieokreślony. 

30% zniżki  na bilety do kina; 
50% zniżki na zajęcia 
edukacyjne i warsztaty 
(zajęcia w ramach 
Kulturalnego Banku Pomysłów 
po uzgodnieniu z 
prowadzącymi zajęcia); 
50% zniżki na koncerty  
i spektakle; 
50% zniżki na zwiedzanie 
Ekspozycji PGE Giganty Mocy.  
 

 
 
 
 
 

3138 osób 
  

8. F.U. „KAJTEK” s. c.  02.04.2012r. 
Porozumienie 

zawarte na czas 
nieokreślony.  

33% zniżki dla rodzin 
wielodzietnych i rodzin  
z dziećmi niepełnosprawnymi 
na zajęcia oferowane przez 
Szkółkę Pływacką KAJTEK; 
10% zniżki dla seniorów 60+ 
oraz zasłużonych honorowych 
dawców krwi na zajęcia 
oferowane przez Szkółkę 
Pływacką KAJTEK.  

 
 
 
 

36 osób 
  

9. Andrzej Bartoszek 
OPERIS  

(pizzeria Da Grasso)  

10.04.2012r.  
Porozumienie 

zawarte na czas 
nieokreślony 

10% zniżki na wszystkie pizze  
i dania nie objęte innymi 
promocjami.  

 
1469 sztuk 

10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klementyna i Rafał 
Ossowscy 

Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej 

Oss- Dent s.c.  

10.04.2012r. 
Porozumienie 

zawarte na czas 
nieokreślony.  

Bezpłatne przeglądy 
stomatologiczne; 
Bezpłatna pierwsza 
konsultacja implantologiczna; 
10% zniżki na zabiegi 
stomatologiczne (bezbolesne 
znieczulenie komputerowe, 
wypełnianie, lakowanie, 
lakierowanie, skaling, 
piaskowanie); 
5% zniżki na usługi 
protetyczne i licówki 
porcelanowe.  
 

 
 
 
 
 
 

22 osoby 
.  
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11.  Jarosław Górecki, 
Tomasz Białek 

INSECT s.c.  

10.04.2012r.  
Porozumienie 

zawarte do dnia 
31.12. 2015r.  

10% zniżki na dezynfekcję, 
dezynsekcję, deratyzację. 

 
Nikt nie skorzystał ze 

zniżki 
 

12.  Teresa Wojtania 
Zakład Produkcyjno- 
Usługowy „Szpula”  

10.04.2012r.  
Porozumienie 

zawarte na czas 
nieokreślony. 

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

 
 

7 osób 
  

13. Weronika Olczak 
F&D Studio 

10.04.2012r.  
Porozumienie 

zawarte na czas 
nieokreślony.  

10% zniżki na wszystkie 
zajęcia fitness.  
10% zniżki na siłownię. 

 
10 osób 

14.  Marek Adamski 
 Sklep Przemysłowy 

„Szkolniak” 

12.04.2012r. 
Porozumienie 

zawarte na czas 
nieokreślony.  

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

 
88 osób 

 

15. Aleksandra Jatczak 
PRIMA OPTYKA 

19.04.2012r. 
Porozumienie 

zawarte na czas 
nieokreślony.  

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

 
 

28 osób 
 

16.  Leonarda Kabat 
Kwiaciarnia 
„Stokrotka” 

19.04.2012r. 
Porozumienie 

zawarte na czas 
nieokreślony.  

10% zniżki na kwiaty cięte.  
34 osoby 

  

17. Małgorzata 
Gołębiowska 

Prywatny Gabinet 
Stomatologiczny 

19.04.2012r. 
Porozumienie 

zawarte na czas 
nieokreślony.  

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

 
 

Nikt nie skorzystał ze 
zniżki 

 
 

18. Tomasz Makowski 
Usługi a zakresie 
Kultury Fizycznej 

26.04.2012r. 
Porozumienie 

zawarte na czas 
nieokreślony. 

 

20% zniżki na zajęcia 
rekreacyjne w Siłowni 
mieszczącej się w Hali 
Widowiskowo- Sportowej KWB 
Bełchatów S.A. ul. 1 Maja 61.  
 

 
 

11 osób 

19. Jolanta Makowska 
FITNESS KLUB 

„OLIMPIA” 
 
 

26.04.2012r.  
Porozumienie 

zawarte na czas 
nieokreślony.  

20% zniżki na zajęcia 
rekreacyjne w siłowni oraz  
zajęcia fitness tj. aerobik, 
spinning, step, joga.  

 
 

32 osoby 

20. Stanisław Komar 
KOMAR TOP 

Stanisław Komar 
 

Pizzeria MARCELLO 
  

26.04.2012r. 
Porozumienie 

zawarte na czas 
nieokreślony.  

20% zniżki na usługi 
fotograficzne i wypożyczenie 
filmów DVD. 
15% zniżki na menu oferowane 
w Pizzerii Marcello. 

 
 

71 osób 

21. Wiktor Gross  
Zakład Optyczny 

26.04.2012r.  
Porozumienie 

zawarte do dnia 
31.12.2015r.  

10% zniżki na usługi optyczne 
tj.: 
- sprzedaż szkieł 
kontaktowych, 
- sprzedaż opraw 
okularowych, 
- sprzedaż szkieł okularowych, 

 
 
 

9 osób 
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- naprawę okularów, 
- sprzedaż galanterii 
optycznej.  

22. Zbigniew Hyży 
Ośrodek Szkolenia 

Kierowców 
 „AUTO SZKOŁA 

HYŻY” 

16.05.2012r.  
Porozumienie 

zawarte na czas 
nieokreślony.  

10% zniżki na: 
- kurs prawa jazdy kat. AM, 
A1, A2, A, B, B+E, C, C+E; 
- kwalifikacje wstępną, 
szkolenia okresowe; 
- kurs HDS; 
- kurs na wózki widłowe 
I WJO, II WJO; 
- usługo transportowe 
w zakresie przewozu rzeczy. 

 
 
 
 

27 osób 

23. Kwiaciarnia 
TUBEROZA & BEATA 

 Beata Dyjach 

25.05.2012r. 
Porozumienie 

zawarte na czas 
nieokreślony.  

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

 
12 osób 

24. Aneta i Eligiusz 
Ziajkiewicz 
„Marcepan 

Ziajkiewicz” s.c.  
i Buenos Aires 

14.06.2012r.  
Porozumienie 

zawarte na czas 
nieokreślony.  

15% zniżki na menu oferowane 
w restauracji „Marcepan” 
(zniżki nie obejmują 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 
Buenos Aires. 

 
 
 
 
 
 
 

Brak danych 

25.  Lidia Próba- 
Karbowniczak Salon 

Fryzjerski „VISO 
Centrum Urody” 

21.08.2012r. 
Porozumienie 

zawarte na czas 
nieokreślony.  

15% zniżki na wszystkie usługi 
fryzjerskie, kosmetyczne 
(zgodnie z obowiązującym  
w Salonie cennikiem).  

 
14 osób 

26. TELMO sp. z o. o.  31.08.2012r.  
Porozumienie 

zawarte na czas 
nieokreślony.  

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

 
 
 

29 osób 
 

27. Nika 
Kamila Lasoń 

31.12.2015r. 
Porozumienie 

zawarte na czas 
nieokreślony 

10% zniżki na cały asortyment 
znajdujący się w sklepie 
odzieżowym (tj. odzież 
damską i galanterię). 

 
Brak danych 

 

28.  ELBEST sp. z o. o.  22.11.2012r. 
Porozumienie 

zawarte na czas 
nieokreślony.  

Hotel Wodnik: 
10% zniżki na przyjęcia 
powyżej 10 osób; 
10% zniżki na obiady rodzinne; 
10% zniżki na basen; 
10% zniżki na korty tenisowe. 
 
Hotel Sport: 
10% zniżki na przyjęcia 

HOTEL Wodnik - 55 osób 

 
 
 
 
 
 
Hotel Sport - nikt nie 
skorzystał ze zniżek  
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powyżej 10 osób; 
10% zniżki na obiady rodzinne; 
10% zniżki na SPA (strefa 
mokra). 
 
Ośrodek Sportu i Rekreacji 
Wawrzkowizna: 
10% zniżki na przyjęcia 
powyżej 10 osób; 
10% zniżki na obiady rodzinne; 
10% zniżki na gokarty; 
10% zniżki na korty tenisowe. 

 
 
 
 
 
OSiR Wawrzkowizna - 18 
osób  

 

29. DOLSAT sp. z o. o.  29.11.2012r. 
Porozumienie 

zawarte na czas 
nieokreślony.  

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. 
 

 
 
 
 
 
 
 

12 osób 

30.  Firma Handlowa 
Obuwie 

„Kołodziejscy” s. c.  

31.12.2012r. 
Porozumienie 

zawarte na czas 
nieokreślony.  

10% zniżki na zakup obuwia.   
33 osoby 

31. Alfabety Biuro 
Tłumaczeń 

Katarzyna Chmiel 

19.02.2013r. 
Porozumienie 

zawarte na czas 
nieokreślony.  

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

 
 
 

Nikt nie skorzystał  
z oferowanych zniżek 

 

32. Starostwo 
Powiatowe  

w Bełchatowie 
Powiatowe Centrum 

Sportu 

28.05.2013r.  
Porozumienie 

zawarte na czas 
nieokreślony,  

Jednorazowe wejście na 
pływalnie krytą za opłata 1 zł 
(jednorazowe wejście 45 
min.); 
Wypożyczenie łyżew na 
lodowisko za opłata w 
wysokości 1 zł.   

 
 
 

5176 osób 
  

33. PGE Górnictwo  
i Energetyka 

Konwencjonalna 
 

Ośrodek Sportu  
i Rekreacji „Góra 

Kamieńsk” 

12.07.2013r. 
Porozumienie 

zawarte do dnia 
31.12.2016r. 

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

 
 
 
 
 

273 osoby 
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Pakiet 2: 
3 przejazdy torem 
saneczkowym,  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.  

34. Biuro- Serwis  
Paweł Skorodecki 

25.07.2013r.  
Porozumienie 

zawarte na czas 
nieokreślony.  

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.  
 

 
 
 
 

6 osób 

35. Centrum Edukacyjne 
COGITO  

Szkoła matematyki 
2+2  

15.10.2013r.  
Porozumienie 

zawarte na czas 
nieokreślony.  

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

 
Brak danych 

36. piTERN sp. z o. o.  27.01.2014r.  
Porozumienie 

zawarte do dnia 
31.12.2017r.  

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% na zakup i montaż 
zmiękczacza wody; 
7% zniżki na zakup i montaż 
pompy ciepła.  

 
 
 
 

Nikt nie skorzystał  
z oferowanych zniżek 

 

37. Towarzystwo 
Ubezpieczeń 

Wzajemnych TUW 
oddział  

w Bełchatowie 

27.06.2014r. 
Porozumienie 

zawarte na czas 
nieokreślony. 

30%  zniżki na: pakiety 
„Bezpieczna Rodzina”, 
„Bezpieczna Zagroda”, 
„Bezpieczny Dom  
w Budowie”, ubezpieczenie 
budynków wchodzących  
w skład gospodarstwa rolnego 
oraz ubezpieczenie następstw 
nieszczęśliwych wypadków; 
15% zniżki na ubezpieczenia 
Komunikacyjne, OC dla 
posiadaczy pojazdów 

 
 
 
 
 

37 osób 
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i autocasco.  
 

38. Cosinus 03.07.2014r. 
Porozumienie 

zawarte na czas 
nieokreślony.  

10% zniżki na artykuły 
szkolne, biurowe oraz 
zabawki.  

 
Brak danych 

39. „Art.- Geo” 
Artur Siedlarek 

03.07.2014r. 
Porozumienie 

zawarte na czas 
nieokreślony.  

5% zniżki na wszystkie usługi 
geodezyjne.  

 
Nikt nie skorzystał ze 

zniżki 
 

40. Availo 29.07.2014r.  
Porozumienie 

zawarte na czas 
nieokreślony.  

10% zniżki na zakup pakietu 
Prawnik na Teraz. 
W ramach powyższego pakietu 
można uzyskać pomoc prawną 
udzieloną przez adwokatów, 
radców prawnych i doradców 
podatkowych).  
 

 
 
 

Nikt nie skorzystał ze 
zniżki 

 

41. Agnieszka Pawelec- 
Riabcew 

08.10.2014r.  
Porozumienie 

zawarte na czas 
nieokreślony.  

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

 
 
 
 
 
 

17 osób 

42. Przedsiębiorstwo 
Geodezyjne  

i Kartograficzne 
„GEODA”  

Pan Damian Karkus 

05.11.2014r.  
Porozumienie 

zawarte na czas 
nieokreślony.  

20% zniżki na wszystkie usługi 
geodezyjne.  

 
Nikt nie skorzystał ze 

zniżki 
 

43. Gabriela Pająk 24.11.2014r.  
Porozumienie 

zawarte na czas 
nieokreślony.  

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.  
 

 
 
 

3 osoby 

44. Perfect Smile  
Anna Ostrowska 

Goździewicz 

15.12.2014r.  
Porozumienie 

zawarte na czas 
nieokreślony.  

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

 
11 osób 

45. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pracownia Badań 
Psychologicznych 

Intertest 
Mgr Wiktor Horowski 

18.02.2015r. 
Porozumienie 

zawarte na czas 
nieokreślony.  

50% zniżki na psychologiczne 
padania operatorów sprzętu 
ciężkiego i maszyn w ruchu 
oraz kierowców pojazdów 
kategorii B w ramach 
obowiązków wykonywanych  
na podstawie Kodeksu Pracy. 
 

 
 
 

1 osoba 
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46. CPD Pralnia 
Dywanów 

Aneta Telążka 

19.05.2015r.  
Porozumienie 

zawarte na czas 
nieokreślony.  

10% zniżki na pranie 
innowacyjną metodą na 
wskroś w kąpieli 
następującego asortymentu: 
- dywanów; 
- wykładzin; 
- kocy; 
- skór owczych.  

 
 
 

17 osób 

47. Księgarnia Eureka 23.06.2015r. 
Porozumienie 

zawarte na czas 
nieokreślony.  

10% zniżki przy każdorazowym 
zakupie oferowanych 
artykułów. 

 
60 osób 

48. Piekarnia 
Szczepańscy s.c.  

23.06.2015r. 
Porozumienie 

zawarte na czas 
nieokreślony.  

10% zniżki przy każdorazowym 
zakupie pieczywa w sklepie 
firmowym.  

 
Brak danych 

 

49. Ortopedyk 13.07.2015r. 
Porozumienie 

zawarte na czas 
nieokreślony.  

5% zniżki na oferowane przez 
sklep artykuły, badania oraz 
zajęcia korekcyjne, 
gimnastyczne  
i masaże- obowiązuje przy  
zakupach na kwotę 100 zł.; 
15% zniżki na oferowane przez 
sklep artykuły i korzystanie  
z powyższych form aktywności 
– obowiązuje przy zakupach 
na kwotę wyższą niż 100 zł. 

 
 
 
 
 

1 osoba 

50. PAWEŁ PKUŁA PPHU 
„PAWEŁ” 

17.07.2015r.  
Porozumienie 

zawarte na czas 
nieokreślony.  

7% zniżki na cały asortyment 
sklepu internetowego 
www.pphupawel.pl  
(z wyłączeniem kosztów 
wysyłki towaru); 
7% zniżki na cały asortyment 
na stanowisku 7-9 sektor C 
Bełchatowskiego Targowiska 
Miejskiego. Asortyment 
oferowany przez Podmiot to  
w szczególności: chemia 
gospodarcza, drobne AGD, 
wyposażenie domu i 
mieszkania, środki czystości.  
 

 
 
 
 
 
 
 

110 osób 

51. AGDcomplex 
Marcin Bednarek 

24.11.2015r. 
Porozumienie 

zawarte na czas 
nieokreślony.  

 
 

 

10% zniżki na wszystkie 
wykonywane przez Podmiot 
naprawy sprzętu AGD  
(dot. m. in. Pralek 
automatycznych, kuchenek 
mikrofalowych, zmywarek).   

 
 
 

2 osoby 

52 Fundacja rozwoju 
NITKA 

 
 
 

11.02.2016r. 25% zniżki – od osoby – na 
przyjęcia urodzinowe. 
30% zniżki na zajęcia 
Akademii Zaczarowanego 
Ołówka. 
Do 50% zniżki: na warsztaty, 
porady psychologa i pedagoga, 
coaching, grupę wsparcia i 
inne 

 
 
 
 

16 osób 

http://www.pphupawel.pl/
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53. Salon Optyczny 
Doktor Marchewka 

 
 
 
 
 

06.06.2016r. 
Porozumienie 

zawarte na czas 
nieokreślony. 

Bezpłatne pełne badanie 
optometry styczne – ostrość 
widzenia; 
22% rabatu na soczewki z 
katalogu; 
25 zł. rabatu do pakietów 100, 
200 i 300 zł. w przypadku 
wyboru dodatkowej powłoki 
typu HMC lub Super HMC. 

 
 

Nikt nie skorzystał z 
oferowanych zniżek 

 

54. Lufthansa City 
Center 

A. Szulc Sp.J. 
 
 
 
 

07.06.2016r. 
Porozumienie 

zawarte na czas 
nieokreślony. 

50 zł. Zniżki na operację 
zaćmy w Czechach. 
15 euro rabatu od osoby na 
wybrane w ramach sanatoriów 
zagranicznych w Czechach, 
Litwie, Słowacji i Węgrzech. 

 
 

Nikt nie skorzystał z 
oferowanych zniżek 

 

55. Mydlarnia u 
Franciszka 

 
 
 
 

02.09.2016r. 
Porozumienie 

zawarte na czas 
nieokreślony. 

10% rabatu na cały 
asortyment. 

 
 

50 osób 

56. Pizzeria EBE 
Mariusz Szczepański 

 
 
 
 

30.09.2016r. 
Porozumienie 

zawarte na czas 
nieokreślony. 

10% zniżki na wszystkie pizze 
nie objęte innymi 
promocjami. 

 
 

16 osób 

57. ESTILLO 
Agnieszka Wyrembak 

13.10.2016r. 10% rabatu na cały asortyment 
mebli młodzieżowych, 
pokojowych, biurowych oraz 
wypoczynkowych. 

 
Nikt nie skorzystał  

z rabatu 

58. IM DESIGN 
Maciej Łuczak 

19.10.2016r. 5% rabatu na meble. Nikt nie skorzystał  
z rabatu 

 

59. MERKURY Sp. z o.o. 08.11.2016r. 7% rabatu na: 
1) materace 80 – 90/200; 
2) meble szynaka trendline; 
3) krzesła obrotowe; 
4) dodatki + pościel. 

 
Nikt nie skorzystał  

z rabatu 
 

60. Gabinet Fizjoterapii 
Przemysław Ławski 

25.11.2016r. 
Porozumienie 

zawarte na czas 
nieokreślony. 

20% rabatu na usługi 
rehabilitacyjne. 

 
15 osób 

61. HAIKU Studio 
 
 
 

OGRODOLANDIA.pl 
 

 

23.08.2017r. 
Porozumienie 

zawarte na czas 
nieokreślony. 

10% zniżki na wszystkie usługi 
dostępne pod adresem 
www.haiku.com.pl 
 
5% zniżki na wszystkie meble 
ogrodowe, architekturę 
ogrodową oraz wszelkiego 
rodzaju akcesoria na taras 
dostępne pod adresem  
www.ogrodolandia.pl 

 
 
 

Nikt nie skorzystał z 
oferowanych zniżek 

 

62. Żłobek Miejski 
„Jaś i Małgosia” 
W Bełchatowie 

 25% zniżki od ogólnej kwoty 
za pobyt dziecka w Żłobku. 

 
8 osób 
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63. Gabinet 
Kosmetyczny 

Dominika 
Gapanowicz 

05.09.2017r. 
Porozumienie 

zawarte na czas 
nieokreślony. 

10% zniżki na wszystkie usługi 
kosmetyczne do 120 zł. 
15% zniżki na wszystkie usługi 
kosmetyczne powyżej 120 zł. 

 
1 osoba 

64. HOTEL Milena 06.06.2017r. 
Porozumienie 

zawarte na czas 
nieokreślony. 

34% zniżki na siedem 
noclegów z wyżywieniem 

 
Nikt nie skorzystał ze 

zniżki 
 

65. VNM Group Sp. z o.o. 06.06.2017r. 
Porozumienie 

zawarte na czas 
nieokreślony. 

5% rabatu na cały asortyment 
sklepu internetowego 
www.wnm-group.pl 

 
Nikt nie skorzystał ze 

zniżki 
 

66. Łazienka bez barier 14.06.2017 
Porozumienie 

zawarte na czas 
określony do 
31.12.2017r. 

3% rabatu na wanny z 
drzwiami; 
10% rabatu na siedzisko 
wannowe; 
15% rabatu na siedziska 
wannowe przy zakupie wanny 
z drzwiami. 

 
 

Nikt nie skorzystał ze 
zniżki 

 

67. OCIEPEK Meble 09.03.2017r. 
Porozumienie 

zawarte na czas 
nieokreślony. 

3% rabatu przy każdorazowym 
zakupie towaru (mebli). 

 
3 osoby 

68. RESTAURACJA 
„Cztery Pory Roku” 

09.10.2017r. 
Porozumienie 

zawarte na czas 
nieokreślony. 

15% zniżki na wszystkie dania 
z karty Menu. 

 
4 osoby 

 

Podsumowując istnienie i funkcjonowanie Programu „Bełchatowska Karta Rodziny” należy 

zauważyć, że wprowadzenie przez Miasto Bełchatów ww. Programu było bardzo dobrym 

przedsięwzięciem. Program od ponad 6 lat cieszy się dużym zainteresowaniem i zbiera pozytywne 

opinie. Udowodniono, iż Bełchatów tworzy dobry klimat dla rodziny, starszych mieszkańców miasta, 

a także honorowych dawców krwi, którzy bezinteresownie pomagają innym. 
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Dzięki członkostwu w Bełchatowskich Klubach Seniora oraz 

organizacjach pozarządowych osoby w wieku emerytalnym mogły wymieniać 

poglądy, dzielić się przeżyciami, jak również brać udział w wycieczkach, 

wyjazdach oraz spotkaniach okolicznościowych. 

Dodatkowo strona internetowa Miasta Bełchatowa i utworzona 

w zakładce „Dla seniorów” dostępna poprzez ścieżkę „Mieszkaniec” → „Dla 

seniorów”, umożliwiła zapoznanie się w/w grupie osób z zamieszczonymi 

informacjami dotyczącymi oferty dla bełchatowskich seniorów.  

 Bogata oferta sportowa, kulturalna, czy oświatowa oferowana przez 

instytucje, kluby czy organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta 

Bełchatowa, jej dopasowanie do różnych potrzeb osób w wieku poprodukcyjnym 

miejmy nadzieję, wpłynie na popularyzowanie twórczych form spędzania czasu  

i będzie zachęcać coraz większą grupę ludzi  na emeryturze do czynnego 

uczestnictwa w życiu społecznym. 

 


