
 

 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny: 

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom 
rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. 

Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom 
dziecka. 

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom: 

 w wieku do 18. roku życia, 
 w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej, 
 bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o 

umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, 
ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci 
spełniających powyższe warunki. 
  

Należy pamiętać, że prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, 
którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską 
przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy 
rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w 
stosunku do co najmniej trojga dzieci, prawo to nie przysługuje również rodzicowi 
zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł 
o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej. 

Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie.  

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest: 
  

1. osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej; 

2. cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na 
podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego 



Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której 
mowa w art. 159 ust. 1 oraz art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 
cudzoziemcach (Dz.U. z 2017 r. poz. 2206), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej 
Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

3. mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o 
Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub 
Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z 
dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz 
wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich 
rodzin (Dz.U. z 2017 r. poz. 900), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Rogoźnie, ul. Kościuszki 41b, pokój nr 7.  

Wniosek można również złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-
Usługowej Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl). Kreator wniosku ułatwia złożenie wniosku i 
pilnuje, aby wszystkie wymagane pola zostały wypełnione. 

Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek. Jeśli któryś z członków 
rodziny mieszka w innej gminie, wniosek złóż dodatkowo w jego gminie, wymieniając 
wszystkich członków rodziny, ale zaznaczając „nie wnoszę o przyznanie Karty Dużej Rodziny”. 

Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne, chyba że posiadasz już jedną formę karty a 
składasz wniosek o dodatkową formę, wtedy  należy ponieść opłatę 9,21 zł (jeśli wystąpiłeś z 
wnioskiem o przyznanie tradycyjnej Karty Dużej Rodziny do dnia 31 grudnia 2017 r., jesteś 
zwolniony z tej opłaty w przypadku gdy złożysz wniosek o przyznanie karty elektronicznej do 
31 grudnia 2019 r.). 

 Duplikat Karty Dużej Rodziny, wydawany w przypadku zgubienia bądź kradzieży Karty    
kosztuje 9,56 zł. 

Czas na jaki przyznawana jest Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to kolejno: 

 rodzice - na całe życie, 
 dzieci - do ukończenia 18 lat, 
 dzieci, które dalej uczą się w szkole lub studiują: 

– do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym planowane 
jest ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia 
nauki w danej placówce – gdy dziecko uczy się w szkole, 

– do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z 
oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce – gdy 
dziecko uczy się w szkole wyższej. 

 dzieci niepełnosprawne - na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności. 



 Karta przyznawana jest dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej na czas 
umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, nie dłużej niż do 
ukończenia 18 r.ż. 

 Cudzoziemcom, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o Karcie Dużej Rodziny Karta jest 
przyznawana odpowiednio na okres wynikający z dokumentu potwierdzającego prawo do 
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Cudzoziemcowi posiadającemu 
zezwolenie na pobyt stały przyznaje się Kartę na taki okres, jaki przysługiwałby obywatelowi 
Rzeczypospolitej Polskiej (w szczególności dotyczy do rodziców, którzy dostają Kartę 
bezterminowo). 
Lista Partnerów dostępna jest pod adresem: https://empatia.mpips.gov.pl/kdr 

 

 

Wielkopolska Karta Dużej Rodziny: 

Program „Wielkopolska Karta Rodziny” został przyjęty przez Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego 29 maja 2014 roku, Uchwałą Nr 4705/2014 i jest Programem działań 
na rzecz rodzin wielodzietnych z województwa wielkopolskiego. 

Adresatem działań w ramach Programu „Wielkopolska Karta Rodziny” objęte są rodziny 3+. 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego zobligowany jest przez ustawodawcę 
do prowadzenia polityki rodzinnej z równoczesnym  naciskiem na  wprowadzanie nowych, 
innowacyjnych rozwiązań w zakresie polityki społecznej. Dzięki innowacyjnym instrumentom 
aktywizacji społecznej możemy realnie wpływać na funkcjonowanie rodziny i czynić je 
łatwiejszym. Takim innowacyjnym instrumentem jest karta Programu „Wielkopolska Karta 
Rodziny”. Program stał się istotnym elementem polityki samorządu, ułatwiającym rodzinom 
wielodzietnym łatwiejszy dostęp do dóbr i usług pozostawiając w ich rodzinnych budżetach 
więcej pieniędzy. 

Wielkopolska Karta Rodziny zapewnia rodzinom wielodzietnym korzystanie 
na preferencyjnych warunkach z katalogu oferty kulturalnej, oświatowej, rekreacyjnej 
i transportowej poprzez system zniżek wprowadzony przez Podmioty przystępujące 
do Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”. 

Lista Partnerów dostępna jest pod adresem: https://rops.poznan.pl/wielkopolska-karta-

rodziny/partnerzy/ 

https://empatia.mpips.gov.pl/kdr
https://rops.poznan.pl/wielkopolska-karta-rodziny/partnerzy/
https://rops.poznan.pl/wielkopolska-karta-rodziny/partnerzy/


 

Rogozińska Karta Dużej Rodziny: 

W dniu 27 sierpnia 2014 roku Rada Miejska w Rogoźnie podjęła uchwałę Nr XLVII/369/2014 
w sprawie podjęcia działań mających na celu wspieranie rodzin wielodzietnych zamieszkałych 
na terenie Gminy Rogoźno poprzez realizację programu " Karta Dużej Rodziny". We wrześniu 
Burmistrz Gminy Rogoźno wydał stosowne zarządzenia umożliwiające realizację programu 
dla rodzin wielodzietnych. 
 
W naszej Gminie od stycznia 2015 roku ruszył program „Karta Dużej Rodziny”, skierowany  do  
mieszkańców, którzy mają na utrzymaniu troje lub więcej dzieci. Dzięki specjalnej Karcie 
Dużej Rodziny mogą otrzymać oni zniżki w punktach handlowych i usługowych, jednostkach 
organizacyjnych Gminy Rogoźno oraz Gmin sąsiadujących, innych instytucjach. 
Duża rodzina to więcej radości, więcej miłości, więcej uśmiechu, lecz niestety jednocześnie 

więcej problemów, zwłaszcza ekonomicznych. Dlatego właśnie w naszej Gminie 

postanowiliśmy wdrożyć program, którego nadrzędnym celem jest to, aby rogozińskie duże 

rodziny miały ich możliwie najmniej. Zadaniem programu jest również tworzenie 

pozytywnego klimatu wobec wielodzietnych rodzin, promowanie ich, jako wartości oraz 

przebudowa negatywnych stereotypów wokół rodzin wielodzietnych. 

Z programu możesz korzystać, jeśli: 
 Jesteś członkiem rodziny wielodzietnej zamieszkałej na terenie gminy Rogoźno, która ma na 

utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 lub 25 lat (gdy dziecko uczy się lub 
studiuje). 

 Jesteś członkiem mieszkającej na terenie naszej gminy rodziny zastępczej. 

Warto uczestniczyć w programie, ponieważ: 
 Każdy członek rodziny otrzymuje imienną kartę. 
 Aby móc korzystać ze zniżek nie ma ma obowiązku bycia z całą rodziną. 
 Karta umożliwia korzystanie z szeregu usług i produktów objętych rabatem. 
 Wsparciem objęte zostaną wszystkie chętne rodziny wielodzietne bez względu na kryterium 

dochodowe. 

Jak otrzymać kartę? 
Należy złożyć odpowiedni wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogoźnie. 
Formularze dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogoźnie (pokój nr 7). 



 
Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny może złożyć: 

 rodzic dziecka; 
 opiekun prawny dziecka; 
 rodzina zastępcza wobec swoich podopiecznych oraz naturalnych dzieci. 

 

 

UBOJNIA- MASARNIA „KARSTUSZ”: 

- 10% zniżki w zakupie całego asortymentu w sklepach firmowych KARSTUSZ, tj.: mięso 

wieprzowe, mięso drobiowe, wyroby wędliniarskie – zniżki realizowane są w sklepach 

firmowych KARSTUSZ. 

 

Rogozińskie Centrum Kultury: 

- zakup ulgowych biletów wstępu na imprezy, wyłącznie tych, których organizatorem jest 

Rogozińskie Centrum Kultury (wysokość ulgi ustalana jest indywidualnie do wybranych 

imprez w formie określonej kwoty, a nie procentowo), 

- bezpłatny wstęp do Muzeum Regionalnego im. W. Dutkiewicz w Rogoźnie, Rogozińskie 

Centrum Kultury – zniżki realizowane są w poszczególnych miejscach, w których są 

organizowane imprezy i w Muzeum Regionalnym im. W. Dutkiewicz w Rogoźnie, pl. K. 

Marcinkowskiego 1.  

 

Salon Fryzjerski „KLAUDIA” 

- 5% zniżki na wszystkie usługi fryzjerskie – zniżki realizowane są pod adresem: 64- 610 

Rogoźno, Wyszyńskiego 14. 

 



 

Waga Smaku Bartłomiej Maciejewski: 

- 10% zniżki na cały asortyment sklepu internetowego oraz stacjonarnego – zniżki 

realizowane są pod adresem: www.wagasmaku.pl oraz 62- 095 Murowana Goślina, ul. 

Poznańska 10a. 

 

Centrum Zdrowia BEST:  

- 10% zniżki na usługi fizjoterapeutyczne – zniżki realizowane są pod adresem: 64- 600 

Oborniki, ul. Młyńska 5. 

 

Studio Urody BEST: 

- 10% zniżki na usługi kosmetyczne, 

10% zniżki na zabiegi kosmetyczne – zniżki realizowane są pod adresem: 64- 600 Oborniki, ul. 

Młyńska 5. 

 

http://www.wagasmaku.pl/


 

 

RAJBUD Bednarz sp. j.: 

- 12% zniżki na cały asortyment z wyłączeniem produktów objętych promocją – zniżki 

realizowane są pod adresem: 64- 600 Oborniki, ul. Czarnkowska 21a. 

 

MY GYM: 

- 5% zniżki na zakup karnetu miesięcznego na siłownię, 

- 30% zniżki na zakup wejściówki jednorazowej – zniżki realizowane są pod adresem: 64- 610 

Rogoźno, ul. W. Szkolna 1. 

 

Studio Fitness Monika Chudzicka: 

- 20% zniżki na zakup jednorazowych zajęć na zajęcia: Zumba, Zumba KIDS i Fitness, 

- 10% zniżki na zakup karnetu miesięcznego na zajęcia: Zumba, Zumba KIDS i Fitness – zniżki 

realizowane są pod adresem: 64- 610 Rogoźno, ul. Wschodnia 7. 



 

 

 

EURO- BUD Marcin Bukowski: 

- 10% zniżki na farby, lakiery, płytki, gresy, suchą zabudowę GK, panele, listwy, art. 

Elektryczne – zniżki realizowane są pod adresem: 64- 610 Rogoźno, ul. Wojska Polskiego 36. 

 

AGNES S.A.: 

- 10% zniżki na zakup armatury sanitarnej + biały montaż poza towarami w promocji, 

- 15% zniżki na zakup kanalizacji sanitarnej + drenaż poza towarami w promocji, 

- 30% zniżki na zakup grzejników stalowych Perfekt poza towarami w promocji – zniżki 

realizowane są pod adresem: 64- 610 Rogoźno, ul. Fabryczna 7. 

 

Firma usługowa JuMiKa Paweł Drapała: 



- 10% zniżki na usługi remontowo- budowlane, instalacje elektryczne (montaż, konserwacja), 

sprzątanie mieszkań i grobów, 

- 15% zniżki na kompleksową opiekę nad grobami – zniżki realizowane są pod adresem: 64- 

610 Rogoźno, Paderewskiego 26/ 4. 

 

SKLEP Galanteria Skórzana: 

- 10% zniżki na cały asortyment – zniżki realizowane są pod adresem: 62- 100 Wągrowiec, ul. 

W. Polskiego 12. 

 

BRICOMARCHE VIRUM Sp. z o.o.: 

-4% zniżki na cały asortyment ( z wyłączeniem promocji doładowań telefonicznych, rabat nie 

łączy się z innymi promocjami) – zniżki realizowane są pod adresem: 62- 100 Wągrowiec, ul. 

11 Listopada 22. 

 

 

 

Park Linowy ADRENALINA: 

- 5% zniżki na atrakcje w parku linowym- w tym: ścianka wspinaczkowa, adrenalina, 2 trasy 

linowe, tyrolka – zniżki realizowane są pod adresem: 64- 600 Oborniki, ul. Łopatyńskiego. 



 

Bielizna Dla Niej Dla Niego: 

- 10% zniżki na artykuły bieliźniarskie – zniżki realizowane są pod adresem: 64- 610 Rogoźno, 

ul. W. Poznańska 13. 

 

„BALANS” Poradnia Dietetyczna dietetyk Klaudia Krüger: 

- 40% zniżki na wszystkie usługi dietetyczne, tj.: kompleksowa wizyta z analizami + dieta lub 

analiza składu ciała lub analiza stanu organizmu – zniżki realizowane są pod adresem: 64- 

610 Rogoźno, ul. Kościuszki 53/ 4. 

 



PHUP „WIESIA” Wiesława Trynka, „Świat Firan”: 

- 5% zniżki na wszystkie artykuły zakupione w sklepie – zniżki realizowane są pod adresem: 

64- 600 Oborniki, ul. Powstańców Wlkp. 8. 

 

Gospodarstwo rolno- szkółkarskie mgr. inż. Radosław Warduleński, Szkółka drzew i krzewów 

ozdobnych: 

- 10% zniżki na drzewa, krzewy ozdobne, urządzanie ogrodów i terenów zielonych, instalację 

systemów nawadniających – zniżki realizowane są pod adresem: 62 -100 Wągrowiec, Kaliska 

1. 

 

OPTYK ZIMNICKI Michał Zimnicki: 

- 20% zniżki na okulary korekcyjne, okulary przeciwsłoneczne – zniżki realizowane są pod 

adresem: 62- 095 Murowana Goślina, W. Polskiego 1/ 3a. 

 

Zakład Optyczny OPTYK Skibiccy: 

- 5% zniżki na oprawy korekcyjne, soczewki korekcyjne, okulary korekcyjne, 

- 10% zniżki dla dzieci na oprawy korekcyjne, soczewki korekcyjne, okulary korekcyjne, 



- 10% zniżki na wszystkie usługi (z wyłączeniem wymiany części) – zniżki realizowane są pod 

adresem: 64- 610 Rogoźno, ul. Rynkowa 10 oraz 62- 100 Wągrowiec, ul. Słowackiego 7. 

 

Mediroot Urszula Korzeniowska: 

- 10% zniżki na usługi protetyczne oraz na usługi w ramach stomatologii zachowawczej – 

usługi realizowane są pod adresem: 62- 100 Wągrowiec, ul. Św. Wojciecha 16. 

 

MEDIMED Krzysztof Wolańczyk: 

- 10% zniżki na wypełnienia światło utwardzalne, wybielanie metodą nakładkową, usunięcie 

złogów i osadu nazębnego, lakowanie bruzd lakiem szczelinowym, fluoryzację – zniżki 

realizowane są pod adresem: 64- 610 Rogoźno, ul. Kościuszki 51 lok. 58b. 

 

PH Certap Mariusz Pawlaczyk: 

- 8% zniżki na cały asortyment (z wyłączeniem promocji) – zniżki realizowane są pod 

adresem: 64- 600 Oborniki, ul. Powstańców Wlkp. 49. 

 

 

 



DOMAR S.A., Wielkopolska Spółka Handlowo- Usługowa: 

- 7% zniżki na cały asortyment ( z wyłączeniem produktów objętych wyprzedażą i innymi 

promocjami- upusty nie łączą się) – zniżki realizowane są pod adresem: Salon meblowy, 64- 

600 Oborniki, ul. Sądowa 4, 

- 7% zniżki na czajniki, ekspresy do kawy, frytkownice, kuchenki elektryczne, krajalnice, 

lokówki, lokówko- suszarki, suszarki do włosów, maszynki do mięsa, maszyny do szycia, 

młynki do kawy, odkurzacze, ogrzewacze, opiekacze, termowentylatory, roboty, żelazka, 

żarówki, meble- cały asortyment ( z wyłączeniem produktów objętych wyprzedażą i innymi 

promocjami – upusty nie łączą się) – zniżki realizowane są pod adresem: Sklep RTV/ AGD 64- 

600 Oborniki, ul. Rynek 12. 

 

Gabinet Optometryczny Karolina Meller: 

- 10% zniżki na zakup okularów korekcyjnych, okularów przeciwsłonecznych, wymianę szkieł 

do oprawy własnej, 

- bezpłatne badanie wzroku (dzieci powyżej 7 roku życia, młodzież, dorośli) – zniżki 

realizowane są pod adresem: 64- 840 Budzyń, ul. Rynkowa 9. 

 

RETROSPORT Paweł Ratajczak: 



- 10% zniżki na udział w spływie kajakowym rzeką Wełną, wypożyczenie kajaków na spływ 

kajakowy rzeką Wełną – zniżki realizowane są pod adresem: 64- 610 Rogoźno, ul. Łąkowa 1. 

 

Fabryka Okularów Sp. z o.o.: 

- 10% zniżki na soczewki recepturowe HOYA, 

- 15% zniżki na soczewki recepturowe Doktor Marchewka z katalogu Multichew i RX ( nie 

dotyczy soczewek 1.53 Hard i 1.50 Hard), 

- bezpłatne, niezobowiązujące badanie ostrości widzenia – zniżki realizowane są pod 

adresem: 64- 600 Oborniki, ul. Młyńska 7. 

 

MOTO- CAR Karol Okupniak: 

- 5% zniżki na wymianę opon, 

- 10% zniżki na wymianę oleju i filtrów – zniżki realizowane są pod adresem: 64- 600 

Oborniki, ul. Gołaszyńska 22. 

 



Salon fryzjerski „Carpe Diem” 

- 5% zniżki na koloryzację (pasemka, baleyage, ombre, sombrer, flesz colour), 

- 8% zniżki na saunę ozonową (terapia wypadania włosów, odżywianie, problemy skórne), 

koki, upięcia, modelowanie, 

- 10% zniżki na strzyżenie męskie na sucho, strzyżenie damskie, 

- 12% zniżki na strzyżenie damskie z modelowaniem, 

- 15% zniżki na strzyżenie męskie na mokro z masażem głowy – zniżki realizowane są pod 

adresem: 62- 100 Wągrowiec, al. Jana Pawła II 12/ 1. 

 

„BUCIK”: 

- 5% zniżki na obuwie damskie, obuwie męskie, obuwie dziecięce, torebki damskie, torby 

męskie – zniżki realizowane są pod adresem: 62- 100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 5 oraz 62- 

100 Wągrowiec, ul. Klasztorna 2. 

 

KASHMIR BEAUTY & SPA: 

- 10% zniżki na pielęgnację twarzy, pielęgnację ciała, pielęgnację dłoni i stóp, masaże i rytuały 

SPA – zniżki realizowane są pod adresem: 64- 600 Oborniki, ul. 11 Listopada 3. 



 

Fizjo TrzyMamy: 

- 10% zniżki na pierwszą usługę- rabat na wszystkie dostępne usługi, 

- 5% zniżki na każdą kolejna usługę – rabat na wszystkie dostępne usługi – zniżki realizowane 

są pod adresem: 60- 288 Poznań, ul. Promienista 6. 

 

Kancelaria Adwokacka i Syndyka: 

- 20% zniżki na udzielanie porad prawnych – zniżki realizowane są pod adresem: 60- 848 

Poznań, ul. Poznańska 3/ 4. 

 

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu: 

- 20% zniżki na bilet normalny, 

- 50% zniżki na bilet ulgowy, bilet rodzinny – zniżki realizowane są pod adresem: 61- 781 

Poznań, ul. Wodna 27. 

 

Rozprowadzanie mebli, handel wielobranżowy: 

- 5% zniżki na meble kuchenne (zestawy), meble tapicerowane, materace, meble skrzyniowe 

( rabaty nie łączą się z innymi promocjami oraz wyprzedażami) , 



- 10% zniżki na artykuły dekoracyjne (rabaty nie łączą się z innymi promocjami oraz 

wyprzedażami) – zniżki realizowane są pod adresem: 64- 600 Oborniki, ul. Lipowa 7, 64- 600 

Oborniki, ul. Staszica 33, 64- 610 Rogoźno, ul. Nowa 4. 

 

Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego: 

- zakup biletu w cenie 25 PLN za osobę na wszystkie spektakle Teatru Nowego (z 

wyłączeniem premier, spektakli gościnnych, specjalnych, sylwestrowych) – zniżki 

realizowane są pod adresem: 60- 838 Poznań, ul. Dąbrowskiego 5. 

 

 

 

CONSALIA Alina Poręba: 

- 10% zniżki na cały asortyment sklepu internetowego www.polskiedzieci.pl 

 

Kawiarnie Caffe Crema: 

- 20% zniżki na ofertę z menu z wyjątkiem alkoholi – zniżki realizowane są pod adresem: CH 

Plaza 60- 693 Poznań, ul. Drużbickiego 2, 60- 792 Poznań, ul. Wojskowa 1. 

http://www.polskiedzieci.pl/


 

WNM Group Sp. z o.o.: 

- 5% rabatu na łóżka i meble do pokoju dziecięcego, pościel dla dzieci – zniżki realizowane są 

przy zamówieniach ze strony internetowej: www.wnm-group.pl 

 

Pilskie Towarzystwo Piłki Siatkowej SA: 

- 20% rabatu ba bilet normalny, bilet ulgowy – zniżki realizowane są pod adresem: 64- 920 

Piła, Żeromskiego 90. 

 

Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze: 

- ulgowy wstęp do muzeum – zniżki realizowane są pod adresem: 58- 560 Jelenia Góra, ul. 

Cieplicka 11a. 

 

N. Trade s.c. Piotr i Lech Niteccy: 

http://www.wnm-group.pl/


 

- 5% rabatu na cały asortyment za wyjątkiem produktów objętych promocjami, rabat nie 

dotyczy kosztów transportu – zniżki realizowane są przy zamówieniach ze strony 

internetowej: www.ogrodosfera.pl, 

 

- 5% rabatu na cały asortyment za wyjątkiem produktów objętych promocjami, rabat nie 

dotyczy kosztów transportu – zniżki realizowane są przy zamówieniach ze strony 

internetowej: www.eco-market.pl, 

 

- 5% rabatu na na cały asortyment za wyjątkiem produktów objętych promocjami, rabat nie 

dotyczy kosztów transportu – zniżki realizowane są przy zamówieniach ze strony 

internetowej: www.panmajster.pl , 

 

- 5% rabatu na cały asortyment za wyjątkiem produktów objętych promocjami, rabat nie 

dotyczy kosztów transportu – zniżki realizowane są przy zamówieniach ze strony 

internetowej: www.palram.pl . 

 

Muzeum Kinematografii w Łodzi: 

http://www.ogrodosfera.pl/
http://www.eco-market.pl/
http://www.panmajster.pl/
http://www.palram.pl/


- bilet wstępu do Muzeum w cenie 5 zł – zniżki realizowane są pod adresem: 90- 312 Łódź, 

Plac Zwycięstwa 1. 

 

LIGAWA, Rafał Drewicz Piotr Kiciński s.c.: 

- 50% rabatu od ceny normalnej na wstęp na lodowisko – zniżki realizowane są pod adresem: 

60- 320 Poznań, ul. Bułgarska 17. 

 

Świat Kwiatów Marcin Sikora: 

- 5% rabatu na cały asortyment sklepu internetowego – zniżki realizowane są przy 

zamówieniach ze strony internetowej: www.sklep.swiatkwiatow.pl . 

 

Karolina Korbiel- Mądra Mama: 

- 7% rabatu na cały nieprzeceniony asortyment sklepu internetowego – zniżki realizowane są 

przy zamówieniach ze strony: www.madramama.pl . 

 

 

 

http://www.sklep.swiatkwiatow.pl/
http://www.madramama.pl/


Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT: 

- bilet wstępu na ekspozycję w Bramie Poznania dla posiadaczy „Karty Dużej Rodziny” na 

terenie Gminy Rogoźno w cenie 7 zł – bilet wstępu na ekspozycję uprawnia także do 

skorzystania z usługi audio wycieczki na Ostrów Tumski w terminie 10 dni od daty zwiedzenia 

ekspozycji. W celu skorzystania z usługi audio wycieczki we wskazanym powyżej terminie 

należy okazać bilet wstępu na ekspozycję, bilet nie uprawnia do wejścia do innych instytucji 

kultury i dziedzictwa zlokalizowanych na terenie Ostrowa Tumskiego (w tym w szczególności: 

Muzeum Archidiecezjalnego, Archiwum Archidiecezjalnego, Rezerwatu Archeologicznego). 

Zasady i godziny zwiedzania w tych podmiotach regulują odrębne regulaminy zwiedzania i 

opłat, 

- bilet na audio wycieczkę po Ostrowie Tumskim dla posiadacza „Karty Dużej Rodziny” w 

cenie 2 zł – bilet nie uprawnia do wejścia do innych instytucji kultury i dziedzictwa 

zlokalizowanych na terenie Ostrowa Tumskiego (w tym w szczególności: Muzeum 

Archidiecezjalnego, Archiwum Archidiecezjalnego, Rezerwatu Archeologicznego). Zasady i 

godziny zwiedzania w tych podmiotach regulują odrębne regulaminy zwiedzania i opłat – 

zniżki realizowane są pod adresem: 61- 123 Poznań, ul. Gdańska 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 


