
Jakie uprawnienia ma rodzina 3+? 
Rodziny wielodzietne w Mielcu mogą przystąpić do programu „Mielecka Karta Rodziny  3+” 
oraz złożyć wniosek o ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny. W poniższym artykule można się 
dowiedzieć na czym polega, komu przysługuję, co zrobić by otrzymać w/w karty oraz jakie 
korzyści i uprawnienia dają. 
 

Program „Mielecka Karta Rodziny 3+” 
 
 
Komu przysługuje karta? 

 Rodzinom wielodzietnym (w tym również zastępczym) mających na utrzymaniu troje 
lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia (w przypadku 
kontynuowania nauki), oraz bez ograniczenia wieku, w przypadku dziecka 
posiadającego orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zamieszkałym 
wspólnie pod adresem na terenie Gminy Miejskiej Mielec i rozliczające się z podatku 
dochodowego na rzecz Gminy. 

Jakie uprawnienia daje karta? 
Karta uprawnia członków rodzin wielodzietnych, które przystąpią do Programu, do korzystania 
z poniższych zniżek: 

 
INSTYTUCJE MIEJSKIE 

 MKS - Bilety okresowe, normalne i ulgowe gminne ze zniżką w wysokości: 30% dla 
rodziców i 50% dla dzieci, w stosunku do aktualnie obowiązujących cen i uprawnień 
do przejazdów ulgowych; 

 MOSIR - 30% zniżki na bilety na pływalnie kryte i odkryte w Mielcu dla rodziców 
i 50% dla dzieci w stosunku do obowiązujących cen; 

 Przedszkola Miejskie - 50% zniżki na opłatę za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę 
tj. wymiar 5 godzin dziennie, w godzinach od 7.30 do 12.30; 

 Żłobki Miejskie  - 50% zniżki na opłatę stałą; 
 Samorządowe Centrum Kultury - Zniżka na organizowane przez Samorządowe 

Centrum Kultury w Mielcu koncerty, spektakle teatralne, występy -10zł, bezpłatny 
wstęp na biletowane wystawy o wysokich walorach artystycznych organizowane przez 
SCK, bezpłatny wstęp na koncerty i spektakle dla najmłodszych, bezpłatny udział 
w warsztatach i plenerach artystycznych dla dzieci i młodzieży od lat 10 do 19, 50% 
ulgi dla każdego dziecka za zajęcia artystyczne prowadzone przez instruktorów SCK 
(taneczne, teatralne, wokalne, plastyczne) w warsztatach w ramach festiwali, 
konkursów i pokazów tanecznych, bezpłatny wstęp zarówno dla dziecka, jak i opiekuna 
na turnieje i festiwale taneczne organizowane przez SCK, bezpłatny wstęp dla dziecka, 
i opiekuna na spektakle, musicale i koncerty ; 

 Muzeum Regionalne SCK - bezpłatny wstęp na wystawy stałe i okolicznościowe; 

 Kino Galaktyka - ulgi na bilety dla każdego uprawnionego członka rodziny: 
• filmy 3D - 15 zł za bilet dla 1 osoby 
• filmy 2D - 13 zł za bilet dla 1osoby; 

 



GASTRONOMIA 

 Restauracja McDonald’s - średnie frytki za 4 zł,  kanapka za 6 zł,  McZestaw za 12 zł, 
2 x Happy Meal za 19 zł, a do tego kolejny zestaw Happy Meal za 9 zł; 

SPORT 

 Akademia bramkarska Bodzio W. - 50% zniżki od obowiązujących cen; 

ZDROWIE I URODA 

 Artemis Fitness Club - 20% zniżki na wybrane karnety ilościowe dla dorosłych, oraz 
20% zniżki na wejściówki jednorazowe dla dzieci i młodzieży do lat 19; 

 Instytut Zdrowia i Urody YASUMI - 15 % zniżki od obowiązujących cen; 

 Prywatna Praktyka Rehabilitacji Ortopedycznej Piotr Obara- 20% zniżki na 
wszystkie zabiegi od aktualnie obowiązującego cennika; 

 Gabinet Dietetyczny Bonne Sante - Voucher na pierwszą, pełna konsultacje 
z dietetykiem: analiza składu ciała (pomiar tkanki tłuszczowej, masy mięśniowej, wody 
metabolicznej) oraz zalecenia żywieniowe; 

ROZRYWKA 

 Agencja Eventowa ALTERNATYWA - 10 % rabatu na organizację imprezy 
urodzinowej dla dziecka; 

 Sala Zabaw Wyspa Przygód – Mielec ul. Mickiewicza 32 – wejścia grupowe: koszt 
biletu od pierwszego dziecka 9 zł, od drugiego dziecka 7zł, od trzeciego i kolejnych 
6 zł; wejście indywidualne: koszt biletu od pierwszego dziecka 10zł, od drugiego 
dziecka 8zł, od trzeciego i kolejnych 7zł. 

SKLEPY 

 FOTO LAB - 20% rabatu na usługi fotograficzne i poligraficzne, 15% rabatu na 
sprzedaż artykułów fotograficznych ( ramki i albumy na zdjęcia), 15% rabatu na oprawę 
plakatów i prac plastycznych; 

 EKOBUD - 10% rabatu na cały asortyment,15% rabatu na wybrane produkty; 

 Centrum Niemowlęce MIESZKO - 10% rabatu od cen katalogowych na cały 
asortyment przy zakupach powyżej 100 zł z wyłączeniem: artykułów promocyjnych 
(m.in. pampersów), artykułów żywnościowych (mleko, kaszki, deserki itp.) ; 

 Centrum Dziecięce BEN BABY - 10% rabatu na cały asortyment z wyłączeniem 
artykułów objętych promocją; 

 Hippo Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Łukasz Katra w Kielcach - 10% 
rabatu na wszystkie zakupy w sklepie internetowym z pościelą, kołdrami i akcesoriami 
dla dzieci na stronie www.hippo-sklep.pl. Rabat przysługuje po podaniu w trakcie 
składania zamówienia numeru karty; 

 https://ogrodosfera.pl - 5% rabatu na produkty z całego asortymentu sklepu 
internetowego. Zniżki nie obejmują produktów przecenionych; 



 Haiku Studio Michał Pliszka - 5% zniżki na wszystkie nieprzecenione wcześniej 
produkty w sklepie on-line  https://ogrodolandia.pl – stoły, krzesła ogrodowe, wiaty, 
pergole garaże oraz huśtawki i całe place zabaw. 

NAUKA 

 Szkółka Muzyczna POZYTWYKA - 20% zniżki za udział w zajęciach muzykoterapii 
i nauki gry na instrumentach muzycznych; 

 Ogólnopolska Szkoła Językowa BRITISH SCHOOL - dodatkowy rabat poza 
rabatami wymienionymi w cenniku w wysokości 10% przy zapisie na roczny kurs 
językowy w oddziale, rabaty sumują się do 20% 

 Szkoła Języków Obcych EUREKA - 10% zniżki na udział w zajęciach z języka 
angielskiego. Rabat nie łączy się z pozostałymi zniżkami. 

 Niepubliczny Żłobek, przedszkole i Szkoła Podstawowa  SZCZĘŚLIWE 
DZIECKO – zwolnienie z opłaty za wyżywienie na drugie i kolejne dzieci 
uczęszczających do w/w placówek; 

RÓŻNE USŁUGI 

 Stacja paliw MAXTRANS - zniżka na paliwo ON, Pb 95, Pb 98 w wysokości 10 gr za 
1 litr od ceny dziennej; 

 AVAILO Sp. z o. o. telefoniczna pomoc prawna - 10% zniżki na zakup pakietu 
Mecenas Direct, 10% zniżki na zakup pakietu Mecenas Direct dla Rodziny; 

 Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW - do 30% zniżki na ubezpieczenia 
mienia: Bezpieczna Rodzina, Bezpieczna Zagroda, Bezpieczny dom w budowie, 
budynki w gospodarstwie rolnym, następstwa nieszczęśliwych wypadków, do 15% 
zniżki na ubezpieczenia pojazdów: obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej, Auto Casco; 

 PW GEODEZJA Piotr Wolanin- 10 % zniżki na usługi geodezyjne, Zniżka nie łączy 
się z innymi promocjami; 

 R&R-BIT Robert Rżany - 30% rabatu od cen katalogowych na wszystkie usługi 
informatyczne dla klientów indywidualnych; 

 Chlebiccy Optometria i Optyka Krzysztof Chlebicki - 10% zniżki na okulary 
korekcyjne oraz okulary przeciwsłoneczne; 

 VISION EXPRESS SP Sp. o.o. - 10% zniżki na zakup okularów korekcyjnych, przy 
zakupie okularów korekcyjnych – badanie wzroku 9 zł.  

 Hotel Milena – P.P.H.U. E. i W. Białożyt w Milówce - zniżka na 7 noclegów 
z wyżywieniem (śniadania i obiadokolacje) ; 

 Haiku Studio Michał Pliszka - 10% zniżki na usługę projektowania stron 
internetowych oraz reklamy oferowane przez agencję reklamową Haiku Studio 
http://haiku.com.pl; 

 ALFA TOUR sp.j. w Poznaniu - 40-50% zniżek i rabatów na wybrane usługi 
wczasowe w ośrodkach: 

a. „ALFA” w Rewalu 



b. „WILLA ALFA” w Kudowie Zdrój 
c. „TRZY KORONY” w Szczawnicy. 

 Wrotki na wypasie - 10% zniżki na usługi i asortyment w punkcie rozrywki 
 ABRAZO SC  

a) 5% rabatu na cały asortyment ze strony internetowej kwiaciarni 
https://laflora.pl 
b) 5% rabatu na cały asortyment ze strony internetowej https://telekwiaciarnia.pl 

 
Co zrobić, aby otrzymać kartę?  
Należy złożyć osobiście wypełniony i podpisany wniosek w Wydziale Spraw Społecznych 
i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 23, pokój nr 3, formularz wniosku 
można pobrać ze strony internetowej miasta, lub w Urzędzie Miejskim Mielcu w Wydziale 
Spraw Społecznych i Zdrowia, ul. Żeromskiego 23, pokój nr 13 i w Biurze Obsługi Mieszkańca, 
ul. Żeromskiego 26, na stronie Urzędu Miasta są podane szczegółowe informacje na temat 
potrzebnych dokumentów do składania wniosku. 
 

 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny jest to system zniżek dla 
rodzin wielodzietnych.  
Komu przysługuje karta?  

 Rodzicom (w tym również zastępczym) którzy mają lub mieli  na 
utrzymaniu troje lub więcej dzieci  

 Osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka; 
 Dzieciom do 18 roku życia, gdzie w rodzinie było co najmniej troje dzieci; 
 Dzieciom do 25 roku życia – kontynuujących naukę, gdzie w rodzinie było co najmniej 

troje dzieci; 
 Dzieciom z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, gdzie w rodzinie było co 

najmniej troje dzieci (bez ograniczeń wiekowych). 
Jakie uprawnienia daje karta? 

Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą 
mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na 
terenie całego kraju. Karta Dużej Rodziny jest dostępna w dwóch formach: tradycyjnej (tj. 
plastikowej) i elektronicznej (tj. w aplikacji mObywatel).  Lista partnerów Karty Dużej Rodziny 
jest bardzo długa, poniżej zostaną wymienieni partnerzy z naszej okolicy, więcej partnerów 
można znaleźć pod adresem: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr w zależności w jakiej 
miejscowości się znajdujemy. 
 
Lista partnerów z Mielca, gdzie można skorzystać ze zniżek KDR: 

           
EDUKACJA 

 Bricks4kidz Mielec 
 FH Piątka – księgarnia i art. papiernicze 
 Świat Książki 

KULTURA 
 Cinema 3D 



ŁĄCZNOŚĆ 
 Orange 
 Play 
 T-Mobile S.A 

MIESZKANIE 
 Bena – pracownia projektowania 
 BOK Mielec PGNIG 
 Multifarb – Centrum Sprzedaży Mielec 
 Seltia – producent lamp 

ODZIEŻ i OBUWIE 
 Deichmann – obuwie sp. z o.o. 
 FH Piątka – obuwie 
 Hurtownia Ben – Jerzy Dobrot 
 Mieszko Centrum Niemowlęce Sp. z o.o. 
 Radecki obuwie 
 Vistula 
 Wólczanka 

SPORT/REKREACJA/TURYSTYKA 
 Rojax – sklep rowerowo sportowy\ 
 Wywrotki – Centrum zabawy i wrotkarnia 

TRANSPORT 
 Orlen 

 
USŁUGI 

 Biuro terenowe AVIVA 
 Bank Pekao 
 Kancelaria Adwokacka – Adwokat Karolina Pazdan 
 Bank Polski PKO BP 
 Bank Credit Agricole 
 PZU 
 Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych – Filia Mielec 
 Restauracja McDonald’s  
 Lidl 

ZDROWIE 
 ALAB labolatoria sp. z o.o. 
 Chlebiccy Optometria i Optyka 
 Vision Express 
 Centrum Medyczne MEDYK 
 Luxmed 

 
Dodatkowo zniżki na przejazdy kolejowe oraz zniżka w opłatach paszportowych. 
 
Co zrobić, aby otrzymać kartę? 
Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wypełniony wniosek, w Wydziale Spraw 
Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Mielcu przy ul. Żeromskiego 23, pokój nr 9E 
w godzinach pracy urzędu, lub drogą elektroniczną przy pomocy aplikacji eWnioski na portalu 
Emp@tia. Aby móc składać wnioski elektronicznie konieczne jest posiadanie podpisu 
elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego. 


