
Prywatni przedsiębiorcy biorący udział w programie 

"Duża Rodzina" 

 OGRODOLANDIA, 77-300 Człuchów ul. Jerzego z Dąbrowy 5a, tel. 509 088 094 

Adres świadczenia usługi: sklep internetowy: http://ogrodolandia.pl 

Przedsiębiorstwo Ogrodolandia oferuje 5% rabatu na cały asortyment w sklepie internetowym 

z meblami i architekturą ogrodową. Mamy w sprzedaży wysokiej jakości meble ogrodowe z 

technorattanu, drewna itd. W ofercie także rozmaite akcesoria ogrodowe jak biokominki, 

donice oraz cały asortyment architektury ogrodowej i wyposażenia, czyli wiaty garażowe oraz 

pergole. 

 

 
 

 HAIKU STUDIO MICHAŁ PLISZKA, 77-300 Człuchów ul. Jerzego z Dąbrowy 5a, tel. 
509 088 094 

 

Adres świadczenia usługi: sklep internetowy: http://haiku.com.pl 
 
 

 

- 10% rabatu na całościowe usługi internetowe oferowane przez Haiku Studio Michał 

Pliszka. Przede wszystkim tworzenie stron i sklepów internetowych (Wordpress, 

Prestashop) oraz projektowanie bannerów. Rabat nie łączy się z bieżącymi promocjami. 

 

 
 

 Księgarnia "ORBITA" - Rybnik 44-200, Rynek 12 

 

- Rabat 15% na całą ofertę w tym podręczniki 

 

 
 

 Galeria "KOLA" - Rybnik 44-200, ul Reymonta 51 

 

- Rabat 20% dla posiadaczy e-karty 

 

 
 

 "PULS -MED" - Rybnik 44-200, ul. Grunwaldzka 66 

 

Badania laboratoryjne -10 % zniżki 

 

Zabiegi rehabilitacyjne i fizjoterapeutyczne -10 % zniżki 

Badania ciśnienia i wydolności mięśnia sercowego - bezpłatnie. 

https://ogrodolandia.pl/
http://haiku.com.pl/


 Szkoła Matematyki "Horyzonty" - Rybnik 44-200, ul. Wysoka 15/17 (Dom 

Rzemiosla tzw."Okrąglak") 

 

- 10% zniżki na kurs gimnazjalny z matematyki i fizyki 

 

- 10% zniżki na kurs maturalny z matematyki i fizyki 

 

 
 

 "GRYF-RYBNIK" - Rybnik 44-253, ul. Bogusławskiego 26 B/5 ( Rybnik- 

Boguszowice) 

 

-15% zniżki na wykańczanie wnętrz mieszkań i budynków 

 

 
 

 Salon "MOTOLAND" - Rybnik 44-200, ul. Wyglendy 1 

 

- 5 % rabatu przy zakupie skuterów, motorowerów 

 

- 10 % rabatu przy zakupie rowerów 

 

 
 

 Europejski Instytut Szkoleniowy - Główna siedziba - Dąbrowa Górnicza 41- 

300 ul. Korzeniec 11 

 

- 10 % zniżki na usługi edukacyjne /ortografia, matematyka, język angielski/ 

 

 
 

 Sieć Agencji Ubezpieczeniowych "MULTI FINANCIAL" - Główna siedziba - 

Gliwice 44-100 ul. Jana Pawła II 14C 

 

dedykowane Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie "Rodzina 3+ (składka ok 50 zł) 

do 75 % zniżki na wszystkie pozostałe produkty ubezpieczeniowe. 

 

 BISAM 2 PAWILON HANDLOWY - Rybnik-Chwałęcice 44-292 ul. Czecha 8 

 

- 5 % rabatu na zakupy w sklepie 

 

 
 

 Sklep Papierniczy "SZKOLAK 3" S.C. - Rybnik 44-200 ul. Kościelna 5 

 

- 5 % zniżki od sumy brutto wszystkich zakupionych artykułów 



 Firma "KONDERLA" Rybnik ul. Grunwaldzka 46 ( Nowiny, 
Oś.Dąbrówki), Rydułtowy ul. Podleśna 6 

 
- 10% rabatu na zakup obuwia 

 

 
 

 Dom Wakacji Rodzinnych „Malinowe Wzgórza” ul.Malinowa 
22, 43-436 Górki Wielkie, Gm.Brenna 

 

 
- 15% rabatu na wynajem całego domu (11-15 osób) 

 

 
- 20% rabatu na wynajem pokoi 3 i 4 osobowych 

 

 
- 25% rabatu na wynajem 4-osobowego apartamentu 

 

 
 Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy 

w Zabrzu, 
 

41-800 Zabrze, ul. M. Curie-Skłodowskiej 40 

 

 
 

- 30 % zniżki w opłacie czesnego dla studentów pochodzących z rodzin 

mających na utrzymaniu troje dzieci w wieku do 26 lat, którzy podejmują 

naukę na studiach I stopnia, 

 

 
- 40 % zniżki w opłacie czesnego dla studentów pochodzących z rodzin 

mających na utrzymaniu czworo dzieci w wieku do 26 lat, którzy 
podejmują naukę na studiach I stopnia, 

 

 
- 50 % zniżki w opłacie czesnego dla studentów pochodzących z rodzin 

mających na utrzymaniu pięcioro dzieci w wieku do 26 lat, którzy 
podejmują naukę na studiach I stopnia dla osób uprawnionych. 



 Salon Optyczny „BINOKLE”, Rybnik 44-200 ul. Hallera 
24, tel. 609 356118 

 

- 10% upustu na okulary korekcyjne i usługi ortoptyczne. 

 

 
  Restauracja PIZZA HUT w programie „Duża Rodzina”, Rybnik 44-200 , ul. 

Rynek 14, tel. 71 386 16 40 

 

- 10% zniżki od ogólnej kwoty za konsumpcję 

 

 
 firma "ARTO" Artur Olszówka, Katowice 40-843, ul. 

Ossowskiego 4a/16, telefon: 505284584 
 

- 5% zniżki od kwoty brutto na wykonanie mebli na wymiar 

 

 
 Zakład Fryzjerski TOP TRENDY Joanna Kasperzec, Rybnik 44- 

200 ul. Dworek 9b, 
 

tel. 32 42 258 53 

 

 
- 20% zniżki na strzyżenie 

- 10% zniżki na pozostałe zabiegi fryzjerskie 

 

 Studio fryzjerskie PinSTYLE Joanna Sroka, Rybnik 44-200 
ul. Wyzwolenia 33, tel. 506 287 289 

 

- 20% zniżki na strzyżenie męskie i dziecięce 
- 10% zniżki koloryzacja - 

- 25% zniżki na zabiegi pielęgnacyjne (sauna) 

 

 Firma Availo Sp. z o.o. - Jasionka 954, 36-022 Jasionka, tel. 
177852609; e-mail: jakub.idzik@availo.pl 

 

Firma oferuje 10% zniżki na zakup pakietu Mecenas Direct oraz pakietu 

Mecenas Direct dla Rodziny ( w ramach, którego można uzyskać pomoc 
prawną udzielaną przez adwokatów,radców prawnych i doradców 

podatkowych) - szczegóły w załączniku do deklaracji. Z usługi można 
skorzystać wyłącznie drogą telefoniczną lub mailową. Zakupu pakietów 

można dokonać dzwoniąc pod numer infolinii Availo 22 22 80 800. 

mailto:jakub.idzik@availo.pl


Pakiety Mecenas Direct oraz pakiety Mecenas Direct dla Rodziny 
 
 

 Firma piTERN Sp. z o.o.Wysogotowo, ul.Serdeczna 8, 62-081 

Przeźmierowo, tel.509628576, e-mail: 
dorota.napierala@pitern.pl 

 

- 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 

 

 
  OPTYKA - OPTOMETRIA Anna Bielawska, ul. Sobieskiego 22, Rybnik 44-200, 

tel. 32 4238572 

 

Adres świadczenia usług: 

- ul. Sobieskiego 22, Rybnik 44-200 
- Os. Południe 37, Rybnik 44-253 (nie dotyczy ostatniej pozycji) 

 

- 10% rabatu na nowe kompletne okulary 

- 20% rabatu na okulary przeciwsłoneczne 

- 15% rabatu na wymianę soczewek do własnych okularów 

- przy zamawianiu soczewek kontaktowych miesięcznych (Alcon, CooperVision), do każdego 

opakowania +1 soczewka gratis 

- bezpłatny serwis i naprawa pogwarancyjna okularów 

- 20 zł zniżki na aplikację i dobór soczewek kontaktowych 

 

 
 

 VISION EXPRESS Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa. 

 

Adres świadczenia usługi: 

- CH PLAZA, ul. Raciborska 16, Rybnik 

- CH FOCUS, ul. Chrobrego 1, Rybnik 

 

- 10% rabatu na zakup kompletnej pary okularów z powłoką antyrefleksyjną 

 

 Firma Produkcyjno-Handlowa MN, Sp. z o.o. ul. K.Kominka 15E, 44-217 Rybnik 

Adres świadczenia usługi: 

- Sklep piekarniczy, ul.K.Kominka 15E, Rybnik 

 

- 10 % rabatu na pieczywo za wyjątkiem promocji. 

http://www.pomocspoleczna.rybnik.pl/container/pakiety%20availo.pdf
mailto:dorota.napierala@pitern.pl


 RAF-DENT Rafał Pater-Jajdelski, ul. Staszica 9, 44-200 Rybnik 

 

- 20% rabatu - stomatologia zachowawcza 

- 20% rabatu - chirurgia stomatologiczna 

- 20% rabatu - protetyka stomatologiczna 

 

 ML - TRANS, ul. Wyzwolenia 10, 47-320 Gogolin 

Adres świadczenia usługi: 

- Cafe "Pod Różą", CH Plaza, ul. Raciborska 16, 44-200 Rybnik 

 
 

- 50% rabatu przy zakupie: kawy, deserów lodowych, gofrów 

 

 
 

 GREG TRANS Grzegorz Grudka, 44-217 Rybnik, ul. Zebrzydowicka 68, tel. 

792171711. 

 

Adres świadczenia usługi: 

 

44-200 Rybnik, ul. Mikołowska 5 

 

- 10% rabatu na: okna, rolety zewnętrzne, wewnętrzne, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, 

parapety, schody, okna dachowe. 

 
 

 SKI – SERWIS Tomasz Smusz, 44-200 Rybnik, ul.Sudecka 41, tel. 604151027. 

 

Adres świadczenia usługi: 

 

44-200 Rybnik, ul. Sudecka 41 

 

- 20% rabatu na serwis nart i snowboardów 

 

- 10% rabatu na zakupy 

 

 
 

 AXON Szkoła Języków Obcych, 44-200 Rybnik, ul. Powstańców Śl. 34, tel. 

324272077 

 

Adres świadczenia usługi: 

 

44-200 Rybnik, ul. Powstańców Śl. 34 



- 20% rabatu na wszystkie kursy językowe. 

 

 
 

 EKONOBO Aleksandra Otremba - Śliwińska, 44-203 Rybnik, ul. Ptasia 8/d3, tel. 

729494745. 

 

Adres świadczenia usługi: 

 

Kawiarnia „Ciekawa”, Rybnik Centrum, ul. Sobieskiego 18a. (wejście w pasaż od ul. 

Sobieskiego 22) 

 

 
 

- 10% rabatu na kawę, herbatę, koktajle, napoje, ciasta, kanapki, sałatki, desery. 

 

 
 

 Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe Rodak Franciszek, 44- 

264 Jankowice, ul. Spokojna 34, tel. 601 310 858. 

 

Adres świadczenia usługi: 

 

SPAR – ul. Spokojna 2, 44-264 Jankowice 

 

 
 

- 5% rabatu na wszystkie artykuły spożywcze, mięso, wędliny. Rabat 

obejmuje także artykuły znajdujące się w promocji. 
 

Rabatowi nie podlegają: gaz, alkohol, tytoń, biżuteria, doładowania 

telefoniczne. 

 

 
 LASERHOUSE - Laserowe Centrum Rozrywki, 44-200 Rybnik, ul. Chrobrego 

6, tel. 501 184 648 

 

Adres świadczenia usługi: 

 

Dom Handlowy „ HERMES” – ul. Chrobrego 6, 44-200 Rybnik. 

 

 
 

- 20% rabatu od cen standardowych na laserowy paintball oraz laserowy labirynt. Rabat 

nie dotyczy imprez zorganizowanych. 



 Salon Optyczny DOKTOR MARCHEWKA, 44-207 Rybnik, ul. Zebrzydowicka 

1, tel. 5320828 552 

 

Adres świadczenia usługi: 

(KAUFLAND) ul. Zebrzydowicka 1, 44-207 Rybnik 

 
 

- darmowe badanie ostrości wzroku 

 
 

- rabat w wysokości 10 % na soczewki recepturowe HOYA 

 

- rabat w wysokości 15% na soczewki recepturowe Doktor Marchewka z katalogu Multichew 

i RX 

 

- rabat w wysokości 25 zł na parę soczewek z antyrefleksem z katalogu Minichew i Maxchew 

(nie dotyczy soczewek 1.53 Hard i 1.50 Hard) 

 

 
 

 EKONOBO Aleksandra Otremba - Śliwińska, 44-203 Rybnik, ul. Ptasia 8/d3, tel. 

729494745 

 

Adres świadczenia usługi: 

 

Kawiarnia „Ciekawa”, Rybnik Centrum, ul. Sobieskiego 18a. (wejście w pasaż od ul. 

Sobieskiego 22) 

 

 
 

- 10% rabatu na kawę, herbatę, koktajle, napoje, ciasta, kanapki, sałatki, desery. 

 

 
 

 Hippo Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe, Łukasz Katra, ul. Pawia 7 lok 29, 25-658 
Kielce, tel. 508768636. 

 

Adres świadczenia usług: 

 

Sklep internetowy http://hippo-sklep.pl 
 

 

 

- 10% zniżki na wszystkie produkty w sklepie internetowym z pościelą i akcesoriami dla dzieci. 

 

 

 
 Myah Julia Kreyser, ul. Kasprowicza 90/29, 01-949 Warszawa, tel. 791 053 791, email: 

kontakt@myah.com.pl 

http://hippo-sklep.pl/
mailto:kontakt@myah.com.pl


Adres świadczenia usług: sklep internetowy www.myah.com.pl 

 

 

 

- 15% zniżki na wszystkie nieprzecenione artykuły dostępne w sklepie internetowym 

 

 

  Hotel Milena - P.P.H.U. E. i W. Białożyt, ul. Dworcowa 22, 34-360 Milówka, tel. 

508292942, email: sylwia.czulak@milena.com.pl 

 

Adres świadczenia usług: Milówka 34-360, ul. Dworcowa 22 

 

 
 

- zniżka 30% na 7 noclegów z wyżywieniem (śniadania i obiadokloacje) –cena bez zniżki 

910zł/ cena ze zniżką 600zł za cały pobyt. Zakwaterowanie w pokojach 2 i 3 osobowych lub 4 

osobowych apartamentach z dwoma oddzielnymi sypialniami. Warunki skorzystania ze 

zniżki: - przyjazd w 2,3 lub 4 osoby – pobyt rozpoczyna się i kończy w sobotę – w celu 

potwierdzenia rezerwacji hotel wymaga wpłaty ustalonej zaliczki. W sezonie letnim i 

zimowym organizujemy 7-dniowe turnusy wypoczynkowe połączone z programem z 

programem fakultatywno-rozrywkowym, na który składają się m.in. dancingi, wycieczki i 

spotkania z ciekawymi ludźmi. Rezerwacje pod numerem telefonu: 33 8637383, 502 292 497. 

 

 
 

  ZAKŁADY MIĘSNE BERGER IRENA I BONIFACY BERGER SPÓŁKA 

JAWNA 

 

Adres świadczenia usługi: 

Wykaz sklepów: http://berger.biz.pl/sklepy/ 
 

- zakupy w bistro oraz sieci sklepów Zakładów Mięsnych BERGER Sp. J. z rabatem 3% na 

pełen asortyment oferowany przez spółkę. 

 

 
 

 N.Trade s.c. Piotr i Lech Niteccy, 00-739 Warszawa ul. Stępińska 22/30, tel. 

505 787 388 

 

Adres świadczenia usługi: 

 

Sklep internetowy: https://ogrodosfera.pl 
 

- 5% zniżki na asortyment dostępny w sklepie internetowym. Zniżka nie dotyczy produktów 

już przecenionych oraz kosztów transportu. 

http://www.myah.com.pl/
mailto:sylwia.czulak@milena.com.pl
http://berger.biz.pl/sklepy/
https://ogrodosfera.pl/


 RESTAURACJA DE’GUSTACJA, 44-200 Rybnik ul. Rynek 13, osoba 

uprawniona do kontaktów: Magdalena Wójcik tel. 503 032 355 

 

Adres świadczenia usługi: 44-200 Rybnik, ul. Rynek 13 

 

- 10% zniżki na usługi gastronomiczne 

 

 LABORATORIUM MEDYCZNE LabMed, Sośnicowice, ul. Raciborska 9, osoba 
uprawniona do kontaktów: Joanna Wędzińska (Dział Marketingu): 665 432 613, 
Beata Erat Borys (Sales Menager). 

 

Adres świadczenia usługi: Punkt pobrań 44-200 Rybnik ul. Wysoka 4 
- 5% zniżki na badania laboratoryjne w Punkcie Pobrań Rybnik ul. Wysoka 4 

 
 Damtox Tomasz Bołoz, ul. Książęca 2/36, 05-135 Wieliszew, Tomasz Bołoz tel. 504 949 272 

 
 

Adres świadczenia usługi: strona internetowa https://www.damtox.pl 

- 10% zniżki na usługi oferowane na stronie https://www.damtox.pl 

- 10% zniżki na pozycjonowanie stron 

- 10% zniżki na tworzenie stron www 

 

 

 Dostawa kwiatów na terenie całej Polski - ABRAZO S. C., Wiolinowa 14, 80-298 

Gdańsk, Krzysztof Bochat i Dariusz Browarczyk. Kontakt telefoniczny: 58 710 

53 71 

 

- 5% rabatu na cały asortyment z strony internetowej: https://laflora.pl 

- 5% rabatu na dostawę kwiatów Telekwiaciarni. Oferta dostępna na stronie 

internetowej: https://telekwiaciarnia.pl 

 

https://www.damtox.pl/
https://www.damtox.pl/

