
Wykaz przedsiębiorstw i instytucji honorujących Kartę Dużej Rodziny na terenie powiatu gorlickiego: 

Nazwa  i adres przedsiębiorstwa/instytucji Rodzaj zniżki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny /w skrócie „KDR”/ 

Altero Polska Sp. z o.o. S.K.A. 

ul. Stróżowska 70 , 38-300 Gorlice 

-15% rabatu  na cały asortyment Partnera dla posiadaczy KDR. Rabat nie łączy się z innymi: rabatami, promocjami i zniżkami Partnera 

 

5.10.15 Sklep Gorlice 

ul. Piekarska 2, 38-300 Gorlice     

- 10% rabatu na cały asortyment marek własnych Komex S.A., w tym 5.10.15., Lincoln & Sharks, Max & Mia. Rabatem KDR objęte są 

wyłącznie towary w regularnych cenach /pierwotna cena na metce/. Rabat nie łączy się z promocjami/przecenami/wyprzedażami/akcjami 

specjalnymi czy rabatem dla uczestników programu lojalnościowego Klub 5.10.15. lub podobnego. Oferta dotyczy sklepów stacjonarnych. 

Zniżka nie dotyczy sklepów wyprzedażowych Komex S.A. (tzw. Outlety) oraz sklepu internetowego www.51015kids.eu 
Reporter Young Gorlice 

Piekarska 2, 38-300 Gorlice   

 

 

Rodzaj zniżki od: 2016-05-23 

Rabat -20% od cen pierwszych. Nie łączy się z innymi promocjami i akcjami specjalnymi. Ważny po okazaniu karty. 

 

TXM GORLICE 

BIECKA,    38-300 Gorlice     

Rodzaj zniżki: 

od: 2020-01-30  do: 2021-02-01 

10% ulgi na cały asortyment z wyłączeniem gazetek promocyjnych, akcji rabatowych, wyprzedaży, programu 

 

 

FIRMA „Bobas” 

ul. Piekarska 5, 38-300 Gorlice 

 

- 10% zniżki na cały asortyment artykułów dla dzieci w sklepie stacjonarnym i sklepie internetowym www.e-bobas.com.pl /promocje nie 

łączą się/  

Godre.pl - sklep z materacami z pianki HR 

Usługi na odległość/Sklepy internetowe 

ul. T. Kościuszki, 38-321 Gorlice  

Rodzaj zniżki od: 2019-12-10 

- 6% zniżki na cały asortyment sklepu www.godre.pl - aby uzyskać zniżkę należy przy zamówieniu wpisać kod : kdrgodre ( zniżka nie łączy 

się z innymi promocjami i wyprzedażami) 

 

KaszmirowySen.pl - sklep z materacami 

Usługi na odległość/Sklepy internetowe 

ul. Tadeusza Kościuszki 36,    38-300 Gorlice,  

www.kaszmirowysen.pl 

sklep@kaszmirowysen.pl 

Rodzaj zniżki od: 2019-12-10 

6% zniżki na cały asortyment sklepu www.kaszmirowysen.pl - aby uzyskać zniżkę należy przy zamówieniu wpisać kod : kdrkaszmirowysen ( 

zniżka nie łączy się z innymi promocjami i wyprzedażami ) 

 

Sweetsen.pl - sklep z materacami 

Usługi na odległość/Sklepy internetowe 

ul. T. Kościuszki, Gorlice 

www.sweetsen.pl 

sklep@sweetsen.pl 

Rodzaj zniżki od: 2019-12-10 

6% zniżki na cały asortyment sklepu www.sweetsen.pl - aby uzyskać zniżkę należy przy zamówieniu wpisać kod : kdrsweetsen ( zniżka nie 

łączy się z innymi promocjami i wyprzedażami) 

 

Centrum Zabawek Dziecięcych” Mały 

Robinson” w Gorlicach 

Rodzaj zniżki od: 2019-08-05:    

Promocje nie łączą się. Ulga nie obowiązuje w przypadku biletów jednodniowych oraz karnetów  

10% zniżki na wejście indywidualne 
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ul. Biecka 1,    38-300 Gorlice 10% zniżki na organizację urodzin (pakiet podstawowy, zniżka nie dotyczy dodatkowych atrakcji) 

Sklep „Mały Robinson”- Galeria Rondo 

Center 

Rodzaj zniżki od: 2019-08-10 

5 % zniżki na asortyment sklepu Mały Robinson (zniżki nie łączą się z innymi promocjami) 

Zabawkolandia.pl- sklep z zabawkami 

ul. A. Mickiewicza 5,    38-300 Gorlice,  

Rodzaj zniżki od: 2019-08-25 

10 % zniżki na cały asortyment w sklepie stacjonarnym ( zniżka nie obejmuje klocków LEGO oraz zniżka nie łączy się z innymi promocjami) 

 

„Mario Costa” MODA MĘSKA  

ul. 3 Maja 29,    38-300 Gorlice 
-10% zniżki dla wszystkich posiadaczy KDR na modę męską: garnitury, koszule męskie, dodatki itp. Upust nie łączy się z innymi 

promocjami  

i wyprzedażami 

 

B86 Salon Coccodrillo 

Harcmistrzyni Marii Rydarowskiej 6,    38-300 

Gorlice 

tel.655118700 

 

zniżka obowiązuje od 2019-03-27  do: 2020-03-27      
 
 10% - rabat na produkty marki Coccodrillo Rabatem KDR objęte są wyłącznie towary w regularnych cenach (pierwsza cena produktu na 

metce). Rabat nie łączy się z promocjami/przecenami/wyprzedażami/akcjami specjalnymi np. Noc Zakupów czy rabatem dla uczestników 

programu lojalnościowego Coccodillo Club. Oferta dotyczy salonów stacjonarnych na terenie Polski. Powyższa zniżka nie dotyczy salonów 

wyprzedażowych typu Outlet oraz sklepu internetowego https://pl.coccodrillo.eu/. Regulamin wymiany i zwrotów dostępny w Salonach oraz 

na stronie internetowej. 

 

Martes Sport Gorlice 

ul. Ogrodowa 6, 38-300 Gorlice,     

 

 

-10% zniżki dla każdego posiadacza Karty Dużej Rodziny na wszystkie towary oferowane w sklepach Partnera (zniżka udzielana w stosunku  

do ceny towaru uwidocznionej w sklepie).  

Lidl 

ul. Sportowa 5, 38-321 Gorlice 

Od 1 sierpnia posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% kupując: 

• świeże owoce i warzywa z Ryneczku Lidla, 

• chleby i bułki Chrupiące z Pieca, 

• artykuły chemiczne marki W5, 

• produkty kosmetyczne marki Cien, 

• produkty marki Kuchnia Lidla, 

• słoiczki dla dzieci Bobovita, Bebiprima, Hipp i Lupilu. 

Rabat łączy się z innymi promocjami i jest naliczany przy kasie.Akcja promocyjna trwa od 1 lipca 2019 do 31 sierpnia 2020r. 

 

 

OPTYQ 

ul. Rydarowskiej 1, 38-300 Gorlice 

 

- 20% zniżki na zakup okularów w salonach OPTYQ. Promocje nie łączą się a rabaty  nie sumują się. 

 

 

Salon Optyczny Doktor Marchewka 

ul. Rydarowskiej 1, 38-300 Gorlice 

- bezpłatne, niezobowiązujące badania ostrości widzenia na KDR. 

- 15% rabatu na soczewki recepturowe Doktor Marchewka z katalogu Multichew i RX, 

https://empatia.mpips.gov.pl/kdr
https://empatia.mpips.gov.pl/kdr


 

- 25 zł rabatu na parę soczewek z antyrefleksem z katalogu Minichew i Maxchew (nie dotyczy soczewek 1.53 Hard i 1.50 Hard) 

- 10% rabatu na soczewki recepturowe HOYA, 

Szczególne uprawnienia, o których mowa powyżej nie łączą się z innymi rabatami, promocjami i żniżkami Partnera. 

 

T- mobile S.A. 

ul. Kościuszki  20 , 38-300 Gorlice   

 

 

- 20%  rabatu dla posiadacza KDR przyznawany na cały okres umowy zawartej między Operatorem, a posiadaczem Karty  

- rabat  naliczany co miesiąc od opłaty miesięcznej /abonamentu/ 

- rabat przyznawany jest na każdą Umowę Abonamentową /tel. Kom. i/lub Internet i/lub tel. domowy /-dotyczy umów  zawartych po 

13.08.2015r.  

- rabat przyznawany jest zarówno dla ofert tylko z kartą SIM oraz dla ofert z urządzeniem 

- rabat przyznawany jest przy transakcjach zawieranych w sklepach stacjonarnych  

- rabat nie jest przyznawany przy zawieraniu Umów w ramach: ofert specjalnych, ofert dedykowanych dla danego segmentu klienta, ofert 

czasowych, ofert dostępnych na www.t-mobile.pl 
 

Orange 

u. Legionów,  38-300 Gorlice 

ul. Rynek 14, 38-300 Gorlice 

 

W ramach abonamentów rodziny posiadające KDR otrzymają:   

- 5 kart SIM, które będą współdzieliły nielimitowane usługi i pakiety przypisane do numeru głównego,  

- 4 karty dodatkowe SIM do dzielenia Internetu oraz 20 GB dodatkowych do wykorzystania co miesiąc w czasie trwania umowy. Klienci 

Orange mogą wybrać dla siebie jeden z abonamentów rodzinnych w ofercie Smart Plan LTE Wspólny: z telefonem od 90,00 zł/m-c lub od 

140,00 zł /m-c; bez telefonu 79,99 zł/m-c lub 129,99zł/m-c.  

W ramach abonamentu Klient otrzymuje: • dla klientów przenoszących numer O zł za abonament przez 6 miesięcy; • nielimitowane 

połączenia, SMS-y i MMS-y do wszystkich sieci; • Internet od 10GB do 40GB / zgodnie z wyborem/+ bezpłatna karta SIM do współdzielenia 

Internetu; • 20 GB dodatkowy pakiet danych do wykorzystania, co miesiąc, w czasie trwania umowy; • 400 minut na połączenia 

przychodzące i wychodzące w roamingu UE / zgodnie z wyborem/; • 100 minut na połączenia międzynarodowe wychodzące z Polski 

/zgodnie z wyborem/• Internet w UE 0,1GB • dodatkowy rabat 50% przez 24 miesiące dla Klientów, którzy dokupią abonament komórkowy 

do posiadanej usługi domowej w Orange. Oferta dostępna w Salonach Orange na terenie całego kraju. 

 

Salon Play 

ul. Biecka 1, 38-300 Gorlice 

Rynek 16, 38-300 Gorlice 

 

Zniżka na następujące taryfy:     

- Formuła Rodzina - 65 zł Przez 6 miesięcy: 30 zł - 1 karta SIM, 55 zł - 2 karty SIM, 65 zł - 3-5 kart SIM Minuty & SMS do PLAY - 

nielimitowane Minuty do wszystkich sieci komórkowych - nielimitowane SMS/MMS - 0,19 zł Minuty na stacjonarne - nielimitowane 

Wspólny Internet - 10 GB Internet na karcie do Internetu - nielimitowane GB przez 3 miesiące, potem 10 zł za każde rozpoczęte 10 GB  

- Formuła Rodzina - 95 zł Przez 6 miesięcy: 45 zł - 1 karta SIM, 75 zł - 2 karty SIM, 95 zł - 3-5 kart SIM Minuty & SMS do PLAY - 

nielimitowane Minuty do wszystkich sieci komórkowych - nielimitowane SMS/MMS - nielimitowane Minuty na stacjonarne - nielimitowane 

Wspólny Internet - 30 GB Internet na karcie do Internetu - nielimitowane GB przez 3 miesiące, potem 10 zł za każde rozpoczęte 10 GB  

- Formuła Rodzina - 125 zł Przez 6 miesięcy: 55 zł - 1 karta SIM, 95 zł - 2 karty SIM, 125 zł - 3-5 kart SIM Minuty & SMS do PLAY - 

nielimitowane Minuty do wszystkich sieci komórkowych - nielimitowane SMS/MMS - nielimitowane Minuty na stacjonarne - nielimitowane 

Wspólny Internet - nielimitowane GB Internet na karcie do Internetu - nielimitowane GB przez 3 miesiące, potem 10 zł za każde rozpoczęte 

10 GB Roaming w UE /dla każdej karty do telefonu/ - nielimitowane minuty/SMS/MMS + 500 MB przez 30 dni na całą umowę 

 

Płytki Dekoracyjne Ścienne Styllodecor FPHU 

Grzegorz Rząca 

Wola Łużańska 142,   

38 - 322 Wola Łużańska 

 

 

- 7% zniżki przy zakupie każdej ilości Płytek Dekoracyjnych Ścienne Styllodecor 

 



 

REMAL- tapety , okleiny , fototapety 

ul. Adama Mickiewicza 5,    38-300 Gorlice,  

18 353 71 87 

 

- 10% zniżki na zakup tapet, materiałów wykończenia wnętrz oraz wszystkie produkty dostępne w sklepie , zniżka nie łączy się z innymi  

 

Eko Pralnia Inter serwis 

Moszczenica 249, 38-321 Moszczenica 

Łużna 355, 38 - 322 Wola Łużańska 

 

- 10% zniżki dla każdego posiadacza Karty Dużej Rodziny na usługi : - czyszczenia chemicznego odzieży - na pranie wodne wszelkiego 

asortymentu - pranie pościeli wełnianej w unikatowym systemie IBW - czyszczenie wodne w nowoczesnej technologii Wet Clean - 

czyszczenie , renowacje i farbowanie odzieży skórzanej - farbowanie tkanin naturalnych 

Sala Zabaw dla dzieci TYGRYSEK 

ul. Tadeusza Kościuszki 42G,  

38-300 Gorlice 

- 10 % zniżki od ceny standardowej dla posiadaczy Karty przy zakupie wejściówki na Salę Zabaw dla dzieci  

 

 

KINO KOLORY 

ul. Hugona Kołłątaja 16, 38-300 Gorlice 

 

- 10% zniżki na cały asortyment bufetu /nie obejmuje napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych/ 

- bilety normalne w cenie biletów ulgowych dla posiadaczy Karty. Z ulgi może skorzystać indywidualnie każdy członek rodziny 

wielodzietnej.  

Do 3 roku życia GRATIS! 

MUZEUM DWORY KARWACJANÓW  

I GŁADYSZÓW 

ul. Wróblewskiego 10A, 38-300 Gorlice 

- 50% zniżki dla posiadaczy KRD na wstęp do oddziałów Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów:  Galeria Sztuki „Dwór Karwacjanów”, 

Ośrodek Konferencyjno-Wystawienniczy "Kasztel w Szymbarku",  Skansen Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku, 

"Zagroda Maziarska" w Łosiu,  Cerkiew w Bartnem 

 

Restauracja TARASOWA 

Ropica Polska 341, 38-300 Ropica Polska 

- 10% zniżki na całe menu restauracji TARASOWA /promocje nie łączą się i nie obejmują napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych/  

 

u Schabińskiej - Kasztel w Szymbarku 

38-311 Szymbark  

woj. małopolskie 

 

Rodzaj zniżki od: 2019-11-12 

- 10% upustu na menu restauracji. Upust nie dotyczy alkoholu oraz nie łączy się z innymi promocjami. 

 

u Schabińskiej Pałac w Siarach 

ul. Węgierska, 38-321 Gorlice 

Rodzaj zniżki od: 2019-11-12 

- 10% upustu na menu restauracji. Upust nie dotyczy alkoholu oraz nie łączy się z innymi promocjami. 

Rodzaj zniżki od: 2019-11-12 

- 10% upustu na usługi hotelowe. Upust nie łączy się z innymi promocjami. 

Stacja narciarska "MAGURA" 

Małastów 27,    38-307 Sękowa,  

Dla posiadaczy Karta Dużej Rodziny zniżki na : Sezon zimowy 1) karnet narciarski dzienny 9.00 - 15.00 dla 2 osób dorosłych i 3 dzieci 

posiadających KDR w cenie 297 zł (+ 57 zł za każde następne dziecko), 2) karnet narciarski 4 godz. (czas liczony od pierwszego przejścia) 

https://empatia.mpips.gov.pl/kdr
https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr
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(18) 35 18 818 

 

dla 2 osób dorosłych i 3 dzieci posiadających KDR w cenie 247 zł (+ 47 zł za każde następne dziecko), 3) dodatkowo każda osoba 

posiadająca KDR za jej okazaniem może skorzystać z indywidualnego wyjazdu KL Koninki w specjalnej cenie: • karnet dzienny 9.00 - 15.00 

dla posiadacza KDR w cenie 67 zł • karnet 4 godz. dla posiadacza KDR w cenie 57 zł ULGA NIE ŁĄCZY SIĘ Z INNYMI PROMOCJAMI 

Dla posiadaczy Karta Dużej Rodziny zniżki na : Sezon letni : 1) przejazd Koleją Linową Koninki w jedną stronę dla 2 osób dorosłych z 3 

dzieci posiadających KDR w cenie 49 zł (+ 9 zł za każde następne dziecko), 2 ) przejazd Koleją Linową Koninki w dwie strony dla 2 osób 

dorosłych z 3 dzieci posiadających KDR w cenie 59 zł (+ 11 zł za każde następne dziecko), 3 ) dodatkowo każda osoba posiadająca KDR za 

jej okazaniem może skorzystać z indywidualnego wyjazdu KL Koninki w specjalnej cenie: • w dwie strony normalny - 16 zł • w dwie strony 

ulgowy - 15 zł • w jedną stronę normalny - 12 zł • w jedną stronę ulgowy - 10 zł ULGA NIE ŁĄCZY SIĘ Z INNYMI PROMOCJAMI 

Bank PEKAO  SA/oddziały: 

 

Oddział II ul. Władysława Jagiełły 6,  

38-300 Gorlice 

Oddział I ul. Legionów 20, 38-300 Gorlice 

I Oddział w Jaśle, filia w Bieczu  

ul. Rynek 17, 38-340 Biecz 

 

Uprawnienia przysługują członkom rodzin, którzy zawrą umowy o poniższe produkty/usługi lub przystąpią do poniżej wskazanych promocji  

w okresie od 1.06.2018 r. do 31.12.2018 r.:  

1. Promocja „Zwrot za rachunki domowe” – 5% zwrotu za rachunki domowe, opłacane poleceniem zapłaty (np. prąd, gaz, telefon) na konto 

osobiste klienta przez okres 2 lat, wypłacane co miesiąc, maksymalnie 25 zł miesięcznie, do 300 zł rocznie. Promocja dostępna dla posiadacza 

KDR, który jednocześnie: posiada lub otworzy w Banku rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w złotych, otworzy bezpłatne rachunki 

oszczędnościowe „Mój Skarb” lub rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe „Konto Przekorzystne” dla co najmniej dwójki swoich dzieci.  

2. Karta Kredytowa Elastyczna: 0 zł za wydanie karty, 0 zł prowizja oraz 0% odsetki od kredytu za spłatę w ratach zasłużenia karty lub kwoty 

transakcji (min.500zł mak. 5000zł). Warunki dotyczą 10 spłat w ratach uruchomionych w ramach karty do końca 2019 roku. Bank podejmuje 

decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu oceny zdolności kredytowej.  

3. Pożyczka gotówkowa: oprocentowanie 7,77% (zmienne), prowizja za udzielenie pożyczki – 3%, Informacje dodatkowe: kwota pożyczki 

do 200 000 zł bez zabezpieczeń, okres spłaty do 96 miesięcy, brak możliwości spłaty pożyczek posiadanych już w Banku Pekao S.A.  

4. Kredyt Mieszkaniowy: marża obniżona o 0,2 p.p., prowizja za udzielenie kredytu - 1%. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po 

dokonaniu oceny zdolności kredytowej.  

5. Specjalne zniżki na zakupy w sklepach współpracujących z Bankiem  
 

PKO Bank Polski SA 

Oddział 1 w Gorlicach ul. Legionów 12, 38-300 

Gorlice 

 

 

Uprawnienia będą obowiązywały w okresie od 29.03.2018r. do 31.08.2020r. dla: 

1. rodziców posiadających KDR, którzy zawrą z PKO Bankiem Polskim SA umowę o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-

rozliczeniowego PKO Konto za Zero, usług bankowości elektronicznej oraz karty debetowej, pod warunkiem, że przynajmniej jedno dziecko 

posiada w PKO Banku Polskim SA rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy,  

2.dzieci posiadających KDR, które zawrą z PKO Bankiem Polskim SA umowę o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego 

PKO Konto Pierwsze, usług bankowości elektronicznej oraz karty debetowej, pod warunkiem, że przynajmniej jeden z rodziców posiada w 

PKO Banku Polskim SA rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowym 
 

PGNIG /Biuro Obsługi Klienta Gorlice 

ul. Kolejowa 2, 38-300 Gorlice 

 

 

Zniżka obowiązuje od: 2018-10-22  do: 2019-05-31 

1. Odbiorcy PGNIG, posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają od PGNiG OD dofinansowanie zakupu kotła gazowego, kondensacyjnego  

w wysokości 3333 zł  

2. Program skierowany będzie do konsumentów przełączających ogrzewanie domu na gazowe.  

3. Program uruchomiony zostanie 22 października 2018 r. i potrwa zgodnie z regulaminem Partnera do 31 maja 2019 r. lub do wyczerpania 

puli dofinansowań wynoszącej 1000 sztuk.  

4.Dla posiadaczy KDR PGNIG będzie prowadził rejestr. Wpis do rejestru, następować będzie według kolejności zgłoszeń Odbiorców,  

aż do wyczerpania puli. Pozytywne zweryfikowanie uprawniać będzie Odbiorcę do uzyskania dofinansowania.  

5. Odbiorcy PGNIG uprawnieni będą do otrzymania tylko jednego dofinansowania. Dla jednego punktu poboru możliwe będzie uzyskanie 



 

tylko jednego dofinansowania  

6. Dofinansowanie wypłacane będzie po udokumentowaniu spełnienia określonych warunków: likwidacji paleniska węglowego, Zakupu, 

instalacja i uruchomienie kotła gazowego (dokonuje Klient) • Zawarcie kompleksowej umowy na dostawy gazu na cele grzewcze na okres 3 

lat 

 

 

Oddział PZU 

ul. Korczaka 3, 38-300 GORLICE 

 

Uprawnienia dostępne w okresie od 18.08.2018r. do 25.04.2020r. w ramach KDR:  

- 10% zniżki na nowe ubezpieczenie PZU Dom 

- 10% zniżki na nowe ubezpieczenie PZU Wojażer. 

Oddział Credit Agricole 

ul. Mickiewicza 32,    38-300 Gorlice 

Uprawnienia dostępne w okresie od: 2019-04-30  do: 2020-04-30 w ramach KDR 

Oferta Credit Agricole BP dedykowana dla klientów z KDR : 1) Konto - opłata miesięczna za otwarcie i prowadzenie Konta dla Ciebie 

(dowolny wariant ): 0 zł 2) Karta do konta - opłata miesięczna za użytkowanie karty do Konta dla Ciebie (dowolny wariant ): 0 zł; 3) Wypłaty 

z bankomatów w kraju - kartą do Konta dla Ciebie (dowolny wariant): 0 zł 4) Wypłaty z bankomatów za granicą- kartą do Konta dla Ciebie 

(dowolny wariant): 0 zł 5) Rachunek Oszczędzam (dzienna kapitalizacja): oprocentowanie podwyższone o 0,20 punktu procentowego; 6) 

Lokata (180-dniowa lokata terminowa do 100 tys. zł): oprocentowanie dla jednej lokaty podwyższone o 1 punkt procentowy 7) Kredyt 

gotówkowy: prowizja za udzielenie kredytu 0 zł, oprocentowanie nominalne 8% 8) Karta kredytowa Gold, Silver: opłata za wydanie i 

korzystanie z karty głównej: 0 zł, oprocentowanie nominalne obniżone o 3 punkty procentowe 9) Limit kredytowy w koncie (Indywidualna 

Linia Kredytowa): prowizja za przyznanie kredytu i przedłużenie 0 zł, oprocentowanie nominalne obniżone o 3 punkty procentowe 10) 

Kredyt mieszkaniowy: prowizja za przyznanie kredytu: 0 zł, dla kredytów z poziomem LTV do 80% marża: 1,6%, dla kredytów z poziomem 

LTV 80% - 90% marża: 1,8%  

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych-

Oddział Gorlice 

ul. Asnyka 20, 38-300 Gorlice 

 

- 15% zniżki na ubezpieczenia  komunikacyjne - odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów /OC/, Auto-Casco /AC+KR/. Zniżka 

dotyczy wyłącznie osób fizycznych będących posiadaczami samochodów osobowych oraz samochodów ciężarowych i ciężarowo – 

osobowych o DMC do 3,5 tony.  

- 30% zniżki na ubezpieczenia majątkowe i rolne: Bezpieczna Rodzina z wyłączeniem ryzyka Assistance DOM, Bezpieczny Dom w budowie, 

następstwa nieszczęśliwych wypadków, Bezpieczna Zagroda, obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa 

rolnego. 

 

Circle K 

ul. Sportowa 3, 38-300 Gorlice 

Paliwa BAZOWE – rabat 8 gr/l,  Paliwa PREMIUM – rabat 10 gr/l,  Rabat 20% na produkty gastronomiczne np. (kawa, Hot Dog, ciepłe 

przekąski), 25% rabatu dla programu Optimum, Premium i Premium Shine Tecs. Rabaty z KDR nie będą się łączyły z innymi promocjami 

jakie są przygotowywane i wprowadzane przez Circle K. Informacja o tym czy promocje się łączą będą podawane w regulaminach 

 

ORLEN/ stacje paliwowe: 

- ul. Węgierska 29, 38-300 Gorlice, 

- Bobowa, ul. Grunwaldzka 740 , 38-350 

Bobowa, 

- ul. Przedmieście Dolne 20, 38-340 Biecz, 

- Ropa 819, 38-312 Ropa 

 

- rabat 8 gr przy zakupie 1 l zwykłego paliwa,  

- rabat 10 gr przy zakupie 1 l paliwa VERVA, 

- rabat 20% na zakupy produktów gastronomicznych z oferty Stop Cafe / Stop Cafe Bistro,  

- rabat 20% na zakupy w myjni. Rabaty nie pokrywają się z innymi rabatami i promocjami Partnera. W przypadku nabycia przez posiadacza 

Karty uprawnień do więcej niż jednego rabatu w ramach jednych zakupów - posiadacz Karty otrzyma jeden, korzystniejszy dla siebie rabat 

zgodnie z zasadą większej korzyści dla klienta 

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr
https://empatia.mpips.gov.pl/kdr


 

 

Więcej informacji ( w tym wykaz obowiązujących zniżek i uprawnień dostępnych w ramach Karty Dużej Rodziny  na terenie całego kraju) 

zamieszczonych jest na stronach: www.empatia.mpips.gov.pl  oraz www.rodzina.gov.pl  

 

Stacja Paliw LOTOS Optima SP705 

ul. Dukielska 83, 38-300 Gorlice 

 

- rabat 8 gr na 1 l paliwa /LOTOS ON, LOTOS LPG, BENZYNA LOTOS/                    

- rabat 10 gr na 1 l paliwa /LOTOS DYNAMIC i LOTOS DYNAMIC DIESEL/; /rabaty nie łączą się z ofertami promocyjnymi/ 

Sklep i stacja paliw „MARYS” 

ul. Gorlicka 377, 38-321 Moszczenica 

- rabat na stacji paliw "MARYS" w wysokości 6 gr na 1 litrze paliwa: - Olej napędowy - Benzyna bezołowiowa 95 - Benzyna bezołowiowa 

98 oraz rabat 3 gr na 1 l LPG. Rabaty nie łączą się z innymi ofertami promocyjnymi.  

- rabat 5 % na zakupy w sklepie na stacji paliw "MARYS" ( z wyłączeniem wyrobów tytoniowych, alkoholowych oraz doładowań 

telefonicznych , Lotto oraz innych gier losowych; . Rabaty nie łączą się z innymi ofertami promocyjnymi. ) 

http://www.empatia.mpips.gov.pl/
http://www.rodzina.gov.pl/

