
Karta Dużej Rodziny – Ustawowe zniżki

Logo Zniżka

zniżki na przejazdy kolejowe
37% zniżki na bilety jednorazowe
49% zniżki na bilety miesięczne
ojciec, matka, macocha i ojczym

50% ulgi opłaty za paszport - ojciec, matka,
macocha i ojczym

75% ulgi opłaty za paszport - dzieci

Bezpłatny wstęp do parków narodowych



KDR – zniżki w Firmach Prywatnych na terenie Wodzisławia Śląskiego i okolic

Nazwa Firmy Logo Firmy Adres Zniżka

PKO Bank Polski

Wodzisław Śląski 
ul. Mały Rynek 3
ul. XXX lecia 84

ul. Św. Wawrzyńca 5

 Preferencyjne warunki prowadzenia kont osobistych (PKO
Konto za Zero i PKO Konto Pierwsze). 

Możliwość obniżenia prowizji za udzielenie kredytu/pożyczki.
Szczegółowe informacje w placówkach Banku.

Alab Laboratoria
Sp.z.o.o

Wodzisław Śląski 
ul. 26 Marca 53a
ul.26 Marca 164

15% zniżki na wszystkie badania laboratoryjne wykonywane
przez Partnera

(ulga nie łączy się z innymi promocjami)

BIGA
Wodzisław Śląski 
ul. Bogumińska 9

5% zniżki na całą odzież z żółtą metką oraz na całą odzież z
działu wagi oferowaną przez sieć sklepów BIGA.

Carrefour
Wodzisław Śląski 
ul. Matuszczyka 2

Do 10 % zniżki na całość zakupów we wszystkie dni tygodnia w
postaci e-kuponu na okaziciela, przy dokonaniu w sklepie

jednorazowo zakupów za min. 50 zł, po uwzględnieniu innych
rabatów oraz okazaniu w kasie aktywnej Karty Dużej Rodziny

CCC
Galeria Karuzela
Wodzisław Śląski 

ul. Targowa 19

5% zniżki w sklepach stacjonarnych oraz sklepie internetowym
na wybrane produkty dziecięce. Rabat łączy się z innymi

promocjami. Transakcje z udziałem KDR liczą się do programu
Klubu CCC.



Nazwa Firmy Logo Firmy Adres Zniżka

Circle K

Wodzisław Śląski 
ul. 26 Marca 59

ul. Witosa 24

ul. Pszowska 162 
(Circle K Express)

25% zniżki na zakup usługi myjni (program Standard; program
Premium; program Super Sezon)

20% zniżki na wybraną ofertę gastronomiczną (produkty z
kawiarki, ciastka przygotowywane na stacji oraz produkty hot

food)
- 15 gr/l paliwa premium (słownie piętnaście groszy za zakup 1
litra paliwa) tj. benzyna milesPLUS® 95 ; benzyna milesPLUS®

98 ; olej napędowy milesPLUS® diesel ; milesPLUS diesel
arktyczny)

- 8 gr/l na paliwa bazowe (słownie: osiem groszy za zakup
jednego litra paliwa) tj. benzyna miles® 95; olej napędowy

miles® diesel; gaz LPG SupraGas

Deichmann –
obuwie

Sp. z.o.o

Galeria Karuzela
Wodzisław Śląski 

ul. Targowa 19

10% zniżki na nieprzecenione obuwie dziecięce i plecaki
dziecięce

10% zniżki na markowe obuwie sportowe dla całej rodziny
(marki Adidas, Nike, Puma, Reebok, Fila)

10% zniżki na wszystkie modele z działu dziecięcego i
młodzieżowego w sklepie internetowym

Every 1 School
Wodzisław Śląski 
ul. Radlińska 52

5 % zniżki na kurs lub - 60 zł od osoby/kurs

F.H "BUCIK"
Wodzisław Śląski 

ul. Jastrzębska 165b

10% zniżki na cały asortyment 
dla dzieci i dorosłych 

(nie dotyczy towarów przecenionych)



Nazwa Firmy Logo Firmy Adres Zniżka

FitActive Studio
Wodzisław Śląski 
ul. Przemysława 9

20% zniżki na zakup karnetów na wstęp na zajęcia

FlixBus
Wodzisław Śląski 

ul. Rybnicka 1
15% zniżki na przejazdy krajowe i międzynarodowe oferowane

przez FlixBus

Fly Park Radlin
Radlin 

ul. Rybnicka 125c

10% zniżki na wszystkie atrakcje 
Parku Trampolin 

(nie łączy się z innymi rabatami i promocjami)

Pekao S.A
Wodzisław Śląski 
ul. XXX lecia 62

Preferencyjne warunki pożyczek/kredytów

Orange

Galeria Karuzela
Wodzisław Śląski 

ul. Targowa 19

ul. Kubsza 28

ul. Powstańców Śląskich 11

25 zł zniżki /mies. na abonament na każdą 4 i 5 kartę SIM w
Planie Mobilnym

Kaufland
Wodzisław Śląski 

ul. Witosa 28
Bon zakupowy o wartości 5 PLN za każde 100 PLN wydane w

sklepie



Nazwa Firmy Logo Firmy Adres Zniżka

Księgarnia św.
Jacka

Wodzisław Śląski 
ul. Rynek 21

10% zniżki na cały asortyment 
(z wyłączeniem artykułów objętych w danym okresie promocją)

KUHN Biuro
Rachunkowe,

Doradztwo
Podatkowe

Wodzisław Śląski 
ul. Rynek 1

50% zniżki na wykonanie zeznania podatkowego/rocznego dla
członka Karty Dużej Rodziny

10% zniżki na usługi księgowe

Martes Sport
Galeria Karuzela
Wodzisław Śląski 

ul. Targowa 19

10% zniżki na wszystkie towary oferowane w sklepie 
Nie łączy się z innymi promocjami. Rabat nie dotyczy rowerów ,

nart i butów narciarskich oraz linii Martes ESSENTIALS oraz
towarów oferowanych w programie "Klub Martes Sport" . 

PZU
Wodzisław Śląski 

Ks.Kubsza 24

PZU Ja Plus – wszystkie wypłacane świadczenia z tytułu
zawartej umowy ubezpieczenia, zostaną powiększone o 30%.

10% zniżki na nowe ubezpieczenie PZU Wojażer.
10% zniżki na nowe ubezpieczenie PZU Dom.

Stacja Paliw 
ORLEN

Wodzisław Śląski
ul. Rybnicka 30

ul. Wodzisławska 97

20% zniżki na myjnię
- 10 groszy / 1 litr paliwa VERVA 

(98 lub ON)
- 8 groszy / 1 litr paliwa standard (Efecta95, Efecta Diesel,

LPG)
20% zniżki na wszystkie produkty z oferty Stop Cafe



Nazwa Firmy Logo Firmy Adres Zniżka

OSK Jazda Orlik
Wodzisław Śląski 

ul Targowa 11
5 % zniżki na wszystkie rodzaje kursów organizowanych przez

szkołę nauki jazdy

Santander 
Wodzisław Śląski

ul. Marszałka Józefa
Piłsudskiego 12a

0 % prowizji z tytułu udzielenia kredytu hipotecznego. 
0 zł opłaty miesięcznej za kartę dla Posiadacza i Użytkownika

Konta Jakie Chcę

Sala Zabaw 
Zoolandia

Wodzisław Śląski
ul. Targowa 5

30 % zniżki na bilety wstępu 

Zakłady Mięsne
Berger

Wodzisław Śląski
ul. Wyszyńskiego 1A

3% rabatu na wszystkie zakupy w bistro oraz na pełen
asortyment w sieci sklepów firmowych

Monsun sport
Sklep z odzieżą

sportową

Wodzisław Śląski
ul. Mendego 28

10% rabatu na wszystkie produkty nieprzecenione (za
wyjątkiem marki 4F)



Nazwa Firmy Logo Firmy Adres Zniżka

Relax - Med
Wodzisław Śląski
ul. Jana Pawła II 8

Zniżki dla dorosłych:
 15 % zniżki na wkładki ortopedyczne

10 % zniżki na buty, rehabilitację dzieci, artykuły medyczne i
ortopedyczne, Plastrowanie Kinesiotaping, ćwiczenia dla kobiet

w ciąży, leczenie nietrzymania moczu, leczenie skoliozy,
Instruktaż stóp, ćwiczenia korekcyjne, badania komputerowe

stóp, rehabilitację indywidualną, wypożyczenie sprzętu do
rehabilitacji(wózek inwalidzki, schodołaz, koncentrator tlenu,

kule, artromot, szyna CPM i inne),
5 % zniżki na wkładki ortopedyczne indywidualne, protezy

kończyn i części do protez, Fizykoterapię * 
Zniżki dla dzieci i młodzieży

20 % zniżki na wkładki ortopedyczne
10 % zniżki na sprzedaż obuwia dla dzieci w tym obuwia

zdrowotnego, wykonywanie wkładek indywidualnych,
rehabilitacja dzieci, wypożyczenie sprzętu do rehabilitacji,

leczenie skoliozy – rehabilitacja, badania komputerowe stóp,
Instruktaże stóp, ćwiczenia korekcyjne grupowe, rehabilitacja

indywidualna, Plastrowanie kinesiotaping. \artykuły medyczne i
ortopedyczne 

5 % zniżki na wykonywanie i sprzedaż części do protez
kończyn, Fizykoterapie, gorsety ortopedyczne do leczenia

skolioz.
Wskazane rabaty dotyczą: Asortymentu nieprzecenionego, nie
podlegającego refundacji NFZ, a także niedofinansowanego ze
środków publicznych MOPS, PFRON i inne. ** Rabat dotyczy

także oferty sklepów internetowych : Z obuwiem
profilaktycznym: www.dlastopy.pl z akcesoriami i obuwiem dla

diabetyków: www.idiabetyk.pl

STEMAR
Wodzisław Śląski

ul. Kubsza 16
ul. Rynek 11

10% zniżki na cały asortyment sklepu. Zniżka nie łączy się z
promocjami, wyprzedażami oraz kartami rabatowymi

wydawanymi w sklepach

http://www.idiabetyk.pl/


Nazwa Firmy Logo Firmy Adres Zniżka

T-Mobile

Galeria Karuzela
Wodzisław Śląski 

ul. Targowa 19

ul. Kubsza 20

20% zniżki na opłatę abonamentową na cały okres umowy.
Zniżka przyznawana jest na każdą Umowę Abonamentową

(Telefon komórkowy i/lub Internet i/lub Telefon domowy. Zniżka
przyznawana jest zarówno dla ofert tylko z kartą SIM oraz dla

ofert z urządzeniem. Zniżka przyznawana jest przy
transakcjach zawieranych w sklepach stacjonarnych (Sklepy

własne oraz Autoryzowane Punkty Sprzedaży) 
Zniżka 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. 

Credit Agricole
Wodzisław Śląski

ul. Kubsza 7

Konto dla Ciebie: bezpłatne otwarcie konta, brak opłat
miesięcznych za prowadzenie konta, brak opłaty miesięcznej

za użytkowanie karty, bezpłatne wypłaty z bankomatów w
Polsce i za granicą.

Rachunek Oszczędzam (oferowany w ramach Konta dla
Ciebie) dzienna kapitalizacja odsetek, oprocentowanie

podwyższone o 0,10 punktu procentowego
Limit kredytowy w koncie (Indywidualna Linia Kredytowa

oferowana w ramach Konta dla Ciebie): brak opłaty rocznej za
przyznanie limitu.

COCCODRILLO
Wodzisław Śląski 

ul. Rynek 11

15% zniżki na produkty nieprzecenione dostępne w salonach
stacjonarnych Coccodrillo i sklepie internetowym coccodrillo.eu

w Polsce. 
Zniżka nie obowiązuje w salonach typu Outlet. 

Zniżka nie łączy się z promocjami i wyprzedażą, nie dotyczy
kosztów wysyłki oraz opakowań

W sklepie internetowym aby otrzymać rabat konieczne będzie
wpisanie hasła, które będzie umieszczone w regulaminie

promocji. 

PLAY

Galeria Karuzela
Wodzisław Śląski 

ul. Targowa 19

ul. Witosa 28

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

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

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



Nazwa Firmy Logo Firmy Adres Zniżka

Stacja Paliw
Shell

Wodzisław Śląski
ul. Rybnicka 15

osiedle Dąbrówki 1A

- 8 gr/ 1 litr paliwa podstawowe (Shell FuelSave 95, Shell
FuelSave diesel)

- 10 gr / 1 litr paliwa premium (Shell V-Power 95, Shell V-Power
diesel, Shell V-Power racing) 

- 3 gr / 1 litr na LPG (Shell Autogas)
Rabat nie obejmuje Shell V-Power 95 oraz Shell V-Power
Diesel we wtorki – promocja „Wtorki z V-Powerem” (cena

paliwa VP95/VPD = cenie paliwa podstawowego), ** Rabaty nie
sumują się.

Zniżka na myjnię: 29,99 zł za program myjni Perfect Shine, Lux
Plus, Lux na wybranych stacjach, gdzie znajdują się myjnie

marki Shell.
Rabat na produkty: • Wawel czekolada 100g (gorzka, mleczna,
kasztanki, malaga, tikitaki, krówkowa), cena regularna 4,99 zł,

cena KDR 3,99 zł, zniżka KDR 20%, • Hot dog z parówką 130g,
cena regularna 4,99 zł, cena KDR 3,99 zł, zniżka KDR 20%, •
Woda deli2go (gazowana, niegazowana), cena regularna 2,35
zł, cena KDR 1,89 zł, zniżka KDR 20% • Pepsi 0,5 l, Pepsi Max

0,5 l, cena regularna 4,49 zł, cena KDR 3,59 zł, zniżka KDR
20%.

Studio Figura
Wodzisław Śląski

Wodzisław Śląski 
ul. Minorytów 1

-10% na karnety treningowe
 -5% na karnety z kosmetologii estetycznej 

Promocja nie łączy się z innymi promocjami

Lidl
Wodzisław Śląski

ul. Józefa Michalskiego 12B
ul. Radlińska 26

10 % zniżki na produktu z kategorii: piekarnia Lidla, produkty
Cien, produkty Crownfield, kuchnialidla.pl, Ryneczek Lidla,
produkty Lupilu, produkty W5, produktu Ballino i Gelatelli, 
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