
Oferowane formy wsparcia Programu Rodzina 3+ 

„Księgarnia Marek Leleń” 
ul. Traugutta 21 c 

06-100 Pułtusk 

 
5% rabat 

 
książki 

 
10% rabat 

 

podręczniki  
przy zakupie kompletu 

„NGJ Galeria Mebli  
Grzegorz Niesiobędzki” 

ul. Staszica 7 
06-100 Pułtusk 

15% rabat 

 
wszystkie meble  

(z wyjątkiem mebli objętych promocją producenta) 
 

20% rabat 

 
meble skrzyniowe  

z ekspozycji 
(przy zakupie  

pełnej ekspozycji) 
 

Niepubliczne Katolickie Przedszkole 
„Faustynka” 

ul. Piaskowa 16 
06-100 Pułtusk 

50% rabat 

 
opłata za przedszkole: 

pierwsze dziecko w rodzinie 
objętej Programem Rodzina 3+ 

 

 
60% rabat 

 

 
opłata za przedszkole: 

kolejne dziecko tej rodziny 
 

„Tygodnik Pułtuski” 
ul. Rynek 16 

06-100 Pułtusk 

 
20% 

 
ogłoszenia drobne dla osób objętych Programem Rodzina 3+ 

10% ogłoszenia i reklamy dla Partnerów Programu Rodzina 3+ 



„Kancelaria Finansowo-Audytowa 
Aneta Mokrzycka-Roguska” 

ul. Rynek 46/48 lok. 3 
06-100 Pułtusk 

50% rabat 
usługi rozliczenia rocznego dla rodzin  

z liczbą dzieci 3-5 

90% rabat 
usługi rozliczenia rocznego dla rodzin  

z liczbą dzieci 6 i więcej 

30 % rabat 
usługi księgowe dla przedsiębiorców  

z liczbą dzieci 3-5 

50% rabat 
usługi księgowe dla przedsiębiorców  

z liczbą dzieci 6 i więcej 

30 % rabat 
inne usługi księgowo-kadrowe  

dla rodzin z liczbą dzieci 3 i więcej 

50% rabat 
usługi księgowe dla przedsiębiorców rozpoczynających 

działalność przez pierwsze pół roku z liczbą dzieci 3 i więcej 
 

zniżki na wszelką profesjonalną pomoc  
mieszczącą się w ramach oferowanych przez firmę usług 

 
 

indywidualne zniżki dla rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne 
 

 
„Pułtuska Gazeta Powiatowa” 

ul. Świętojańska 15 
06-100 Pułtusk 

 

50% rabat ogłoszenia drobne w „Pułtuskiej Gazecie Powiatowej” 

 
AVAILO sp. z o. o. 

Jasionka 954 
36-002 Jasionka 

 
 10% zniżki 

 
zakup pakietu Mecenas Direct 

 
10% zniżki 

 

 
zakup pakietu Mecenas Direct dla Rodziny 

 
 



Dom Ubezpieczeniowy SPECTRUM 
Biuro 

ul. Mickiewicza 33A 
06-100 Pułtusk 

 
Dom Ubezpieczeniowy SPECTRUM 

Punkt Obsługi Klienta 
Grabówiec 14 c 
06-100 Pułtusk 

 

20% rabat 

 
ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży  

realizujących obowiązek szkolny 
 

20% rabat 
 

ubezpieczenia NNW studentów 
 

10% rabat 
 

NNW rodziców i dorosłych członków Rodziny 3+ 
 

10% rabat 

 
ubezpieczenia domów i mieszkań Rodziny 3+ 

- bezpłatne, fachowe doradztwo ubezpieczeniowe 
- bezpłatna pomoc w zgłaszaniu i likwidacji szkód 

 

 
Centrum Terapeutyczne  
Aleksandra Kaczyńska 
ul. Daszyńskiego 46a 

06-100 Pułtusk 
 

15% rabat 

 
 

Terapie: 
 logopedyczną, 

 neurologopedyczną, 
 surdologopedyczną, 
 psychologiczną, 

 widzenia, 
 ręki. 

 
PAKIET RODZINNY zakłada obniżenie kosztów terapii przy 
założeniu, że rodzeństwo uczęszcza na terapię min. 2 razy  

w tygodniu, czyli w sumie realizuje 8 zajęć w miesiącu. 
Koszt pakietu za 8 zajęć wynosi 480 zł zamiast 600 zł. 

 
 



 
 

Miejskie Centrum Kultury i Sztuki  
w Pułtusku 

plac Teatralny 4 
06-100 Pułtusk 

 
 

50% zniżki 
 

opłaty miesięczne  
za zajęcia organizowane przez MCKiS w Pułtusku, 

realizowane w sekcjach zainteresowań 

 
 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
w Pułtusku 

ul. Daszyńskiego 17A 
06-100 Pułtusk 

 
 

50% zniżki 
opłaty za korzystanie z Krytej Pływalni 

(ul. Burmistrza Stanisława Śniegockiego 3) 

 
Pułtuska Biblioteka Publiczna 

 im. J. Lelewela 
ul. Słowackiego 6  
06-100 Pułtusk 

bezpłatne 

 
usługi ksero materiałów edukacyjnych 

po okazaniu karty Rodziny 3+ 
i aktualnej legitymacji szkolnej, 

dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych 
i odnotowaniu tego faktu w rejestrze 

prowadzonym przez Bibliotekę 
oraz poszczególne filie biblioteczne: 

 Pułtuska Biblioteka Publiczna im. J. Lelewela w Pułtusku,  
     ul. Słowackiego 6 
 Fila Biblioteczna Nr 1, ul. Brzozowa 5 
 Filia Biblioteczna Nr 2, ul. 13 Pułku Piechoty 1 
 Filia Biblioteczna Nr 3, ul. Na Skarpie 10 
 

 



 
Przedszkole Miejskie Nr 3 w Pułtusku 

ul. Uzdrowiskowa 17 
06-102Pułtusk 

20% zniżki 
opłaty za świadczenia 

w zakresie przekraczającym 
podstawę programową 

 
Przedszkole Miejskie Nr 4  

z Oddziałami Integracyjnymi  
w Pułtusku 

ul. Krajewskiego 3  
06-100 Pułtusk 

20% zniżki 
opłaty za świadczenia 

w zakresie przekraczającym 
podstawę programową 

Przedszkole Miejskie Nr 5 w Pułtusku 
ul. 17 Stycznia 7  
06-100 Pułtusk 

 
20% zniżki 

 

 
 

opłaty za świadczenia 
w zakresie przekraczającym 

podstawę programową 
 
 

 
20% zniżki 

 
 

opłaty za korzystanie 
z opieki w żłobkach 

prowadzonych przez 
Gminę Pułtusk 

 
 

 
Żłobek  Miejski  w Pułtusku  

ul. 13 Pułku Piechoty 1 
06-100 Pułtusk 

 

20% rabat 

          
 

opłaty  za korzystanie z opieki 
 
 
 



Gmina Pułtusk 
 

50% refundacji 

 
biletów miesięcznych na dojazd uczniów z terenu Gminy Pułtusk 

do szkół ponadgimnazjalnych położonych w Pułtusku 
 

 
bilety komunikacji miejskiej za złotówkę  

 
 


