
L.P. Nazwa                 Dane teleadresowe          Oferowane zniżki Dla kogo zniżka

KOMUNIKACJA

            
1. BUZZBUS/M CHOICE odjazd  autobusów  Katowice  ul.  Sądowa,

bilet można nabyć bezpośrednio 
u kierowcy autokaru

10% zniżki na autobus z Katowic do 
Oświęcimia lub Energylandii,
zniżka  ograniczona  czasowo  do  dnia
31.12.2021 r.

dla wszystkich posiadaczy 
Katowickiej Karty Mieszkańca

2. Taxi Rondo Związek Przedsię-
biorstw Transportowych

miejsce  udzielania  zniżki  -  teren  całej  
Polski

20% rabatu na taksówki osobowe - 
od obowiązującej taryfy,
zniżka ograniczona czasowo do dnia 
31.12.2021 r.

dla  wszystkich  posiadaczy  
Katowickiej Karty Mieszkańca

DLA PUPILA

3. Szkoła Szkolenia Psów 
Warsztat.edu.pl

miejsce udzielania zniżki: 
Katowice ul. Solskiego 4a

Przy  wykupie  kursu  jednorazowo  10%  
zniżki  na  szkolenia  dla  szczeniąt  i  psów  
dorosłych oraz zajęcia dodatkowe dla osób
chcących  zapewnić  psu  i  sobie  dodatkową
aktywność,
zniżka  ograniczona  czasowo  do  dnia
31.12.2021 r. 

dla  wszystkich  posiadaczy  
Katowickiej Karty Mieszkańca

4. Sklep „SZNUPA” s.c. miejsce udzielania zniżki: 
sklep Katowice ul. Kolejowa 19

5% zniżki na zakupy w sklepie stacjonarnym 
zniżka  ograniczona  czasowo  do  dnia
08.11.2021 r.

dla  wszystkich  posiadaczy  
Katowickiej Karty Mieszkańca



5. Gabinet Weterynaryjny 
„Fundacja for Animals”

miejsce udzielania zniżki: 
Katowice,  ul. 11-go Listopada 4

15%  zniżki  na  wszystkie  usługi  
weterynaryjne,
zniżka  ograniczona  czasowo  do  dnia
31.12.2021 r.

dla  wszystkich  posiadaczy  
Katowickiej Karty Mieszkańca

URODA

6. Salon Urody „La Rose” miejsce udzielania zniżki: 
Katowice ul. Andrzeja 25/1, 

10% zniżki na wszystkie usługi kosmetyczne 
i fryzjerskie,
zniżka  ograniczona  czasowo  do  dnia
31.12.2021 r.

dla  wszystkich  posiadaczy  
Katowickiej Karty Mieszkańca

7. Gabinet kosmetyczny „Cud 
Natury”

miejsce udzielania zniżki:
Katowice , ul. K. Hoppego 4

20%  zniżki  na  zabiegi  lecznicze  stóp  
i paznokci (profilaktyka pękających pięt oraz
wrastających paznokci), manikiur hybrydowy

dla  wszystkich  posiadaczy  
Katowickiej Karty Mieszkańca

8. Salon kosmetyczny „Akademia 
Piękna”

miejsce udzielania zniżki: 
Katowice, ul. Józefowska 100

10% zniżki na wszystkie usługi kosmetyczne
(z  wyłączeniem  makijażu  permanentnego
medycyny estetycznej - oferta nie łączy się  
z innymi promocjami),
zniżka  ograniczona  czasowo  do  dnia
31.12.2021 r.

dla  wszystkich  posiadaczy
Katowickiej Karty Mieszkańca



9. „Atelier Urody Vellp
Professional”

miejsce udzielania zniżki: 
Katowice, ul. Mysłowicka 4/4

20% zniżki na wszystkie usługi kosmetyczne
i szkoleniowe,

dla wszystkich posiadaczy       Ka-
towickiej Karty Mieszkańca

10. JJ HAIR STUDIO miejsce udzielania zniżki: 
Katowice          ul. Barbary 13

15% zniżki na strzyżenie,
10%  zniżki  na  pozostałe  usługi
z  wyłączeniem  keratynowego  prostowania
włosów,  dekoloryzacji,  przedłużania
i  zagęszczania  włosów  oraz  sprzedaży
produktów,
zniżka  ograniczona  czasowo  do  dnia
31.12.2021

dla  wszystkich  posiadaczy
Katowickiej Karty Mieszkańca 

11. Salon Fryzjersko-Kosmetyczny
„ESTHETICS BEAUTY”

miejsce udzielania zniżki: 
Sosnowiec, Aleja Wolności 2

zapisy  tylko  telefonicznie
pod nr tel.: 32 296 97 65

20% zniżki na wszystkie usługi kosmetyczne
dla wszystkich posiadaczy KKM,
10% zniżki na wszystkie usługi fryzjerskie dla
wszystkich posiadaczy KKM,
30 % zniżki na strzyżenie dla Seniorów oraz
rodzin wielodzietnych,
oferta nie łączy się z innymi promocjami,
zniżka ograniczona czasowo do 31.12.2021r.

dla  wszystkich  posiadaczy
Katowickiej Karty Mieszkańca 

dla  Seniorów  i  rodzin
wielodzietnych

12. DE LUXO SERVICE SP. Z O.O.
„5D Clinic”

miejsce udzielania zniżki: 
Klinika Medycyny Estetycznej 
i  Kosmetologii  5D  Clinic,  Katowice  Plac
Wolności 2

10  %  zniżki  na  wszystkie  zabiegi
kosmetologiczne,
5%  zniżki  na  wszystkie  zabiegi  medycyny
estetycznej

dla  wszystkich  posiadaczy
Katowickiej Karty Mieszkańca 

TURYSTYKA I WYPOCZYNEK



13. Hotel „Kudowa” Kudowa Zdrój miejsce udzielania zniżki: 
Kudowa Zdrój Hotel „Kudowa” 
ul. Pogodna 16

10% zniżki od cennika hotelowego 
zamieszczonego  na  stronie
www.hotelkudowa.pl oraz 10% zniżki od
pakietów pobytowych zamieszczonych 
na stronie www.hotelkudowa.pl . 
Zniżki  nie  łączą  się  z  innymi  promocjami  
i  dotyczą  rezerwacji  dokonanych  
bezpośrednio w hotelu,

dla  wszystkich  posiadaczy  
Katowickiej Karty Mieszkańca

14. Biuro Turystyczne „VitaSUN” miejsce udzielania zniżki: 
Będzin ul. Gzichowska 116a

5%  zniżki  na  wyjazdy  turystyczne  dla  
posiadaczy  KKM  oraz  5%  zniżki  dla  osób  
towarzyszących,

dla  wszystkich  posiadaczy  
Katowickiej Karty Mieszkańca

15. Górnośląski Oddział PTTK 
w Katowicach – Biuro Podróży 
PTTK

miejsce udzielania zniżki: 
Katowice ul. Rynek 13

rabat  30,00  zł  na  osobę  przy  zakupie  
wycieczek  kilkudniowych  lub  wczasów  
z oferty biura podróży PTTK,

dla  wszystkich  posiadaczy  
Katowickiej Karty Mieszkańca

16. Dom Gościnny „Poranek” miejsce udzielania zniżki: 
Wicie  , ul. Działkowa 8

12%  zniżki  na  nocleg  i  wyżywienie  
(od  Cennika  zamieszczonego  na  stronie  
internetowej – w okresach 30.04-26.06 oraz
28.08-24.09)

dla seniorów powyżej 60 r.ż.

17. „Elemels Planet” Sp. z o.o. – 
noclegi Ustroń

miejsce udzielania zniżki: 
Ustroń ul. Daszyńskiego 1

10% zniżki  na usługi  związane z  noclegiem
(zakwaterowanie bez wyżywienia),

dla  wszystkich  posiadaczy  
Katowickiej Karty Mieszkańca

http://www.hotelkudowa.pl/
http://www.hotelkudowa.pl/


18. Firma Usługowa „Oliwia”         
Janusz Mazur

miejsce udzielania zniżki:
 Kołobrzeg ul. Spokojna 8

10% zniżki na wszystkie usługi świadczone 
w obiekcie,

dla seniorów powyżej 60 r.ż.

19. Pensjonat „Gaborek” miejsce udzielania zniżki: 
Krynica Zdrój, ul. Szkolna 7

15% zniżki od cen zawartych w cenniku na
stronie internetowej – dotyczy noclegów ze
śniadaniem,
5%  zniżki na pozostałe usługi Pensjonatu, tj.
Promocje,  obiadokolacje,  masaże  SPA
i zabiegi kosmetyczne,
zniżka  ograniczona  czasowo  do  dnia
31.12.2022r.

dla wszystkich posiadaczy KKM

20. Biuro Usług Turystycznych i Re-
habilitacyjnych „ALF”

miejsce udzielania zniżki: 
Opole, ul. Ozimska 38/2

5%  zniżki  na  wyjazdy  organizowane  przez
Biuro  usług  Turystycznych  i  Rehabilitacyj-
nych „ALF”

dla wszystkich posiadaczy KKM

21. Biuro podróży „Grupa Plus” Sp.
z o.o. 

miejsce udzielania zniżki: 
Ruda Śląska ul. Edmunda Kokota 180,

7% zniżki na wyjazdy zagraniczne dla    po-
siadaczy KKM oraz osób                      towa-
rzyszących, zniżki nie łączą się           z innymi
prom ocjami, dotyczą               rezerwacji do-
konanych w siedzibie       Organizatora lub na
stronie  internetowej  www.pluswakacje.pl
(na hasło KKM),

dla wszystkich posiadaczy KKM

USŁUGI PRAWNE



22. Kancelaria Notarialna – 
Tymoteusz Grajner

miejsce udzielania zniżki: 
Katowice ul. Gliwicka 13

20%  zniżki  od  wynagrodzenia  notariusza
obejmujący taksę od czynności notarialnej,

dla  wszystkich  posiadaczy  
Katowickiej Karty Mieszkańca

23. Kancelaria Adwokacka „ALPHA 
IURIS”

Miejsce udzielania zniżki: 
Katowice, ul. Pośpiecha 7-9/311

80% rabat na obowiązujący taryfikator 
kancelarii w zakresie honorarium od każdej 
jednostkowej porady prawnej, koszt porady
po rabacie 61,50 zł,

dla wszystkich posiadaczy 
Katowickiej karty Mieszkańca

CZAS WOLNY

24. Centrum Kultury, Nauki 
i Zabawy „Bajka Pana Kleksa”

miejsce udzielania zniżki: 
Katowice ul.  Porcelanowa 23, 

20% zniżki na bilety indywidualne normalne
i ulgowe oraz rodzinne 2+2 i 2+1 zarówno  
w  tygodniu  jak  i  w  weekendy
zniżka  ograniczona  czasowo  do  dnia
31.12.2021 r.

dla  wszystkich  posiadaczy  
Katowickiej Karty Mieszkańca

25. Księgarnia „Tak czytam” miejsce udzielania zniżki: 
sklep w Katowicach ul. 3-go Maja 13

posiadacze Katowickiej Karty Mieszkańca 
uprawnieni są do zakupów z dodatkowym 
rabatem 10% naliczanym od ceny już 
obniżonej (w księgarni każda książka objęta 
jest promocją),

dla  wszystkich  posiadaczy  
Katowickiej Karty Mieszkańca

26. Fundacja Komunikacji           
Międzykulturowej “THE LINK”

 
miejsce udzielania zniżki:
Katowice ul. Różyckiego 14C

10%  rabatu  ma  opłatę  wpisową
do  Uniwersytetu  Trzeciego  Wieku
Fundacji Komunikacji Międzykulturowej THE
LINK,  zniżka  ograniczona  czasowo  do  dnia

Dla Seniorów powyżej 60 r.ż.



31.12.2022r.

USŁUGI

27. Kodak Express Foto s.c. miejsce udzielania zniżki: 
Katowice ul. Rynek 8

10% zniżki na zdjęcia do dokumentów 
oraz zdjęcia amatorskie,

dla  wszystkich  posiadaczy  
Katowickiej Karty Mieszkańca

28. „Ekopralnia” Miejsce udzielania zniżki: 
Katowice, ul. 1-go Maja 23

15% zniżki na wszystkie usługi w Ekopralni, dla  wszystkich  posiadaczy  
Katowickiej Karty Mieszkańca

29. „ Wycinanie Drzew Dominik 
Horodyński”

miejsce udzielania zniżki:
Katowice ul. Kolejowa 58

15-20%  zniżki  na  prace  związane
z  ogrodnictwem  i  zagospodarowania
terenów  zielonych  (wysokość  zniżki
uzależniona jest od zakresu prac),

dla  wszystkich  posiadaczy  
Katowickiej Karty Mieszkańca

30. Ośrodek Szkolenia Kierowców 
„Południe TD”

miejsce udzielania zniżki: 
Katowice ul. Gen. Jankego

5% zniżki (nie mniej niż 100pln) na wszystkie
kursy prawa jazdy 
5% zniżki na szkolenia okresowe,

dla  wszystkich  posiadaczy
Katowickiej Karty Mieszkańca

31. AB Direct sp. zo.o. Autodrom 
Tor Kartingowy

miejsce udzielania zniżki: 
Sosnowiec, ul. Stawowa 4

20% zniżki  na  jeden przejazd indywidualny
dziennie 

dla  wszystkich  posiadaczy
Katowickiej Karty Mieszkańca

BRANŻA MEDYCZNA, TELEPORADY



32. Stanmed24 – sklep medyczny 
i wypożyczalnia sprzętu rehabi-
litacyjnego

miejsce udzielania zniżki: 
Chorzów ul. św. Pawła 11/236

5%  zniżki  na  wypożyczenie  sprzętu  
rehabilitacyjnego oraz 5% zniżki 
na  asortyment  sklepu  Stanmed24  –  
na wszystkie produkty nierefundowane
zniżka  ograniczona  czasowo  do  dnia
31.12.2021 r.

dla  wszystkich  posiadaczy  
Katowickiej Karty Mieszkańca

33. Amplifon Poland Sp. Z o.o. miejsce udzielania zniżki: 
Katowice ul. Morcinka 15

30% zniżki na środki do pielęgnacji aparatów
słuchowych  oraz  baterie  do  aparatów  
słuchowych  za  1,25  zł  za  sztukę  dla  
posiadaczy KKM,

dla  wszystkich  posiadaczy  
Katowickiej Karty Mieszkańca

34. „BetaMed” S.A. miejsce udzielania zniżki: 
Chorzów ul.  Racławicka 20a

10 % zniżki na rehabilitację,
zniżka  ograniczona  czasowo  do  dnia
31.12.2021 r.

dla Seniorów powyżej 60 r.ż.

35. „Telemedycyna Polska S.A.” miejsce udzielania zniżki: 
usługi zdalne (telefoniczne, badanie 
na odległość) - zdalna przychodnia

20%  zniżki  na  zdalne  usługi  zdrowotne  
(zniżka na usługi oferowane 
za  pośrednictwem  strony  www.mojkardio-
log.pl -  usługi  własne  
Telemedycyny  Polskiej  S.A.)  -  m.in.  
Telekonultacje lekarskie, EKG

dla  wszystkich  posiadaczy  
Katowickiej Karty Mieszkańca

36. „ACS Słuchmed” sp.z o.o. Miejsce udzielania zniżki: 
Lublin, ul. Orla 5

25%  zniżki  na  zakup  kompletu  baterii  do
aparatu słuchowego (6szt.). Zniżka nie łączy
się  z  rabatem  z  tytułu  posiadania  
Karty  Stałego  Klienta  Słuchmed.  

dla  wszystkich  posiadaczy  
Katowickiej Karty Mieszkańca

http://www.mojkardiolog.pl/
http://www.mojkardiolog.pl/


50% zniżki na uniwersalne ochronniki słuchu
Alpine (Fly Fit, Party Plug, Pluggies Kids, 
Sleep Soft +Swime Safe)
zniżka  ograniczona  czasowo  do  dnia
31.12.2021 r.

38. Sklep „Kind” Aparaty Słuchowe Miejsce udzielania zniżki: 
Katowice
ul. Bocheńskiego 38a
ul. Jankego 147
ul. Mysłowicka 13
ul. Poniatowskiego 14 
ul. Graniczna 45

10% zniżki na akcesoria, które nie podlegają
dofinansowaniu  z  NFZ  -  baterie,  akcesoria
elektroniczne,  akcesoria  do  czyszczenia  
aparatów.

dla  wszystkich  posiadaczy  
Katowickiej Karty Mieszkańca

39. „MDT Medical” sp.zo.o. Miejsce udzielania zniżki: 
usługi  zdalne  (telefoniczna  obsługa
pacjenta)

5%  zniżki  na  abonamenty  teleopieki
oraz na urządzenia teleopieki i telemedycz-
ne dla Seniorów (pow. 60 r.ż.)

40. „Nosce te ipsum” miejsce udzielania zniżki: 
Chorzów, ul. Dąbrowskiego 1

20% zniżki na wszystkie usługi w „Nosce 
te ispum” tj. Masaże, fizjoterapia, zabiegi,    
kosmetyka oraz zajęcia ruchowe; zniżka 
nie łączy się z pakietami i innymi 
promocjami,

dla wszystkich posiadaczy KKM

41. „EPIONE” miejsce udzielania zniżki: 
Katowice, 
ul. Piotrowicka 68,
 ul. Szopienicka 59, 

5% zniżki na badania diagnostyczne 
wykonywane  w  Centrum  Diagnostyki
Obrazowej  EPIONE  (dotyczy  usług
komercyjnych),

dla Seniorów powyżej 60r.ż.



ul. Zawiszy Czarnego 7A 5%  zniżki  na  zabiegi  wykonywane
w  Gabinetach  Rehabilitacyjnych  EPIONE
(dotyczy usług komercyjnych); 
zniżka  ograniczona  czasowo  do  dnia
31.12.2021r.

SKLEPY

42. „Świat Pozytywek” - 
sklep internetowy

zamówienie  należy  złożyć  przez  stronę  
internetową  www.swiatpozytywek.pl 
i odebrać w siedzibie firmy w Katowicach
ul. Warsztatowa 9a

10%  zniżki  na  pozytywki  dla  mieszkańców
Katowic na hasło: KKM,

dla  wszystkich  posiadaczy  
Katowickiej Karty Mieszkańca

43. F.H. Skudlik – sklep z artykuła-
mi gospodarstwa domowego

miejsce udzielania zniżki: 
sklep w Katowicach ul. św. Jana 14

5%  zniżki  na  sztućce,  garnki,  patelnie,  
kawiarki, noże i inne art. AGD,

dla  wszystkich  posiadaczy  
Katowickiej Karty Mieszkańca

44. Sklep „Świat Kuchni” miejsce udzielania zniżki: 
sklep w Katowicach ul. 3-go Maja 27

5%  zniżki  przy  płatności  gotówką  oraz  2%
zniżki  przy  płatnością  kartą  na  wszystkie  
produkty do wyposażenia kuchni – zniżki
nie dotyczą produktów promocyjnych,

dla  wszystkich  posiadaczy  
Katowickiej Karty Mieszkańca

45. Galeria „Amadeus” miejsce udzielania zniżki: 
sklep w Katowicach ul. 3-go Maja 18

5%  zniżki  na  biżuterię  srebrną,  stalową,
sztuczną, upominki,

dla  wszystkich  posiadaczy  
Katowickiej Karty Mieszkańca

46. AM Group – sklepy z odzieżą 
męską Adriano Calitri

miejsce udzielania zniżki: 
wszystkie sklepy Adriano Calitri na terenie

20%  zniżki  na  cały  asortyment  -  odzież  
męska - nie łączy się z innymi promocjami,

dla  wszystkich  posiadaczy  
Katowickiej Karty Mieszkańca

http://www.swiatpozytywek.pl/


woj. śląskiego – wykaz sklepów dostępny 
na stronie internetowej                    
www.adrianocalitri.pl

47. Sklep „Świat Kwiatów” Sklep internetowy 
www.sklep.swiatkwiatow.pl

5%  zniżki  na  cały  asortyment  zamawiany
przez sklep internetowy,
 
Zniżka zostanie udzielona na hasło KKM.

dla  wszystkich  posiadaczy  
Katowickiej Karty Mieszkańca

48. Sklep „Textile House Poland”
sp.z o.o.

miejsce udzielania zniżki: 
Katowice:
ul. Chorzowska 9
ul. Francuska 13

10% zniżki na zakup towarów w pierwszym
tygodniu nowej kolekcji

dla wszystkich posiadaczy 
Katowickiej karty Mieszkańca

49. Sklep „ABC” Knabel miejsce udzielania zniżki: 
Katowice, ul. Mościckiego 6

5% zniżki na zakupy przy płatności gotówką;
3  %  zniżki  na  zakupy  przy  płatności  kartą
płatniczą; zniżka nie obejmuje towarów
 akcyzowych i promocyjnych,;zniżki nie łączą
się z innymi promocjami, 
zniżka ograniczona czasowo do 31.12.2021r.

dla wszystkich posiadaczy 
Katowickiej Karty Mieszkańca

50. Sklep „Hermes”  Knabel  sp. j. miejsce udzielania zniżki: 
Katowice, ul. Zadole 24-26

5% zniżki na zakupy przy płatności gotówką;
3  %  zniżki  na  zakupy  przy  płatności  kartą
płatniczą; zniżka nie obejmuje towarów 
akcyzowych i promocyjnych,;zniżki nie łączą
się z innymi promocjami,
zniżka ograniczona czasowo do 31.12.2021r.

dla wszystkich posiadaczy 
Katowickiej Karty Mieszkańca

RESTAURACJE, CUKIERNIE

http://www.sklep.swiatkwiatow.pl/
http://www.adrianocalitri.pl/


51. Restauracja „Stare i Nowe” miejsce udzielania zniżki: 
Katowice ul. Chorzowska 7B

10% zniżki na organizację imprezy 
okolicznościowej

dla  wszystkich  posiadaczy  
Katowickiej Karty Mieszkańca

52. Cukiernia „NUGAT” miejsce udzielania zniżki: 
Sosnowiec, ul. Kaliska 22/12 10% zniżki na pełny asortyment cukierniczy,

zniżka ograniczona czasowo do 31.12.2021r.
dla Seniorów powyżej 60 r.ż.

OPTYK

53. Salon Optyczny 
„Nasze Okulary”

miejsce udzielania zniżki: 
sklep w Katowicach ul. 1-go Maja 25 oraz 
sklep w Bytomiu ul. Powstańców 
Warszawskich 64A/1

30% zniżki na wszystkie oprawy okularowe –
przy zakupie kompletnej pary okularów oraz
10% na akcesoria optyczne;

dla  wszystkich  posiadaczy  
Katowickiej Karty Mieszkańca

54. Zakład Optyczny 
„Bogdan Sobota”

miejsce udzielania zniżki:
Katowice ul. Chopina 2

10%  zniżki  na  nowe  okulary,  naprawę  
okularów, galanterię okularową; 

dla  wszystkich  posiadaczy  
Katowickiej Karty Mieszkańca

55. Studio Optyczne „Blue Eyes” Miejsce udzielania zniżki: Katowice:
ul. Rolna 59c
ul. Radockiego 150/8

30% zniżki na oprawy korekcyjne przy 
zakupie oprawy i szkieł korekcyjnych 

dla wszystkich posiadaczy 
Katowickiej Karty Mieszkańca

USŁUGI JUBILERSKIE



56. Firma Jubilerska “Szafir” Miejsce udzielania zniżki:
Katowice, ul. Markiefki 62

5% zniżki na biżuterię, zegarki oraz artykuły 
dekoracyjne

dla wszystkich posiadaczy 
Katowickiej Karty Mieszkańca

57. Sklep Jubilerski Jerzy Kurczok miejsce udzielania zniżki:
 Katowice, Pocztowa 10

10% zniżki  na  sprzedaż i  naprawę biżuterii
złotej, srebrnej i zegarków; 
zniżka ograniczona czasowo do 31.12.2021r.

dla  wszystkich  posiadaczy  
Katowickiej Karty Mieszkańca

58. „Jubiler W. Krzyś” miejsce udzielania zniżki: 
Katowice, ul. Staromiejska 15

od 20% do 30% zniżki na wyroby ze srebra 
oraz na wybrane modele zegarków

dla wszystkich posiadaczy Kato-
wickiej Karty Mieszkańca

INNE

59. katodesk.com miejsce udzielania zniżki: 
Katowice ul. św. Jana 11/4

-  15% zniżki na biurko „standard” i „biurko
dedykowane” w przestrzeni  coworkingowej
Katodeski,
- 15% zniżki na usługę wirtualnego biura
w Katowicach

dla  wszystkich  posiadaczy  
Katowickiej Karty Mieszkańca


