
 

Zniżki na kartę elektroniczną 

 NSZZ Solidarność 

 

Klub PZU Pomoc 

Warunkiem przystąpienia do Klubu PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność jest wypełnienie formularza 
aktywacji. 
Zniżki na ubezpieczenia PZU SA. 
Po dokonaniu aktywacji w Klubie otrzymasz kartę uprawniającą do 10% zniżki przy zakupie niżej 
wskazanych ubezpieczeń. 

Na jakie ubezpieczenia przysługuje zniżka? 

 PZU Auto: AC, OC, NNW Max 
 PZU Dom 
 PZU NNW - ogólne, umowy indywidualne i rodzinne 
 PZU Gospodarstwo Rolne: Obowiązkowe ubezpieczenie budynków, OC Rolnika, Mienie 

ruchome, NNW Rolnika 
 PZU Wojażer - umowy indywidualne i rodzinne 

Szczegółowa oferta dostępna jest pod adresem oraz formularz do nadania numeru PZU 

klubpzupomoc.pzu.pl/nszz-solidarnosc 

Dodatkowe profity z Klubu PZU Pomoc 

Plantwear – Drewniane zegarki dla niej i dla niego 

Wyjątkowe i solidne drewniane zegarki na rękę, biżuteria i akcesoria. 

W ofercie Plantwear: 

Ręcznie robione drewniane zegarki, drewniane okulary i drewniana biżuteria. 

Dla klubowiczów przygotowaliśmy specjalny rabat: 

• 20% rabatu na asortyment. 

Flixbus – Tanie podróżowanie zielonymi autobusami 
Odkryj wszystkie kierunki podróży. 
W ofercie Flixbus: 
Codziennie 400 000 połączeń, do 2500 miejsc w 35 krajach Europy, a teraz również w Stanach 
Zjednoczonych. 
Dla klubowiczów przygotowaliśmy specjalny rabat: 

 15% rabatu na przejazdy. 

Avocado Style – Sklep z ubraniami dla kobiet 
Najnowsze kolekcje polskich projektantów. 
W ofercie Avocado Style: 

https://klubpzupomoc.pzu.pl/nszz-solidarnosc


Bogaty wybór ubrań od polskich producentów – modne i eleganckie sukienki, bluzki, bluzy oraz 
nonszalanckie kombinezony. 
Dla klubowiczów przygotowaliśmy specjalny rabat: 

 15% rabatu na całą nieprzecenioną kolekcję 

Kraina Herbaty – sklep z herbatą i kawą z całego świata 
Prezent dla miłośników herbaty, kawy, ziół i przypraw. 
W ofercie Krainy Herbaty: 
Specjały z całego świata oraz rozmaite akcesoria pomocne do przygotowania i spożywania 
rozgrzewających naparów. 
Dla klubowiczów przygotowaliśmy specjalny rabat: 
• 20% rabatu na asortyment. 

Eat Lovers - dieta pudełkowa z dostawą pod drzwi 
Catering dietetyczny dopasowany do Twoich potrzeb. 
Do wyboru 10 diet, 3, 5 lub 6 posiłków dziennie. 
Dostawa na terenie: Katowic (Aglomeracja Śląska), Warszawy, Wrocławia, Krakowa, Rzeszowa, 
Kielc, Lublina, 
Radomia i okolic. 
Dla Klubowiczów przygotowaliśmy specjalne rabaty: 

 20% - przy zamówieniu na min. 31 dni, 

 15% - przy zamówieniu na min. 14 dni, 

 10% - przy zamówieniu na min. 10 dni. 

Philips 
Skorzystaj ze specjalnej oferty na zakup produktów marki Philips i zyskaj: 
• rabat 20% - kod rabatowy prześlemy Ci, jeśli wypełnisz formularz, 
• dodatkowy rabat 10% - uzyskasz go, jeśli zarejestrujesz się na www.voucherzavoucher.pl 
i wyrazisz zgody marketingowe, 
• darmową dostawę. 
Z oferty skorzystasz na https://www.philips.pl/c-e/shop/pl-klub-pzu. 
Rabaty mogą się sumować - łącznie możesz więc zyskać 30% zniżki. 

PHILIPS – sprzęt AGD 
Skorzystaj ze specjalnej oferty na zakup małego AGD marki Philips. A 
asortymencie 

ekspresy do kawy, żelazka, parownice, blendery, odkurzacze i wiele innych 
produktów. 
Skorzystaj ze specjalnej oferty na zakup produktów marki Philips i zyskaj: 
• rabat 10% otrzymasz po wypełnieniu formularza na dole strony, 
• dodatkowy rabat oraz darmową dostawę uzyskasz po zarejestrowaniu się 

na stronie www.twojvoucher.pl. 
Oferta ważna do 30.09.2023 r. 
Jak skorzystać w oferty: 
• Wypełnij formularz i odbierz kod 

• Zarejestruj się na stronie 

www.twojvoucher.pl, otrzymasz drugi kod 

• Wejdź na stronę pzu.promocjemaleagd.pl i wybierz produkty 

• Złóż zamówienie z użyciem kodu rabatowego 

• Jeden kod pozwala na zakup dwóch produktów 



Leifheit – dom na miarę czasów 
Innowacyjne artykuły gospodarstwa domowego 
W ofercie sklepu Leifheit: 
sprzęt do mycia podłóg i okien, odkurzacze do szyb, mopy parowe i rotacyjne, suszarki domowe i 
ogrodowe, 
deski do prasowania, podajniki do folii i papieru, pojemniki i wiele innych gadżetów. 
Dla Klubowiczów przygotowaliśmy specjalny rabat: 

 20% rabatu na wszystkie nieprzecenione produkty 

Oferta Banku Pekao S.A.  

dla członków Klubu PZU Pomoc NSZZ "Solidarność". Warunkiem skorzystania z oferty, jest 
przedstawienie legitymacji NSZZ Solidarność w placówce Banku Pekao SA. 

Oferta specjalna Banku Pekao S.A. dla organizacji działających w ramach NSZZ "Solidarność". 

Organizacja porad prawnych 
Usługa dla członków Klubu PZU Pomoc NSZZ „Solidarność”, którzy posiadają kartę PZU Pomoc. 
Korzyści 

 bezpłatna porada 

 szybki czas realizacji – kontakt prawnika do 72h 

 szeroki zakres porady 

 pomoc przy sprawach wymagających wiedzy specjalistycznej 
Usługa obejmuje 

 udzielenie porady prawnej rozumianej jako informacja prawna nie wymagająca analizy stanu 
prawnego, doktryny 
i orzecznictwa, zasadniczo wynikająca wprost z przepisów prawnych, o charakterze 
konsultacyjnym, dotycząca 
zagadnień z zakresu prawa przedstawionego niżej, 

 przygotowanie informacji o wysokości kosztów sądowych i skarbowych związanych z planowanym 
podjęciem przez 
niego określonych działań wynikających z opisu sprawy, udostępnienie i przesłanie aktualnie 
obowiązujących aktów 
prawnych (ustaw, rozporządzeń, zarządzeń, uchwał, dyrektyw, regulaminów, etc) lub wskazanych 
nowelizacji tych 
aktów, 

 przesłanie wzorów: wezwania do zapłaty, upomnienia, pełnomocnictwa procesowego ogólnego / 
szczególnego, 
aktualnie obowiązujących formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym, w 
postępowaniu wieczysto 
księgowym i rejestrowym (rejestr zastawów, rejestr przedsiębiorców) itp. 
Czas realizacji 
Porada prawna zostanie przesłana w czasie do 72h od otrzymania zamówienia. 

Profi Lingua – szkoła języków obcych 
Otrzymaj 200 zł na wszystkie kursy grupowe 

• Kursy grupowe dla dorosłych – m.in. optymalny, konwersacyjny, egzaminacyjny, 
• Kursy dla młodzieży - m.in. Fast&Smart, optymalny, maturalny, 
• Kursy dla dzieci - językowe dla różnych grup wiekowych, warsztaty edukacyjne. 
Oferta ważna do 31.12.2023 r. 
Jak skorzystać z oferty: 
• Wypełnij formularz, otrzymaj hasło rabatowe 

• Hasło podaj w recepcji szkoły podczas zapisywania się na kurs 



Spółka LOTOS  

oferuje jednolite stawki rabatowe. Użytkownicy związkowych kart otrzymują rabaty - 10 groszy - za 
każdy litr paliwa standardowego (Pb95, ON, LPG) lub 15 groszy - paliwa premium LOTOS Dynamic 
(Pb98, ON), Gaz LPG: 7 groszy / litr, a także 10% zniżkę na produkty z menu Cafe Punkt, zakup 
olejów i płynów do spryskiwaczy oraz 15% zniżkę na usługi myjni. 

Dla osób, które są już w posiadaniu elektronicznych legitymacji i wyrażą chęć posiadania karty 
rabatowej LOTOS BIZNES, organizacja związkowa winna zebrać papierowe wnioski chętnych z 
danymi: imię i nazwisko, numer legitymacji członkowskiej elektronicznej plastikowej i nazwa 
organizacji związkowej. Należy również wypełnić załącznik nr 2 do umowy. (Każdy indywidualnie 
musi wpisać: nr ewidencyjny uczestnika tożsamy z numerem legitymacji członkowskiej, nazwisko i 
imię oraz podpisać się dwa razy u dołu załącznika. Nie wypełniamy rubryki ORGANIZATOR. 

Do każdego zakupu paliwa lub usługi będą naliczane punkty na kartę Navigator wg uzgodnionego 
algorytmu. Punkty te będzie można wymienić na szereg produktów przemysłowych znajdujących 
się w katalogu https://lotosnavigator.pl/nagrody 

 

Siłownie Well Fitness (2 siłownie w Jeleniej Górze) 

 
Siłownie Well Fitnes - oferta dla naszych członków 59 zł /miesiąc  
(standardowa oferta klubu to 99zł/miesiąc) 
 
Oferta ważna dla osób posiadających kartę elektroniczną NSZZ Solidarność  
i ich rodzin o tym samym nazwisku. 

 
 

http://www.solidarnosc.gda.pl/wp-content/uploads/2018/09/Za%C5%82-nr-2-wniosek-o-karte.xlsx
https://lotosnavigator.pl/nagrody


 

Zniżki na Okulary  
 

 
 

 

Kina Helios i Multikino 
 
Vouchery uprawniające do zniżki będą dystrybuowane wśród organizacji za pośrednictwem biura 
ZR. Prosimy o składanie zamówień w naszym biurze na organizację za pośrednictwem 
przewodniczących lub wyznaczonej osoby. 
 
 
Cena biletu to 18 zł. Voucher ważny jest 6 miesięcy. 
Multikino: 
 
Cena biletu to 19 zł. Voucher ważny 9  miesięcy, wymienny na bilet do Teatru Zdrojowego lub Kina 
Helios  
 



15% rabatu na karmę i akcesoria dla Twojego pupila 

Aby skorzystać z 15% rabatu: 

 wejdź na stronę https://sytamicha.pl/ 
 dodaj do koszyka wybrany produkt/produkty, 
 podaj kod rabatowy: #POCZTAPOLSKA15, a następnie kliknij „użyj”, 
 cena do zapłaty automatycznie zostanie obniżona o 15% od zamówionych produktów ( nie 

dotyczący produktów przecenionych oraz nie łączy się z innymi promocjami i rabatami), 
 zamów z dostawą oczywiście za pośrednictwem Poczty Polskiej! 

13% rabatu na odzież i akcesoria sportowe 

Aby skorzystać z 13% rabatu: 

 wejdź na stronę https://darcet.pl/, 
 dodaj do koszyka wybrany produkt/produkty, 
 podaj kod rabatowy: 22POST13, a następnie kliknij „użyj”, 
 cena do zapłaty automatycznie zostanie obniżona o 13% od zamówionych produktów ( nie 

dotyczący produktów przecenionych oraz nie łączy się z innymi promocjami i rabatami), 
 zamów z dostawą oczywiście za pośrednictwem Poczty Polskiej! 

20% rabatu na galanterię skórzaną 

Aby skorzystać z 20% rabatu: 

 wejdź na stronę www.bellugio.pl, 
 dodaj do koszyka wybrany produkt/produkty, 
 podaj kod rabatowy: POCZTA, a następnie kliknij „użyj”, 
 cena do zapłaty automatycznie zostanie obniżona o 20% od zamówionych produktów, 
 Zamów z dostawą oczywiście za pośrednictwem Poczty Polskiej! 

Zakup Sprzętu Elektrolux 

Elektrolux oferuje kolejne rabaty dla Pocztowców. Tym razem mogą oni skorzystać z oferty 
specjalnej - 20 % rabatu na wszystkie produkty, aż do 30 czerwca 2023 r. 

 

Kod zniżkowy do PLCOR20, do wykorzystania na stronie www.electrolux.pl. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsytamicha.pl%2F&data=05%7C01%7Canna.jedrych%40poczta-polska.pl%7C7efd53895e2c44ccc22908da3e2b7f69%7C4bcb4b1ec53e45fcab76c90b915da444%7C0%7C0%7C637890653785937085%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IHxlqRivoOAGPsul%2FQcKzfRICo%2B04Ds9smZKKc3Pmu8%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdarcet.pl%2F&data=05%7C01%7Canna.jedrych%40poczta-polska.pl%7C9f95ce18681d4544d36308da2d995a6f%7C4bcb4b1ec53e45fcab76c90b915da444%7C0%7C0%7C637872433910715335%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=zD36iPZSx8RM6nuDiHFx9elShjYnnbmmJRuCWPg0eHE%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bellugio.pl%2F&data=04%7C01%7Canna.jedrych%40poczta-polska.pl%7C4fa473fb26394bb849eb08da21e5a1fa%7C4bcb4b1ec53e45fcab76c90b915da444%7C0%7C0%7C637859567522629000%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=b%2FfRiTu9WHAY2VExeJVBbCxG%2F0K9LYQqaZdJs4llNOU%3D&reserved=0


FitProfit i FitSport 

karta dla wszystkich, którzy kochają ruch. W dowolnym miejscu, czasie i dowolnej ilości. Karta 
uprawnia do nieograniczonego dostępu do wszystkich obiektów.  

Z kolei karta FitSport oferuje 8 wejść w ciągu miesiąca. 

Lista obiektów pod linkami: 

 http://www.Fitprofit.pl  
 http://www.Kartafitsport.pl 

 

 
 

http://www.fitprofit.pl/
http://www.kartafitsport.pl/


 

 



 

Ubezpieczenia dla naszych członków ze zniżką  

 

 


