
 

Szanowni Przedsiębiorcy,  

 

 

 Wychodząc naprzeciw potrzebom rodzin wielodzietnych w których wychowuje 

się troje lub więcej dzieci, Miasto Gniezno Uchwałą Nr XLVIII/576/2014 Rady Miasta 

Gniezna z dnia 24 września 2014 r. rozpoczęło realizację Gnieźnieńskiego Programu 

dla Rodzin Wielodzietnych Rodzina 3+”. 

 Program jest sposobem wyraŜenia uznania, dostrzegania znaczenia 

niewidocznej gołym okiem pracy wykonywanej kaŜdego dnia przez rodziców. 

 Zwracam się do Państwa z propozycją wsparcia beneficjentów 

Gnieźnieńskiego Programu dla Rodzin Wielodzietnych  „Rodzina 3+”.  

 Oferując zniŜki na swoje produkty i usługi, wesprzecie Państwo wielodzietne 

rodziny mieszkające w naszym Mieście, a jednocześnie zyskacie nowych, stałych 

klientów.   

  Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na ten Program i zaprosić do wspólnej 

jego realizacji.  

 Przystąpienie do Programu to takŜe szansa na wykreowanie pozytywnego 

wizerunku firmy, uczestniczącej w lokalnych działaniach społecznych. 

 Pragnę zaznaczyć, Ŝe informacje o udziale w Programie będą Państwo mogli 

zamieszczać we wszystkich wydawanych przez siebie nośnikach reklamowych 

 i stronach internetowych. RównieŜ w materiałach informacyjnych dotyczących 

Programu, przekazach medialnych, jak i na stronie internetowej www.gniezno.eu  

w zakładce Karta DuŜej Rodziny, znajdzie się informacja o Państwa udziale  

w Programie oraz rodzaju i wielkości udzielonych zniŜek.  

 Ponadto kaŜdy Partner otrzyma od Urzędu Miejskiego w Gnieźnie graficzne 

oznaczenie uczestnictwa w Programie: „TU HONORUJEMY KARTĘ DUśEJ 

RODZINY – Skorzystaj z Promocji!”. 

 W przypadku zainteresowania przystąpieniem do Programu, uprzejmie proszę  

o wypełnienie deklaracji uczestnictwa w Programie (deklaracja dostępna jest na 

stronie www.gniezno.eu w zakładce Karta DuŜej Rodziny) i złoŜenie w siedzibie 

Urzędu Miejskiego w Gnieźnie ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno, w Biurze Obsługi 

Interesanta (parter) w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Gnieźnie (poniedziałki 



800-1600, od wtorku do piątku w godzinach 730-1530) lub przesłanie pocztą na w/w 

adres. 

 W formularzu tym określą Państwo wielkość proponowanych zniŜek i ulg. 

Potwierdzeniem przystąpienia Państwa do niniejszego przedsięwzięcia będzie 

Porozumienie Partnerskie precyzujące warunki współpracy. (Projekt przedmiotowego 

dokumentu dostępny jest na stronie www.gniezno.eu w zakładce Karta DuŜej 

Rodziny).  

 Szczegółowych informacji o Gnieźnieńskim Programie dla Rodzin 

Wielodzietnych „Rodzina 3+” udzielają pracownicy Wydziału Usług Społecznych 

Urzędu Miejskiego w Gnieźnie pod numerem telefonu: 61/426-04-51 oraz 61/426-04-

99 lub osobiście pok.04 i 06 Urzędu Miejskiego w Gnieźnie.  

  

 Licząc, Ŝe przyjmą Państwo z zainteresowaniem niniejszą propozycję, gorąco 

zachęcam do współpracy. 

 

Prezydent Miasta Gniezna 

Jacek Kowalski  

 


