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I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA

Powiat WARSZAWA

Ulica UL. SOLEC Nr domu 81B Nr lokalu 73A

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-382 Poczta WARSZAWA Nr telefonu +48533473244

Nr faksu E-mail biuro@3plus.pl Strona www www.3plus.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2007-05-11

2011-04-21

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14100089300000 6. Numer KRS 0000279928

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Joanna Krupska Prezes TAK

Radosław Waszkiewicz Wiceprezes TAK

Andrzej Wach Członek Zarządu, 
Sekretarz

TAK

Szymon Wytykowski Członek Zarządu TAK

Łukasz Wojdak Członek Zarządu, 
Skarbnik

TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

ZWIĄZEK DUŻYCH RODZIN TRZY PLUS
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celami ZDR Trzy+ są:
a) działanie na rzecz interesów społecznych i ekonomicznych rodzin 
wychowujących dzieci, w tym rodzin wielopokoleniowych opiekujących się 
seniorami, a w szczególności dużych rodzin,
b) działanie na rzecz solidarności rodzin wychowujących dzieci oraz 
opiekujących się seniorami, a w szczególności dużych rodzin,
c) działanie na rzecz pozytywnego obrazu rodziny, jako naturalnego 
środowiska rozwoju człowieka,
d) podejmowanie działań na rzecz uwzględnienia w prawodawstwie 
Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej słusznych interesów rodziny.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

a) przedstawianie propozycji rozwiązań prawnych zmierzających do 
realizacji konstytucyjnego zobowiązania Rzeczypospolitej Polskiej do 
uwzględniania dobra rodziny i udzielania szczególnej pomocy rodzinom 
wielodzietnym i wielopokoleniowym,
b) reprezentowanie słusznych interesów członków wobec władz 
Rzeczpospolitej Polskiej i organów Unii Europejskiej, a także 
opracowywanie opinii w sprawie wpływu projektów rozwiązań prawnych 
na słuszne interesy rodziny, w tym w szczególności dużej rodziny,
c) badanie potrzeb rodzin i zagrożeń przed nimi stojących,
d) wspieranie działań organów państwa i organizacji społecznych 
służących dobru dużych rodzin,
e) reprezentowanie swoich członków wobec przedsiębiorców oraz ich 
organizacji, a także inicjowanie, organizowanie i wspieranie projektów i 
rozwiązań biznesowych mających
na celu uwzględnianie interesów dużych rodzin, w tym w szczególności w 
ofercie produktowej i sposobie zarządzania przedsiębiorstwami,
f) organizowanie konferencji, imprez kulturalnych, oświatowych, 
turystycznych i sportowych oraz publikowanie materiałów z tych imprez,
g) prowadzenie kursów, seminariów, sympozjów, zjazdów, odczytów oraz 
szkoleń,
h) prowadzenie akcji i kampanii promocyjnych i reklamowych,
i) prowadzenie i wspieranie działalności wydawniczej związanej z 
realizacją celów ZDR
Trzy+,
j) tworzenie i zarządzanie funduszami stypendialnymi,
k) wspieranie i prowadzenie działalności naukowej,
l) prowadzenie działalności szkoleniowej,
m) prowadzenie działalności charytatywnej i opiekuńczej,
n) wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami ZDR 
Trzy+,
o) organizowanie, prowadzenie, nadzorowanie wypoczynku dla rodzin, 
szczególnie dużych rodzin, dla dzieci, młodzieży, seniorów oraz osób w 
trudnej sytuacji życiowej.

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Paweł Siciński Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Zuzanna Lipińska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Michał Wydra Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Monika Ławrynowicz Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W 2019 w skład Zespołu Ekspertów wchodzili: 
Przewodniczący – prof. Marek Kośny 
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Członkowie: 
Zbigniew Derdziuk 
Agnieszka Chłoń – Domińczak 
Leszek Bosek 
Paweł Kastory 
Jan Tombiński 
Agnieszka Tombińska 

W 2019 roku Zespół ekspertów kontynuował prace, mające na celu kompleksową analizę sytuacji osób wielodzietnych w Polsce 
– w szczególności sytuacji mieszkaniowej. 
Zespół, wraz z Michałem Wydrą, Szymonem Wytykowskim, Łukaszem Wojdakiem prowadził prace nad stanowiskiem ZDR 3Plus 
w sprawie zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych rodzin wielodzietnych, które zostało opublikowane 24 lutego. Stanowisko to 
prezentowało główne wyzwania w polityce mieszkaniowej oraz możliwe kierunki wsparcia polityki mieszkaniowej państwa, 
dedykowane dużym rodzinom. 

 W kwietniu Związek uczestniczył w spotkaniu Zespołu ds. Promocji, uczestnictwa rodzin w życiu publicznym i przeciwdziałaniu 
ich dyskryminacji przy KPRM. Ekspert ZDR 3+ Michał Wydra, przedstawił stanowisko Związku na temat potrzeb mieszkaniowych 
rodzin wielodzietnych. Dyskusja na temat sytuacji mieszkaniowej rodzin została uzupełniona o nasze obserwacje i propozycje 
rozwiązań. 

Z inicjatywy ZDR 3+ w Senacie w dniu 27 maja 2019 roku odbyło się specjalne posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i 
Społecznej. Temat spotkania brzmiał: „Formy opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech, a potrzeby dziecka – rekomendacje 
na przyszłość”. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, samorządów, świata 
nauki i organizacji pozarządowych reprezentujących rodziców. Podczas debaty Joanna Krupska Prezes ZDR 3+ zwróciła uwagę, 
że choć istnieje duży transfer środków publicznych na instytucjonalne formy opieki, to opieka domowa jest uważana za pracę 
społeczną. Tymczasem kobiety zostające w domu często rezygnują z dodatkowego źródła utrzymania i są skazane na uboższe 
funkcjonowanie.  

 28 maja 2019 r w Warszawie we współpracy z Kancelarią Prezydenta RP odbyło się kolejne spotkanie forum samorządowego, 
na którym nastąpiło m.in. oficjalne przekazanie prezydencji forum na rzecz Dużych Rodzin. W pierwszej części spotkania 
minister Paweł Mucha oraz prof. Marek Rymsza przedstawili propozycję ustawową umożliwiającą powoływanie przez gminy 
Centrum Usług Społecznych. Następnie nastąpiło oficjalne przekazanie prezydencji forum na rzecz Dużych Rodzin: 
Wiceprezydent Szczecina Krzysztof Soska przekazał prezydencję burmistrzowi Lubartowa Krzysztofowi Paśnikowi. W drugiej 
części Prezes ELFAC Maria Regina Florio Marocelli opowiedziała o procesie europejskiej certyfikacji miast przyjaznych rodzinie 
oraz europejskiej sieci miast przyjaznych rodzinie.  

 We wrześniu Związek Dużych Rodzin objął patronatem wydanie płyty Rodziny Brodów. W czerwcu Joszko i Debora Broda 
przywitali na świecie swoje jedenaste dziecko. Z tej okazji nagrali dwie piosenki: „Wielkie odliczanie” o oczekiwaniu na 
narodziny oraz „Nareszcie” o radości z przyjścia na świat maleństwa. Obydwie piosenki Rodzina Brodów nagrała we własnym 
zakresie, bez sponsorów, dotacji i wytwórni. Utwory udostępnili za darmo w Internecie, aby każdy mógł mieć do nich 
nieograniczony, bezpłatny dostęp. Tak tez miało być z całym albumem, stąd pomysł, aby zorganizować zbiórkę pieniędzy na 
wydanie całej płyty. 

 5 listopada Prezes Związku Dużych Rodzin "Trzy Plus" Joanna Krupska została członkiem Rady Rodziny, powołanej przez 
minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlenę Maląg. Przewodniczącą Rady została Dorota Bojemska – aktywnie 
działająca przewodnicząca koła ZDR 3+ w Józefowie. 

 Sprawy międzynarodowe  

W 2019 roku Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” kontynuował współpracę z trzema europejskimi federacjami rodzinnymi – 
przede wszystkim z European Large Families Confederation, a także z federacją rodzin osób aktywnych w domu FEFAF oraz 
federacją stowarzyszeń rodzin katolickich FAFCE (jako członek obserwator).  

Współpraca między organizacjami i krajami, w których one powstały umożliwia podejmowanie działań mających wpływ na 
kreowanie ogólnoeuropejskich trendów w obszarze polityki społecznej, których celem jest poprawa jakości życia rodzin w 
Europie. W ramach tej współpracy przedstawiciele ZDR 3+ podejmowali szereg aktywności. 

 W dniach 5-7 kwietnia odbyło się spotkanie ELFAC w Bergamo. Z ramienia ZDR 3+ udział wzięli: wiceprezes Zarządu Radosław 
Waszkiewicz oraz Aleksandra Januszewicz z Linii 3Plus. Podczas weekendu w Bergamo prowadzone były rozmowy o projekcie 
Sieci Miast Przyjaznych Rodzinie oraz o działaniach związanych z wprowadzeniem Europejskiej Karty Dużej Rodziny. Spotkanie 
odbyło się w Centrum Rodzinnym - budynku wybudowanym specjalnie z myślą o rodzinach. Znajduje się w nim przestrzeń, w 
której rodzice mogą się ze sobą spotykać, uczestniczyć w warsztatach czy konsultacjach ze specjalistami. Spotkanie w Bergamo 
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miało międzynarodowy charakter. Wśród gości, znaleźni się przedstawiciele siostrzanych stowarzyszeń, m.in. z Włoch, Niemiec, 
Węgier, Portugalii, Hiszpanii. 

UW dniach 29 i 30 kwietnia uznani eksperci i politycy wzięli udział w międzynarodowej konferencji w Budapeszcie "Shift 
Towards a Family-friendly Europe" (W kierunku Europy przyjaznej rodzinie), by wspólnie zadać sobie pytanie o Europę 
przyjazną rodzinie. W debacie głos zabrała prezes ZDR 3Plus Joanna Krupska. Międzynarodowe spotkanie było organizowane 
przez trzy podmioty: węgierskie Ministerstwo Rodziny i Spraw Młodzieży (Novak Katalin), Instytut Demografii i Rodziny im. 
Marii Kopp oraz stowarzyszenie Trzech Książąt i Księżniczek. Konferencję rozpoczynały wystąpienia Ministrów Węgier (Katalin 
Novak), Polski (Kazimierz Kuberski) oraz członka Parlamentu Czech (Radka Maxowa). Debaty dotyczyły międzynarodowych i 
narodowych inicjatyw na rzecz rodzin, samorządów, instytutów badawczych, mediów, przedsiębiorstw przyjaznych rodzinie 
oraz działalności rodzinnych stowarzyszeń. Podkreślano rolę współpracy w ramach grupy Wyszechradzkiej dla wypracowywania 
dobrej polityki rodzinnej, która zachęci rodziny w Europie Środkowej do większej dzietności. Pani Minister Katalin Novak 
podkreślała, że odpowiedzią na kryzys demograficzny powinna być polityka rodzinna, a nie imigracyjna. W kilku panelach 
specjaliści i praktycy z całej Europy dzielili się swoimi doświadczeniami na temat wspierania rodziców i rodzin w ich 
codzienności w różnych sferach społecznych: w pracy (work life balance), nauce, mediach, w miastach. Wśród reprezentantek 
organizacji samorządowych z Włoch, Węgier, Francji oraz Szwecji wystąpiła delegatka ZDR 3+ Aleksandra Januszewicz. 

“Po pierwsze rodzina” - pod tym hasłem 5 i 6 września, w Budapeszcie odbył się III Szczyt Demograficzny, na którym zgromadzili 
się przedstawiciele wszystkich kontynentów Obecni byli premierzy, ministrowie, naukowcy oraz przedstawiciele stowarzyszeń. 
ZDR 3+ reprezentowane było przez Teresę Kapelę i Aleksandrę Januszewicz. 
Spotkanie to stworzyło przyjazną przestrzeń do refleksji i skupiło osoby, dla których sprawy rodziny są istotne. Zgromadzeni 
mieli świadomość jak dużym wyzwaniem dla całego świata jest obecna sytuacja demograficzna. W opinii mówców problemy 
demograficzne są równie niepokojące co zmiany klimatyczne. Wzmocnienie rodziny jest podstawowym wyzwaniem 
współczesności. Nie może jednak ograniczać się do czynnika ekonomicznego, równie ważna jest atmosfera, dostrzeżenie wagi 
macierzyństwa, ojcostwa, potrzeb dzieci. Rozwiązania muszą mieć charakter trwały i uwzględniając konieczność rozwoju 
gospodarczego, ale i przemianę duchowa, antropologiczną. 

 W tych samych dniach w Krynicy odbyły się dwa panele dotyczące sytuacji demograficznej Polski i Europy, znaczenia rodziny 
oraz efektywnej polityki rodzinnej. Obydwa panele zorganizowane zostały we współpracy z FAFCE. Podczas dyskusji 
podkreślano znaczenie odpowiedniego kształtowania polityki rodzinnej dla odwrócenia obserwowanych trendów 
demograficznych. Wśród panelistów obecny był prof. Marek Kośny- ekspert ZDR 3+. 

 W dniach 24-25 września na zaproszenie ELFC oraz Autonomicznej Prowincji Trydentu przedstawiciele Związku pojechali z 
dwudniowa wizytą, podczas której prezentowano, jak skutecznie wdrożono w tym rejonie politykę rodzinną. Spotkanie było 
elementem budowania Europejskiej Sieci Samorządów Przyjaznych Rodzinie. Z Polski obecni byli także przedstawiciele 
Szczecina, Tychów i Polkowic. Przedstawiono historię i przyczyny, dla których zainwestowano tam w rodziny. 
5 października w Barcelonie odbyło się zebranie Zarządu ELFAC. 
W dniach 8-10 października Teresa Kapela uczestniczyła w spotkaniu FAFCE. 

 W dniach 19- 20 listopada w Brukseli odbyły się dwa znaczące spotkania. Pierwszym z nich było spotkanie Zarządu ELFAC. 
Polskę reprezentowali: Joanna Krupska- prezes ZDR 3+, Radosław Waszkiewicz- wiceprezes ZDR 3+ oraz Aleksandra 
Januszewicz. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele organizacji narodowych z Estonii, Litwy, Francji, Chorwacji, 
Grecji, Hiszpanii, Polski, Słowacji, Portugalii, Rumunii, Włoch oraz Węgier. Głównym celem spotkania była wymiana 
doświadczeń oraz pozytywnych praktyk, a także wspieranie nowopowstałych narodowych stowarzyszeń rodzin wielodzietnych, 
które mogą skorzystać z dorobku doświadczonych organizacji.  

Kolejnym była Pierwsza Europejska Konwencja Samorządów Przyjaznych Rodzinie, zorganizowana przez ELFAC. Konwencja 
zgromadziła członków Europejskiego Komitetu Społecznego, którzy przyjechali do Brukseli debatować nad certyfikacją 
samorządów, które stwarzają optymalne warunki do życia i rozwoju rodzin jako swoim mieszkańców. Jednym z ważniejszych 
punktów programu była ceremonia wręczenia pierwszych europejskich Certyfikatów Samorządów Przyjaznych Rodzinie dla 
samorządów należących do Sieci Europejskich Miast Przyjaznych Rodzinie. Wśród nich znalazły się trzy polskie gminy i miasta: 
Szczecin, Kraków oraz Grodzisk Mazowiecki. Konwencja poświęcona była m.in. wymianie pozytywnych praktyk w zakresie 
samorządowej polityki prorodzinnej. Reprezentujące Polskę trzy miasta wymieniały swoje osiągnięcia i rozwiązania realizowane 
w tym zakresie. Polskie samorządy były reprezentowane przez: Szczecin, Grodzisk Mazowiecki oraz Trzebnicę. Kraków oraz 
Trzebica. 

3 grudnia w Brukseli wiceprezes ZDR 3 Plus, Radosław Waszkiewicz był jednym z ekspertów uczestniczących w konferencji na 
temat walki z ubóstwem w Unii Europejskiej. Konferencja odbyła pod hasłem „Gwarancja dla dzieci – sposób na skuteczną 
walkę z ubóstwem dzieci w UE?”. Organizatorami spotkania były dwie polskie europosłanki: Beata Szydło i Elżbieta Rafalska. W 
dyskusji udział wzięli przedstawiciele samorządu, organizacji pozarządowych oraz wielu ekspertów. Walka z ubóstwem dzieci w 
Unii Europejskiej ma być jednym z priorytetów nowej Komisji Europejskiej. Nowa przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen 
zapowiedziała powołanie specjalnego instrumentu „Gwarancja dla dzieci”. W jego ramach mają być podejmowane działania 
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zwalczające ubóstwo wśród dzieci i młodzieży. Środki na ten cel mają pochodzić między innymi z Europejskiego Funduszu 
Społecznego, który opiewa na kwotę 6 mld euro. 

 Główne projekty realizowane na poziomie centralnym to: 
1. Projekt KDR 

Związek Dużych Rodzin w 2019 roku kontynuował niezwykle istotny nie tylko z punktu widzenia działalności Związku, ale przede 
wszystkim z punktu widzenia rodzin wielodzietnych, projekt pozyskiwania partnerów Karty Dużej Rodziny. ZDR wygrał trzeci już 
konkurs ogłoszony przez MRiPS. Wygrana kolejnego konkursy z rzędu na obsługę Karty Dużej Rodziny w latach 2020 – 2021 to 
przede wszystkim dowód uznania. Powierzenie Związkowi tej ważnej misji było nie tylko docenieniem bardzo dobrze 
zrealizowanego zadania w latach 2017 i 2018 oraz prężnie działającej struktury terenowej umożliwiającej osiągnięcie 
pozytywnego rezultatu, ale też było ukoronowaniem wieloletnich starań ZDR o wprowadzenie ogólnopolskiej Karty Dużej 
Rodziny.  

Realizacja projektu w 2019 roku służyła zwiększeniu obecnej liczby partnerów KDR, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, 
jak również umożliwiła pozyskanie partnerów strategicznych. W ramach zadania Związek dużych Rodzin Trzy plus dołożył 
wszelkich starań, aby zniżki oferowane przez partnera KDR miały rzeczywisty wpływ na sytuację ekonomiczną rodzin 
uprawnionych do korzystania z programy KDR. 

Podczas pracy nad projektem podpisano łącznie 2189 umów w 16 województwach. Dane ukazujące liczbę podpisanych umów 
wskazują na bardzo intensywny okres pracy stałego i stabilnego już zespołu negocjatorów liczącego 20 osób. Zgodnie z 
wytycznymi na rok 2019, negocjatorzy otrzymali zadanie pozyskania partnerów zwłaszcza w regionach, w których było ich 
niewielu. W związku z tym zintensyfikowano prace w województwach lubuskim, opolskim, podlaskim i świętokrzyskim. 

Praca przy realizacji zleconego zadania pozwalała też na rozwijanie zaangażowania Koordynatorów Działalności Społecznej, 
którzy pracowali na rzecz promocji Dużych Rodzin, jak też aktywizowania działalności ZDR w terenie.  Również praca 
negocjatorów regionalnych, negocjatora partnerów strategicznych, pracownika PR i obsługi biura nie ograniczała się do 
pozyskiwania nowych partnerów KDR, ale też służyła promocji Związku, rozwijaniu działalności statutowej oraz tworzeniu 
podwalin pod kolejne projekty istotne z punktu widzenia rodzin wielodzietnych. 

W ramach tego projektu Związek realizował również szeroko zakrojoną kampanię promocyjną na rzecz Karty Dużej Rodziny, 
której efektem było i jest promowanie wielodzietności. Jednocześnie rosła świadomość i zainteresowanie wśród osób 
uprawionych do posiadani KDR. W styczniu 2019 roku wprowadzona została znacząca zmiana wśród beneficjentów KDR. Resort 
rodziny rozszerzył uprawnienia do zniżek dla dużych rodzin o rodziny, które wychowały co najmniej troje dzieci, bez względu na 
aktualny wiek dzieci. Efektem tego był wzrost wydanych kart. W 2019 wydano ich w tradycyjnej formie 1023717, dla 
porównania w 2018 było ich 332582. 

Dzięki bardzo dobrej współpracy i zrozumieniu idei projektu Karty Dużej rodziny pomiędzy Związkiem Dużych Rodzin a MRPiPS z 
powodzeniem udało się podtrzymać wypracowane jednoznaczne i czytelne stanowisko wobec pomiarów efektywności działań i 
mierników niezbędnych do realizacji projektu. 
2. Aplikacja KDR 

W roku 2019 działania związane z Aplikacją KDR obejmowały przede wszystkim uruchomienie funkcji reklamowych i 
komunikacyjnych. Zostały wdrożone kolejne wersje produkcyjne Aplikacji, które objęły następujące zmiany:  

 uruchomienie opcjonalnych Ofert Specjalnych, które ukazują się w określonych czasach emisji; 

opcja lokalizowanych Ofert Specjalnych - widocznych jedynie w danym obszarze geograficznym; 

 implementacja platformy One Signal do wysyłania wiadomości push i in-app;      

zautomatyzowany import aktualności ze strony 3plus.pl. 

 Opracowano materiały reklamowe dla potencjalnych reklamodawców i partnerów KDR. Podjęto rozmowy handlowe dotyczące 
umieszczania płatnych ogłoszeń w aplikacji.  Aplikacja KDR była reklamowana wśród użytkowników Kart Dużej Rodziny poprzez 
mailing, wysyłki sms, wpisy w mediach społecznościowych oraz w materiałach promocyjnych rozdawanych podczas Zjazdu 
Dużych Rodzin i innych okazjach. Na dzień 31 grudnia 2019 r. Aplikacja KDR miała 115 000 użytkowników co oznacza wzrost o 
71 908 użytkowników w porównaniu do grudnia 2018. 

3. Współpraca z Grupą Eurocash 
W roku 2019 Związek kontynuował współpracę nawiązaną w połowie 2016 roku z Grupą Eurocash. Współpraca ta pozwalała na 
pokrywanie kosztów bieżącego funkcjonowania Biura ZDR, ale także obejmowała współpracę przy realizacji Zjazdu Dużych 
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Rodzin w Lubartowie. 

Grupa EUROCASH S.A. otrzymała tytuł Partnera VII Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin w Lubartowie. Dofinansowanie tegoż 
Zjazdu od Grupy EUROCASH wyniosło ok. 30-50 tys. zł w pakietach żywnościowych (2600 szt.). Grupa Eurocash przekazała 
również 70 talonów, każdy o wartości 100 zł jako wsparcie dla lubartowskich rodzin, które gościły rodziny przybyłe na Zjazd. 
Łączna kwota dotacji w talonach wyniosła 7000 zł 

Wsparcie finansowe otrzymywane przez ZDR w ramach współpracy z Eurocash pozwala na bieżące utrzymanie płynności 
finansowej ZDR 3+.  

4. Linia 3 Plus 
Linia 3 Plus to telefon zaufania ZDR 3 Plus, dedykowany rodzinom wielodzietnym.  Poprzez Linię świadczona była pomoc 
rodzinom w zakresie wsparcia psychologicznego, kompetencji wychowawczych, ukierunkowania w sprawach instytucjonalnych 
i urzędowych, udzielania informacji w sprawach aktualnych programów oraz dostępnych usług dla rodzin. Każdego roku 
odbierane jest setki telefonów i maili. 

Telefon prowadzony przez Aleksandrę Januszewicz psychoterapeutę oraz Judytę Kruk, która swoje doświadczenia w pracy z 
rodzinami zdobywała w organizacjach pozarządowych oraz w komisjach rządowych związanych z sytuacją rodzin.   

Zgłoszenia przede wszystkim związane były z kontaktami z instytucjami, problemami mieszkaniowymi, trudnościami 
wychowawczymi, z pytaniami dotyczącymi dostępnych dla rodzin świadczeń oraz z procesem wnioskowania o poszczególne 
świadczenia . Ponadto z Linią kontaktowały się rodziny, które doświadczały w swoim środowisku dyskryminacji z powodu 
wielodzietności. Treść zgłaszanych problemów jest bardzo różnorodna, stąd udzielana pomoc jest bardzo indywidualna. W 
ramach bożonarodzeniowej pomocy świątecznej wybrane rodziny otrzymały wsparcie w postaci dofinansowania opału na 
ogrzewanie domu.  
Ważnym aspektem pracy telefonu była współpraca z instytucjami państwowym na etapie tworzenia prawa oraz rozwiązań na 
szczeblu krajowym oraz lokalnym mającym wpływ na życie rodzin z dziećmi.  Linia 3 plus reprezentowała potrzeby rodzin w 
strukturach samorządowych, samorządowych oraz w mediach.  
Wybrane aktywności Linii 3 plus: 
27.05.2019 r. seminarium na temat opieki nad dzieckiem do lat 3  (komisja Senacka)  
28. 05.2019 r. Instrumenty wsparcia i promocji samorządów przyjaznych rodzinie 
30.09.2019 r. "Jakość od początku"  Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego w Warszawie 
11.10.2019 r. udział w wykładzie prof. pediatrii Barry ’ego Zuckermana na temat kluczowej roli czytania i rozmowy z dzieckiem 
dla jego sukcesu w szkole - Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytet Warszawski 
7.10.2019r. udział w grupie roboczej w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie spójnego systemu monitorowania równości 
szans płci oraz modelu współpracy międzysektorowej na rzecz równości szans płci ” 
21-22.10. 2019 16. Ogólnopolska Konferencja „Dziecko pokrzywdzone przestępstwem ” 

 5. Działalność charytatywna 
W 2019 roku kontynuowana była działalność charytatywna ZDR 3+. Podejmowane były działania wspomagające duże rodziny 
finansowo. W dalszym ciągu prowadzone były zbiórki darowizn na rzecz rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji 
finansowej. Uruchomione zostały rachunki bankowe, na które darczyńcy mogli dokonywać wpłat. Darowizny te w całości 
przekazywane były potrzebującym rodzinom. Dodatkowo w ramach wsparcia darczyńcy mogli przekazywać 1% swojego 
podatku z deklaracją, na którą z potrzebujących rodzin dokonywana jest wpłata.  

6. VII Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin w Lubartowie 
W dniach 14-16 czerwca w Lubartowie odbył się VII Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin pod hasłem „Dumni z rodziny”. Był to 
czas wspólnego świętowania, radości, a także okazja do podjęcia ważnych tematów dotyczących rodzicielstwa. W sobotę, 
gościem specjalnym Zjazdu był premier Mateusz Morawiecki. 

Jak co roku Zjazd Dużych Rodzin zintegrował rodziny z całej Polski podczas ciekawych warsztatów dla dzieci, młodzieży i 
rodziców, podczas pikników pełnych gier, zabaw i konkursów oraz atrakcyjnych koncertów z gwiazdami: Joszko Brodą z dziećmi, 
Natalią Kukulska i Studiem Accantus. Uczestnicy Zjazdu spędzili czas na wypoczynku, zwiedzaniu okolic Lubartowa, w budującej 
atmosferze i integracyjnym charakterze spotkania 200 rodzin z całej Polski. Wśród bogatej ofert warsztatowej, każdy z 
uczestników mógł znaleźć coś dla siebie. Dużym zainteresowaniem cieszyło się zwiedzanie Pałacu Zamoyskich w Kozłówce, 
Muzeum Ziemi Lubartowskiej, Panoramy Lubartowskiej oraz Kocka. Podczas piątkowej biesiady rodzinnej rozstrzygnięto 
konkurs “Siódmy Zjazd- Siedmioro nas”, który zachęcał do zaprezentowania się rodziny liczącej 7 osób. 

W drugim dniu Zjazdu odbyła się debata o polityce mieszkaniowej, w której można było usłyszeć głosy specjalistów. Rozmowa o 
tym, jakiej polityki mieszkaniowej potrzebują duże rodziny, dotyczyła m.in. obliczania zdolności kredytowej przez banki, 
możliwości otrzymania mieszkań komunalnych przez duże rodziny, szansy powstania w Polsce zasobów mieszkaniowych do 
wynajmowania czy braku mieszkań o odpowiednio dużym metrażu.  ZDR 3+ zapowiedział opracowanie dokumentu 
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podsumowującego stan wiedzy na temat sytuacji mieszkaniowej polskich rodzin wielodzietnych, a także konkretne 
rekomendacje w tej kwestii, zaadresowane do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Wśród prelegentów byli: wiceminister MIiR 
Artur Soboń, senator Konstanty Radziwiłł, wiceprezes PFR Bartosz Marczuk, prof. Marek Kośny przewodniczący Zespołu 
Ekspertów ZDR3+, Starosta Ewa Zybała, Burmistrz Krzysztof Paśnik. Wstęp do debaty przygotował Michał Wydra ekspert ZDR 
3+. 

Podczas panelu odbyła się uroczystość wręczenia statuetki “Przyjaciel Dużych Rodzin” Bartoszowi Marczukowi za wybitne 
zasługi dla rozwoju polityki rodzinnej zarówno w roli doradcy ministra, jak i dziennikarza, eksperta, wreszcie wiceministra w 
Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Całość uświetnił występ Ireneusza Krosnego, który rozbawił publiczność do 
łez. 

W sobotę Zjazd odwiedził premier Mateusz Morawiecki. Premier w swoim przemówieniu podkreślił, że Państwo Polskie 
przestawiło trzy lata temu zwrotnicę w kierunku rodzin. Wskazał, że przyszedł czas na odbudowanie wartości rodziny w 
społeczeństwie i nadmienił, że nie ma przyszłości państwa bez przyszłości rodzin. Po oficjalnym spotkaniu Premier spotkał się z 
rodzinami w salach warsztatowych oraz na dziedzińcu Lubartowskiego Ośrodka Kultury. 

W sobotnie popołudnie na Dziedzińcu Pałacu Sanguszków odbył się Festyn Rodzinna Biesiada Czerwcowa u Sanguszków dla 
uczestników Zjazdu i mieszkańców Lubartowa. Wśród wielu atrakcji odbyły się: konkursy, pokazy grup rekonstrukcyjnych, 
prezentacje stoisk lokalnych wystawców, dla dzieci miejsca zabaw, takie jak dmuchańce i inne. Na scenie wystąpiły zespoły 
dziecięce i młodzieżowe z PMDK. Festyn uświetniły koncerty gwiazd. 

W tym rodzinnym spotkaniu wzięło udział łącznie około 1,3 tys. Gości. Wydarzenie mogło się odbyć dzięki pomocy 
wolontariuszy, spośród których 170 osób stanowiła młodzież – młodzież z Lubartowa i Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”. 
Wśród rodzin przybyłych na Zjazd, dwie z nich wychowujące aż ósemkę dzieci, dwie rodziny z siódemką dzieci i po kilkadziesiąt 
rodzin z szóstką, piątką, czwórką i trójką pociech. Najmłodsi uczestnicy mieli zaledwie 14 i 21 dni.   
Zjazd objął Patronatem Honorowym Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda oraz Małżonka Prezydenta Pani Agata 
Kornhauser-Duda.  
Partnerem Głównym Zjazdu był PKN ORLEN oraz Fundacji KGHM. Wydarzenie wsparły również: 
PKO Bank Polski, Grupa Eurocash, Grupa Azoty Puławy, SOLBET Lubartów oraz Województwo Lubelskie. Patronatami 
medialnym Zjazd objęły: Polska Agencja Prasowa, Katolicka Agencja Informacyjna, Telewizja Polska Program 3 Lublin, Polskie 
Radio Jedynka 

7. Projekt NGO PRO 
Dzięki pozyskaniu  środków  z programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Związek Dużych Rodzin realizował projekt 
szkoleniowy i wzmacniający organizacje pozarządowe działające na rzecz dużych rodzin – w tym szczególnie koła ZDR. W 
ramach przygotowań do realizacji zadania został powołany zespół projektowy - koordynatorem zadania został Karol Grabiec. 
Wśród członków Związku, z którymi były prowadzone rozmowy dotyczące wsparcia zadania w roli specjalistów współpracy 
regionalnej zostały wskazane początkowo cztery osoby - Bożena Pietras, Liliana Sicińska, Sylwia Skóra oraz Antoni Wojtulewicz. 
Ostatecznie zostały zatrudnione w projekcie Panie Bożena - odpowiedzialna za województwo lubelskie, Liliana -odpowiedzialna 
za województwo małopolskie oraz Sylwia - odpowiedzialna za województwo łódzkie.  

W 2019 odbyły się szkolenia: 
1. Zarządzanie, planowanie działań w NGO 
Katowice 23.10.2019: 7 osób 
Tarnowskie Góry 23.10.2019: 10 osób 
Częstochowa 20.10.2019: 9 osób 
Węgierska Górka 22.10.2019: 17 osób 
Rawa Mazowiecka 25.10.2019: 15 osób 
Lubartów 27.04.2019: 24 osoby 

2. Pozyskiwanie środków finansowych – sponsoring 
Lublin 09.03.2019 – 15 osób 
Frydman 18.05.2019 – 13 osób 
Spała 15.10.2019 – 11 osób 
 
3. Pozyskiwanie środków finansowych – granty i dotacje: 
Rawa Mazowiecka 16.05.2019 – 15 osób 
Nowy Targ 27.04.2019 – 12 osób 
Lublin 23.03.2019 – 15 osób 

4.Szkolenie – Rozwój i zarządzanie wolontariatem oraz pozyskiwanie środków finansowych 
Tarnów  – 26.10.2019 – 18 osób 
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Dzięki dofinansowaniu zorganizowane zostały również dwa SOKi: 

XIII Spotkanie Oddziałów i Kół odbyło się w dniach 5-7 kwietnia 2019 roku w Wadowicach - część szkoleniowa odbyła się w 
Hotelu Podhalanin, część otwarta odbywała się w pobliskiej szkole oraz przedszkolu. W spotkaniu w części szkoleniowej 
uczestniczyło 65 osób dorosłych, opieka była zapewniona dla 24 dzieci. Projekt skierowany do osób działających w ZDR, lub 
zamierzających założyć Koła ZDR na terenie swoich gmin. Patronat Honorowy nad imprezą objął Burmistrz Wadowic. W 
spotkaniu - w części otwartej brało udział łącznie około 250 osób (dorośli i dzieci). Po raz pierwszy SOK miał formułę 3-
dniowego spotkania, na które przyjechali reprezentanci kół, oddziałów i powstających nowych kół z całej Polski. XIII Spotkanie 
Oddziałów i Kół miało wyjątkowo bogaty program: intensywne trzy dni części integracyjno-szkoleniowej oraz część oficjalną w 
sobotę 6 kwietnia, którą zorganizowały koła z Wadowic, Chrzanowa i Jordanowa. 

Zrealizowane szkolenia: 

I Prowadzenie własnej strony www organizacji w oparciu o system CMS - prowadzący Michał Żyliński i Adam Gutowski 
II Skuteczna komunikacja zewnętrzna w organizacji pozarządowej - prowadzący Wincenty Pipka 
III Animacja lokalnej społeczności i nawiązywanie relacji z innymi organizacjami pozarządowymi - prowadząca Danuta Rząsa 

XIV Spotkanie Oddziałów i Kół odbyło się w dniach 18-20 października w hotelu Dobre Miejsce na kampusie Uniwersytetu kard. 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Spotkanie ponownie miało formułę 3 dniową. W spotkaniu w części szkoleniowej 
uczestniczyło 50 osób dorosłych, opieka była zapewniona dla 26 dzieci w różnym wieku. W trakcie SOKu odbyły się spotkania z 
Zarządem Związku w trakcie którego omówiono najważniejsze wyzwania stojące przed Związkiem, spotkanie z mecenasem 
Pawłem Kowalczykiem w trakcie którego omówione zostały zasady wyborów członków Zarządu oraz nowego organu jakim 
będzie Rada Krajowa Związku. Ponadto zostały przeprowadzone cztery szkolenia: 

Szkolenie I- Planowanie działań w organizacji pozarządowej - prowadzące: Sylwia Skóra, Bożena Pietras, Danuta Rząsa, Liliana 
Sicińska 
Szkolenie II- Pozyskiwanie funduszy, zbiórki publiczne - prowadzący: Grzegorz Kiciński 
Szkolenie III – Facebook - prowadzące: Elżbieta Woźniak - Łojczuk oraz Joanna Świerkula 
Szkolenie IV - Zarządzanie czasem - prowadząca: Magdalena Zalewska 

8. Projekt Profesjonalizacja Związku Dużych Rodzin Trzy Plus 

Związek w 2019 roku otrzymał dotację z Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na 
profesjonalizację działań Związku w latach 2019-2021. Dzięki otrzymanemu wsparciu, będziemy mogli zrealizować wiele 
nowych działań. W roku 2019 zostały zrealizowane następujące działania: 
- przygotowanie programu stypendialnego w tym materiałów promocyjnych do uruchomienia kampanii 1%. 
- przygotowanie do uruchomienie newslettera dla kół ZDR z informacjami o aktualnych konkursach na dofinansowanie działań 
dla dużych rodzin 
- przygotowanie do uruchomienie programu dla darczyńców indywidualnych 
- rozbudowa strony www i bazy danych ZDR - uruchomienie nowych dodatków dla zalogowanych członków ZDR 
- wsparcie promocji ZDR - prowadzenie systematycznej komunikacji na profilach w mediach społecznościowych 
- wsparcie prawne dla przygotowywanych stanowisk ZDR i raportów 
- wsparcie prawne i psychologiczne w Linii3Plus 

 Działalność Kół i Oddziałów w 2019 roku  

W 2019 roku powstało 12 nowych kół ZDR: Nowy Tomyśl, Gniezno gmina wiejska, Ełk, Tarnów, Warszawa Białołęka, Ksawerów, 
Głogów, Węgierska Górka, Legnica, Warszawa Bielany, Łobez, Tarnowskie Góry. Liczba członków rzeczywistych na koniec roku 
2019 wynosiła 7076 osób. 

W 2019 roku liczba kół ZDR „Trzy+” zamknęła się liczbą 96. Aktywnych organizacyjnie jest 60 kół. Ze wszystkimi kołami był 
kontakt telefoniczny lub mailowy; prowadzone były rozmowy o reaktywacji i wspierające działalność. Na niezmienionym 
poziomie pozostała liczba Oddziałów- 4, w tym do końca roku zarejestrowane były 3: Wielkopolski i Małopolski oraz Padew 
Narodowa, Oddział Łódzki jest w trakcie rejestracji.                                                                                                                                          

Istotny wpływ na poprawę kontaktu między Centralą Związku a jednostkami terenowymi mają działające w ramach Projektu 
KDR Koordynatorki Działalności Społecznej.  Ich zaangażowanie i aktywność znacząco wpływały na lepszy przepływ informacji 
oraz na większe zaangażowanie Kół w projekty prowadzone Centralnie. Świadczy o tym wysoka frekwencja na dwóch 
zorganizowanych w 2019 roku Spotkaniach Oddziałów i Kół ZDR „Trzy+” w Wadowicach i Warszawie. 
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25 maja 2019 odbyło się I Mazowieckie Spotkanie Kół. Pomysł na spotkanie zrodził się z potrzeby poprawy komunikacji między 
kołami Mazowsza oraz ożywienia tych kół, które od jakiegoś czasu nie włączają się w działania ZDR 3Plus. Duże zaangażowanie 
zarządu koła w Piasecznie zaowocowało spotkaniem, w którym uczestniczyło ponad 40 osób. Przybyli przedstawiciele 7 kół z 
województwa mazowieckiego: Jaktorowa, Grodziska Mazowieckiego, Piaseczna, Warszawy-Targówka, Warszawy-Wawra, 
Żyrardowa oraz Żabiej Woli. Obecne były również rodziny z miejscowości, w których jeszcze ZDR nie mama struktur: Grójca, 
Kozienic, Łomianek i Ursynowa. Całe przedsięwzięcie wsparł finansowo Burmistrz Piaseczna. 

Plan spotkania obejmował: omówienie bieżącej struktury i rozwoju Związku, prezentację koła w Piasecznie; wystąpienie 
radnego Łukasza Kamińskiego, który omówił ważną rolę samorządu w działaniach na rzecz rodzin w Piasecznie. Prezentacje na 
temat „Rodzic i dziecko w żłobku i innych formach opieki do lat 3” przedstawiła Monika Ebert, a o działaniach profilaktycznych 
wobec depresji opowiedziała psycholog Małgorzata Salawa. 

 Działalność poszczególnych Oddziałów i Kół ZDR „Trzy+” w 2019 roku  

 Członkowie Oddziału Wielkopolskiego brali udział w działaniach organizowanych przez centralę Związku: wiosennym SOKu w 
Wadowicach, Zjeździe Dużych Rodzin w Lubartowie, jesiennym SOKu w Warszawie. 

Oddział Wielkopolski realizował w 2019 roku projekt „Duże Rodziny Razem”, który otrzymał dofinansowanie z Funduszu 
Inicjatyw Lokalnych. W ramach projektu działała „Gorąca Linia”, zostały zorganizowane warsztaty, konferencje dla rodziców 
wraz z opieką nad dziećmi, powstały materiały promocyjne, zostały zaktywizowane środowiska dużych rodzin – co przełożyło 
się na reaktywację kół ZDR (Czerwonak, Dopiewo, Ostrów Wielkopolski, Swarzędz). Uruchomiona została strona www Oddziału 
oraz funpage na FB. W ramach Projektu “Duże Rodziny Razem” powstały prezentacje eksperckie; “Języki miłości w dużej 
rodzinie”, “Warto aby Twoje dziecko miało rodzeństwo, a Twoja rodzina stowarzyszenie ”, “Ile śmieci produkuje rodzina 
wieloosobowa? Czy jest to suma śmieci gospodarstw jednoosobowych? ” W maju w odpowiedzi na podwyżki opłat za wywóz 
śmieci, przedstawiciele Oddziału podjęli działania negocjacyjne z jednostkami administracyjnymi. Efektem było ustalenie 
jednolitej stawki dla rodzin z czwórką dzieci i więcej. Stawka dla rodzin 4+ weszła w życie 1.10.2019 r. Oddział prowadził akcje 
pomocowe dla rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. 

Członkowie Oddziału Wielkopolskiego w 2019 r. brali udział m.in. w: 
- pracach Rady Rodziny Dużej w Poznaniu 
- posiedzeniach Komisji Rodziny Rady Miasta Poznania 
- organizacji 13.11.2019 r. spotkania organizowanego przez centralę ZDR 3+ dot. Certyfikacji gmin, które posiadają rozwiązania 
prorodzinne 
- spotkaniu z vice burmistrzem Lubonia, z prezydentem Kalisza z inicjatywą powołania Kół 
-spotkaniach z urzędnikami- wojewodą, prezydentami, pracownikami wydziału zdrowia.  

-posiedzeniach Rady Rodziny przy Wojewodzie Wielkopolskim 

-pracach zespołu ds. opracowania programu dot. Wsparcia rodziców dzieci do lat 3 w wychowaniu i opiece 

-rozmowach z przedsiębiorstwami nt. uznawania KDR 
-spotkania z CIR 

 Podobnie jak w wielu regionach tak również w Wielkopolsce nasi członkowie byli zaangażowani w pracę na rzecz pozyskiwania 
partnerów ogólnopolskiej KDR. 

Członkowie Oddziału Łódzkiego intensywnie rozwijali działania we własnych Kołach  

Koło Andrespol zorganizowało m.in. coroczny Noworoczny Marsz  Nordic Walking, w którym udział wzięło 210 osób, a także 
Festyn Rodzinny w Wiśniowej Górze (we współpracy z władzami gminy Andrespol, innymi stowarzyszeniami. Program 
obejmował: biegi i marsze oraz zabawy i konkursy rodzinne. Uczestnikami festynu było ok. 2000 osób w tym wiele rodzin 
wielodzietnych. Rozgrzewkę dla wszystkich poprowadził Mistrz Świata Nordic Walkingu w sztafecie na dystansie maratonu- 
członek zarządu koła Andrespol- Sławomir Kacprzak. Członkowie koła promowali również aktywnie program Karty Dużej 
Rodziny, sukcesem było sfinalizowanie 75% zniżki dla wielodzietnych na transport miejski. 

Koło Rawa Mazowiecka Gmina w 2019 roku Koło realizowało projekt “Nowe odkrycia przyrodnicze i stare tajemnice 
historyczne” dofinansowany przez grupę Eurocash z programu Herosi Przedsiębiorczości. W ramach programu realizowane były 
rodzinne rajdy rowerowe ze zwiedzaniem zabytków okolic Spały i Tomaszowa Mazowieckiego oraz spływ kajakowy rzeką Pilicą. 
W wydarzeniu udział wzięło 40 osób. Od czerwca do października realizowano działania w ramach projektu pt. “Rodzina w 
kulturze, kultura w rodzinie” z Narodowego Centrum Kultury – EtnoPolska 2019. Ich głównym celem było zapoznanie 
adresatów zadania z historią przodków, obrzędami i tradycjami regionu łódzkiego oraz aktywizacja lokalnej społeczności wokół 
ochrony dziedzictwa kuluturowego. Wśród podejmowanych inicjatyw odbył się m.in.wyjazd uczestników na warsztaty 
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artystyczne do Teatru Wielkiego z Łodzi, pobyt rodzin w Żywym Skansenie Folkloru Polskiego w Nagawkach oraz udział dużych 
rodzin w inscenizacji teatralnej pt. “Unos w Boguszycach” podczas Miksera Regionalnego w Rawie Mazowieckiej.  

Oddział Małopolski kontynuował współpracę z Bankiem Żywności. W ramach dystrybucji żywności rodzinom wielodzietnym z 
województwa, wraz z Oddziałem Małopolskim ZDR 3Plus współpracowały szczególnie Koła z Nowego Targu, Łapsz Niżnych, 
Czarnego Dunajca i Lipnicy Wielkiej. Członkowie Oddziału nawiązali również współpracę z organizacją zajmująca się pomocą 
Polakom na Kresach, na Litwie w Sołnecznikach. Zorganizowano zbiórkę zarówno żywności, jak i ubrań, sprzętów, przyborów 
szkolnych. Dostarczona pomoc spotkała się z dużą radością. W ramach swojej działalności Oddział Małopolski zorganizował w 
wakacje rodzinny piknik w Piekielniku. Piknik zgromadził 500 osób, które bawiły się przy profesjonalnie przygotowanym 
programie sportowo-kulturalno-rozrywkowym. Był to czas integracji, zabawy, wymiany pomysłów i doświadczeń rodzin 
wielodzietnych i zebranych gości. 

Koło w Wadowicach włączyło się aktywnie w przygotowanie wiosennego XIII SOKu. Zorganizowało konferencję pt. “Rodzina w 
gminie, gmina dla rodziny”, zapewniło opiekę dla dzieci, przy współpracy z Przedszkolem “Małe Smerfy” oraz inne atrakcje m.in. 
zwiedzanie Wadowic ciuchcią, oraz Domu Rodzinny JP II. Miłą niespodzianką była degustacja legendarnych wadowickich 
kremówek. W organizację spotkania włączyły się także Koła: Chrzanów, Jordanów i Maków Podhalański. W maju odbyła się 
męska wyprawa na Groń Jana Pawła II. Jesienią odbył się Piknik Pożegnanie Lata połączony z Akcją Charytatywną dla 
Pogorzelców z Podczerwonego. Koło kontynuuje i rozwija zasięg pomocy żywnościowej dla rodzin we współpracy z Caritas. 

Oddział w Padwi Narodowej realizował w 2019 r. zadanie VII Wakacyjny Piknik Rodzinny- “Aktywna niedziela z rodziną ”, w 
ramach którego odbyły się konkursy sportowe, loteria fantowa z nagrodami, animacje dla dzieci, grillowanie i słodki 
poczęstunek dla najmłodszych. Dzięki pozyskiwaniu sponsorów indywidualnych, dla członków ZDR udział w wydarzeniu był 
nieodpłatny. Koło współpracuje z Powiatową Rada Działalności Pożytku Publicznego w Mielcu. 

 Koło w Grodzisku Mazowieckim realizowało całoroczny projekt „Wzmacnianie roli i funkcji rodziny” dofinansowany przez 
Urząd Miasta Grodzisk Mazowiecki. Projekt obejmował m.in. 
-Warsztaty konstruktorskie dla ojców z dziećmi 
- Warsztaty pt. “Pozytywna dyscyplina” 
-Warsztaty z gier planszowych dla rodzin “Twoja kolej” 
-Warsztaty małżeńskie 
-Klub dla Mam z małymi dziećmi 
-Kurs umiejętności wychowawczych dla rodziców nastolatków “Z nastolatkiem w kontakcie” 
-Warsztaty kulinarne dla rodzin 
-Warsztaty “Jak rozmawiać w rodzinie- sztuka komunikacji ” 
W ramach projektu udział wzięło ponad 400 uczestników. 

Koło Warszawa Białołęka- nowopowstałe w listopadzie 2019 roku Koło wygrało w grudniu konkurs na stworzenie Miejsca 
Aktywności Lokalnej dla mieszkańców Białołęki i grup nieformalnych organizowany przez Urząd Miasta St. Warszawa.  

Koło w Lubochni - Koło Lubochnia otrzymało dofinansowanie z województwa łódzkiego na realizację zadania publicznego pt. 
“Pięknie, aktywnie, zdrowo, rodzinnie ”, które polegało m.in. na wzmocnieniu roli i funkcji matki i ojca oraz integracji rodzin 
poprzez pokazanie różnorodnych form i możliwości spędzania wolnego czasu. Zadanie realizowane było w formie warsztatów: 
kulinarnych, survivalowych (50 uczestników), wizażu, Zumba Fitness, Rodzinnego Rajdu Rowerowego ( 100 osób) i 4- dniowej 
wycieczki do Mikołajek (100 osób). W kwietniu Koło w Lubochni obchodziło 5 lecie swojej działalności. Z tej okazji 
zorganizowano liczne atrakcje dla małych i dużych. We wrześniu Koło aktywnie uczestniczyło w Dożynkach Prezydenckich w 
Spale. 23 listopada zorganizowano Rodzinny Wieczór Andrzejkowy dla 100 osób z gminy, podczas którego rodzice i dzieci 
wspólnie bawili się podtrzymując dawne zwyczaje andrzejkowe. Rok 2019 zakończyło spotkanie wigilijne, podczas którego 
przybył św. Mikołaj z upominkiem dla każdej rodziny. 

Koło Swarzędz - w listopadzie zorganizowało Patriotyczna Grę Miejską 11 listopada “Pełni wdzięczności za dar 
NIEPODLEGŁOŚCI” organizowaną wspólnie z CHZJ w Swarzędzu (duszpasterstwo młodzieżowe oraz Domy Kościół). W grze 
uczestniczyło 120 osób oraz 20 wolontariuszy. Nagrody finansowane były częściowo z funduszu dla Kół oraz pozyskane od 
sponsorów. 

Koło w Lublinie brało udział w szkoleniach finansowanych z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Aktywnie działało na rzecz 
tworzenia pozytywnego wizerunku dużych rodzin. Rodziny z Koła występowały w programie telewizyjnym “Przepis na dobrą 
rodzinę”. Lubelskie Koło bardzo aktywnie włączyło się w przygotowania do VII Zjazdu Dużych Rodzin w Lubartowie.  

Koło we Wrocławiu w 2019 roku zrealizowało wraz z Klubem Mamuśki projekt "Wrocławska Mama", prezentujący sylwetki 20 
wyjątkowych mam - wrocławskich ambasadorek macierzyństwa. W ramach projektu powstało 60 fotografii mam - każda 
wystąpiła przed obiektywem ze swoim atrybutem (zawodowym lub związanym z hobby/zainteresowaniami). Wrocławskie Koło 
chciało w ten sposób pokazać różnorodność mam oraz pokazać, że może być mamą, a jednocześnie nie zapominać o sobie i 
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

100000

500

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

wciąż się realizować na różnych płaszczyznach. Projekt realizowany był z budżetu miasta.  

Koło w Siemianowicach w roku 2019 zorganizowało wiele wydarzeń m.in.organizację: Projektu Lider Dobroczynności, Dni 
Dziecka, Turnieju Piłki Nożnej z MDK Jordan,

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność charytatywnej

Organizowanie bezpłatnych spotkań i 
warsztatów podnoszących kompetencje 
rodzicielskie i obywatelskie. Pomoc materialna, 
prawna i wsparcie psychologiczne dla rodzin w 
trudnej sytuacji życiowej. Organizowanie zbiórek 
finansowych i materialnych dla rodzin. 
Koordynowanie działań lokalnych wśród rodzin 
na rzecz innych rodzin potrzebujących wsparcia. 
Utrzymywanie kontaktu z rodzinami w trudnej 
sytuacji życiowej. Wspólne wypracowywanie 
rozwiązań, pośredniczenie i pomoc w 
rozmowach z innymi podmiotami udzielającymi 
wsparcia.

94.99.Z 39 397,15 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 2 954 995,67 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2 213 352,10 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 12 845,53 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 723 617,75 zł

d) przychody finansowe 4 046,19 zł

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek 
dzieci i młodzieży

Organizacja VII Ogólnopolskiego Zjazdu 
Dużych Rodzin w Lubartowie. Trzydniowe 
spotkanie, podczas którego organizatorzy 
zapewniają rodzinom wielodzietnym 
przyjeżdżającym z całej Polski noclegi, 
wyżywienie i atrakcje rodzinne - koncerty, 
warsztaty, zajęcia dla dzieci. Zjazd ma na 
celu integrację dużych rodzin, budowanie 
pozytywnego wizerunku wielodzietności w 
mediach oraz aktywny udział w debacie 
publicznej dotyczącej polityki rodzinnej. 
Zjazd w Lubartowie odbył się pod hasłem 
„Dumni z rodziny”. Organizacja 
warsztatów,spotkań animacyjnycj w 
Kołach- strukturach terenowych ZDR.

93.29.Z 0,00 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 73.11.Z

PROWADZENIE KAMPANII REKLAMOWYCH Organizacja prowadząc działalności statutową 
umieszczała informacje promujące i reklamujące różne podmioty, które były sponsorami lub 
udzielały wsparcia finansowego przedsięwzięć realizowanych w ramach tej działalności. Wiele 
spotkań, warsztatów, akcji i zadań mogło być realizowanych w takim wymiarze, często dzięki 
uzyskanemu wsparciu finansowemu. Mogły to być działania, z których uczestnicy mogli 
korzystać nieodpłatnie lub wnosząc często tylko niewielkie opłaty.
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e) pozostałe przychody 1 134,10 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 845 861,75 zł

2.4. Z innych źródeł 219 131,46 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 39 397,15 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

1 Realizacja bezpłatnych warsztatów dla rodzin, spotkań, pikników. 1 265,90 zł

1 Pomoc rodzinom w trudnej sytuacji losowej 38 131,25 zł

2 Wsparcie działalności Kół i Oddziałów 1 265,90 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 44 953,71 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 845 048,75 zł

w 
tym:

0,00 zł

1 500 000,00 zł

97 978,71 zł

247 070,04 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

48 963,00 zł

52 524,00 zł

20 757,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

723 617,75 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -100 191,51 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -287 193,14 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 537 040,87 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 2 846 270,13 zł 39 397,15 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

2 313 543,61 zł 39 397,15 zł

300 038,67 zł 0,00 zł

186 576,88 zł

3 898,85 zł

41 866,92 zł

345,20 zł 0,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 537 040,87 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

6 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

4,10 etatów

50 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

7 076 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

7 076 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

200 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

30 osób

170 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1 511 461,40 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego 

1 445 291,70 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

66 169,70 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

0,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

2 006,55 zł

30 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

20 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 20 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

30 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

369 838,08 zł

369 838,08 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1 141 623,32 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 76 078,83 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1 369 212,87 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i 
inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Ad. 11 Związek wypłacał wynagrodzenia prowizyjne 
negocjatorom KDR, wypłaty dotyczyły dłuższych okresów.

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Wzmacnianie roli i funkcji 
rodziny

Wzmacnianie roli rodziny i 
funkcji rodzicielskich.

Gmina Grodzisk Mazowiecki 33 183,50 zł

2 Lubochnia/FIO Wsparcie projektów mających 
na celu zwiększenie 
zaangażowania obywateli i 
organizacji pozarządowych w 
życie publiczne, a w 
szczególności zwiększenie roli 
inicjatyw oddolnych.

CENTRUM PROMOCJI I ROZWOJU 
INICJATYW OBYWATELSKICH "OPUS"

3 000,00 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

9 864,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3 3/D/Rodz/2019 Przeprowadzeniu warsztatów 
podnoszących umiejętności 
wychowawcze rodziny i jej 
zdolności radzenia sobie w 
sytuacjach kryzysowych, 
promowaniu pozytywnego 
wizerunku rodziny, 
wzmocnieniu roli i funkcji matki 
i ojca oraz integracji rodzin 
poprzez pokazanie 
różnorodnych form i możliwości 
spędzania wolnego czasu.

Regionalne Centrum Polityki 
Społecznej

61 795,21 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Rodzina w kulturze, kultura 
w rodzinie - EtnoPolska 2019

Upowszechnianie tradycji 
regionu łódzkiego. Wracanie do 
tradycji przodków. Integracja 
społeczno-kulturalna. 
Warsztaty pobudzające 
kreatywność.

NARODOWE CENTRUM KULTURY 60 000,00 zł

2 NGO PRO Działania na rzecz wzmocnienia 
potencjału sektora organizacji 
pozarządowych działających na 
rzecz wsparcia rodziny. 
Przeprowadzenie 
specjalistycznych szkoleń 
dotyczących zarządzania 
organizacją, budowania 
zespołu, angażowania 
wolontariuszy, komunikacji, 
promocji, pozyskiwania 
funduszy, wsparcia prawnego.

Narodowy Instytut Wolności - 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego

134 073,44 zł

3 PROO 1a Wspieranie działań statutowych 
organizacji sektora 
pozarządowego, wspieranie 
rozwoju
instytucjonalnego organizacji (w 
tym: budowanie stabilnych 
podstaw ich dalszego 
funkcjonowania,
tworzenie perspektywicznych 
planów działania i 
finansowania, podnoszenie 
standardów pracy i
zarządzania organizacją) oraz 
wspieranie rozwoju porozumień 
organizacji, platform 
współpracy,
reprezentacji środowisk 
organizacji sektora 
pozarządowego.

Narodowy Instytut Wolności - 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego

52 996,60 zł

4 Pozyskiwanie partnerów 
Karty Dużej Rodziny

Pozyskiwanie nowych 
partnerów Karty Dużej Rodziny 
oraz obsługa bieżąca programu.

Minister Pracy, Rodziny i Polityki 
Społecznej

1 500 000,00 zł
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Radosław Waszkiewicz 
Andrzej Wach 
Łukasz Wojak

Szymon Wytykowski
Agta Arciszewska
Zuzanna Lipińska

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-09-21
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