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Data zamieszczenia sprawozdania 2016-07-15

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 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 MARIA KRUPSKA PREZES ZARZĄDU TAK

KONSTANTY RADZIWIŁŁ WICEPREZES TAK

RADOSŁAW WASZKIEWICZ WICEPREZES TAK

PAWEŁ WOLIŃSKI CZŁONEK ZARZĄDU TAK

PAWEŁ GRZEGORZ SICIŃSKI CZŁONEK ZARZĄDU TAK

ANDRZEJ WACH SEKRETARZ TAK

ŁUKASZ PAWEŁ WOJDAK 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)

a. działanie na rzecz interesów społecznych i ekonomicznych rodzin 
wychowujących dzieci, a w szczególności dużych rodzin,
b. działanie na rzecz solidarności rodzin wychowujących dzieci, 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,
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 
realizacja celów Związku,
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 
Związku.

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

ZUZANNA LIPIŃSKA CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

IRENA BYLICKA CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

MARIA ZOFIA URMAŃSKA CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

TERESA ANNA TWORZYDŁO CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

W 2015 roku istotnym obszarem działalności Zarządu ZDR „Trzy+”  były działania w zakresie wdrożenia 
bonu opiekuńczo – wychowawczego oraz przyznania rocznego zasiłku macierzyńskiego wszystkim 
mamom bez względu na status pracowniczy.
Kwestie te podnoszone były przez przedstawicieli Zarządu ZDR „Trzy+” podczas konferencji, sympozjów 
i spotkań z udziałem władz państwowych i samorządowych.  W czasie Zjazdu Dużych Rodzin w Łowiczu, 
panel ekonomiczny w dniu 20.06.2015 roku, poświęcony był temu tematowi.

 Ważnym obszarem aktywności Zarządu ZDR „Trzy+” w 2015 roku, również w kwestii  bonu opiekuńczo-
wychowawczego, była współpraca z Forum Samorządowym na rzecz Dużych Rodzin.  Niektóre 
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

samorządy podjęły wyzwanie wprowadzenia bonów na szczeblu lokalnym. Takie działania samorządów 
były mocno wspierane przez Zarząd ZDR „Trzy+”.   Na posiedzeniu  Forum Samorządowego w Łowiczu 
w dniu  01.10.2015 roku, Zarząd ZDR „Trzy+”  przygotował  panel  „Bon opiekuńczo- wychowawczy”, 
podczas którego  Burmistrz Miasta w Nysie oraz Prezydent Miasta w Szczecinie  zaprezentowali 
wdrożone w tych miastach rozwiązania 
Aktywna postawa przedstawicieli Związku i Zarządu ZDR „Trzy+” wobec prawa matek pracujących i 
niepracujących zaowocowała decyzją o wypłacie od 01.01.2016 roku rocznego zasiłku macierzyńskiego 
wszystkim matkom bez względu na status pracowniczy.
W 2015 roku liczba kół ZDR „Trzy+” zamknęła się liczbą 69. Aktywnych organizacyjnie jest   55 kół,  w 
szczególności  po wprowadzeniu kart samorządowych część kół  uśpiła swoją działalność,  w części 
dokonuje się  wymiana pokoleniowa. Niemal ze wszystkimi  kołami był kontakt telefoniczny lub 
mailowy i prowadzone były  rozmowy o reaktywacji  i wspierające działalność.
W 2015 roku na niezmienionym poziomie pozostała liczba Oddziałów- 4, w tym do końca roku 
zarejestrowane były 2: Wielkopolski oraz Padew Narodowa, Oddział Małopolski jest w trakcie 
rejestracji, Łódzki  przygotowuje dokumenty do złożenia wniosku  w KRS.
Przy okazji zapisów na Zjazd Dużych Rodzin w Łowiczu, które odbywały się za pośrednictwem biura, 
została w dużej mierze (wśród zainteresowanych udziałem w Zjeździe) uaktualniona i poszerzona (w 
pierwszej kolejności zapisywani byli członkowie Związku) baza danych członków ZDR „Trzy+”.
 W  2015 roku zostały zorganizowane dwa zjazdy kół i oddziałów ZDR „Trzy+”. 
Wiosenny Zjazd Kół połączony z WZCR  miał miejsce w Cielądzu  w dniu 16.05.2015 roku i został 
zorganizowany przez Koło ZDR „Trzy+”  w Cielądzu we współpracy z biurem ZDR. Część merytoryczna 
poświęcona była opłatom za odpady komunalne w związku, z niekorzystnymi dla dużych rodzin, 
zmianami w prawie, a także  większej współpracy PKP Intercity z ZDR „Trzy+” w ramach Ogólnopolskiej 
KDR. Uczestniczący w Zjeździe przedstawiciel PKP Intercity, przedstawił dotychczasowe rozwiązania  w 
zakresie uprawnień przejazdowych i odpowiadał na pytania.  Burmistrz Miasta w Łowiczu 
zaprezentował program Zjazdu Dużych Rodzin w Łowiczu i zapraszał rodziny do uczestnictwa w nim.
Jesienny Zjazd Kół i Oddziałów we Wrocławiu odbył się 14.11.2015 roku  i został zorganizowany przez 
Koło „Trzy+” we Wrocławiu we współpracy z biurem. Część merytoryczna była poświęcona projektowi 
ustawy 500+. Prelegentem był dr hab. Marek Kośny - ekspert ZDR „Trzy Plus” (Uniwersytet 
Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Badań Operacyjnych). Ponadto poruszone zostały tematy polityki 
mieszkaniowej dla dużych rodzin  na przykładzie rozwiązań w Poznaniu- Szymon Wytykowski- Oddział 
Wielkopolski oraz współpraca ZDR „Trzy+” z Bankiem Żywności- Witold Miarka- Koło ZDR „Trzy+” w 
Wadowicach.
W dniach 19 – 21 czerwca 2015 roku w Łowiczu odbył się IV Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin. Zapisało 
się 1001 osób, wzięło udział niemal tyle samo, czyli 158 dużych rodzin z całej Polski, członków  Związku. 
Rodziny miały do wyboru 80 warsztatów pogrupowanych w bloki przedpołudniowe i popołudniowe 
oraz w grupy wiekowe dla mam z malutkimi dziećmi, dla dzieci do 6 roku życia, dla dzieci młodszych, 
dla młodszych nastolatków, dla młodzieży, dla młodych dorosłych, dla rodziców oraz - to zupełna 
nowość- dla całych rodzin. Wszystkie zajęcia cieszyły się wielką popularnością. W czasie Zjazdu, odbył 
się też panel ekonomiczny, koncert Joszko Broda  oraz Marsz Rodzin po niedzielnej mszy św.  Wszystkie 
zajęcia, posiłki oraz noclegi podczas Zjazdu pozostały dla uczestników bezpłatne.  Ze strony  ZDR „Trzy
+”   z UM Łowicz współpracowali  Joanna Krupska i Andrzej Wach  oraz Irena Jeśmanowicz i Safona 
Kozielec . W zakresie obsługi medialnej i wizerunkowej ważną rolę wypełniał Paweł Borządek.  Koło ZDR 
„Trzy+” w Łowiczu reprezentowali Anna Tybuś i Janusz Kukieła i głównie na nich spoczywał ciężar prac 
związanych z przygotowaniem zjazdu, a w szczególności kwestie związane z zakwaterowaniem 
uczestników. Zjazd był ważnym wydarzeniem w ubiegłym roku, mocno zauważonym w mediach i 
pozytywnie odebranym przez uczestniczące rodziny. Bardzo pozytywnie od strony merytorycznej został 
oceniony panel poświęcony zagadnieniom polityki rodzinnej w tym aspektom bonu opiekuńczo-
wychowawczego. Zjazd odbywał się pod hasłem  „Łowicz przypomina – grunt to rodzina – Łódzkie 
2015”.
Jeszcze przed Zjazdem w Łowiczu, Zarząd ZDR „Trzy+” podjął decyzję o organizacji kolejnego Zjazdu 
Dużych Rodzin w Gnieźnie.    Miało to istotne znaczenie z uwagi na możliwość zebrania doświadczeń  
zespołu organizacyjnego  z Gniezna, w tym osób z Koła ZDR „Trzy+”  w Gnieźnie. Dzięki dużemu 
zaangażowaniu  Kamilli Węcka – Nijak z gnieźnieńskiego Koła prace organizacyjne rozpoczęły się już we 
wrześniu 2015 r. 
Działalność kół ZDR „Trzy+” w 2015 roku nie była jednorodna. Część kół  była bardzo aktywna w 
działaniach. Koła w gminach: Cielądz, Grodzisk Mazowiecki oraz Rawa Mazowiecka Miasto pozyskały 
dotacje w ramach powierzenia zadań przez gminy.       W Cielądzu była to impreza mikołajkowa w Domu 
Kultury dofinansowana przez gminę 5000 zł- „Zorganizowanie spotkania integracyjnego dla 50 dzieci z 
rodzin wielodzietnych z terenu Gminy Cielądz z okazji Mikołajek w dniu 6 grudnia 2015 w miejscowości 
Cielądz.                                                                                                                                                    W Grodzisku 
Mazowieckim był to całoroczny projekt  „Wzmocnienie roli rodziny i więzi rodzinnych” wypełniony 
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warsztatami dla rodziców i dzieci, zajęciami wakacyjnymi dla dzieci oraz piknikiem dla rodzin z terenu 
gminy na kwotę 31500 zł ( w tym dofinansowanie przez gminę 25000 zł, wolontariat 4000 zł,  wkład 
własny finansowy 2500 zł -pozyskany ze sprzedaży upieczonych ciast, waty cukrowej itp. przez 
członków koła).  W Rawie Mazowieckiej Miasto była to realizacja zadania  „Wspieranie 
wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez działalność wychowawczą, opiekuńczą, oświatową 
i prozdrowotną” na kwotę 6200 zł, w tym dotacja gminna 4000 zł, wolontariat 2100 zł, sponsor 100 zł. 
W ramach zadania zostały przeprowadzone wykłady, konferencja i konkurs plastyczny.
Bardzo aktywnym, młodym kołem pozyskującym środki finansowe od darczyńców prywatnych było 
Koło ZDR „Trzy+” w  Gminie Rawa Mazowiecka. Na dwa wydarzenia: „Dzień Dziecka” oraz „Wyczaruj 
magię świąt i spraw, żeby inni też mieli święta”, udało im się zebrać na koncie 6250 zł. O ile pierwsze 
wydarzenie było dla dzieci: atrakcje- m.in. przejazd kolejką wąskotorową, o tyle drugie angażowało 
również dzieci w udział w warsztatach i tworzenie dekoracji świątecznych oraz ich późniejszą sprzedaż. 
Dochód ze sprzedaży ozdób został przekazany w całości potrzebującym.
Od ponad roku Koło ZDR „Trzy+”  w Nowym Targu współpracuje z Bankiem Żywności i  przekazuje 
żywność rodzinom wielodzietnym z Małopolski.  Przewodniczący Koła i jednocześnie Prezes Oddziału 
Małopolskiego  Pan Jerzy Gołębiowski  poprzez aktywność w ramach akcji przekazywania żywości 
zainspirował utworzenie  dwóch kół w kolejnych gminach.  Od 2015 roku koło wynajmuje od gminy 
magazyn na ten cel. Koszty wynajmu pokrywane są ze składek członkowskich. W 2015 roku żywność 
była wydawana w czerwcu, lipcu, wrześniu i październiku, za każdym razem przez kilka dni. W tym 
czasie z pomocy skorzystało 2060 osób.
Związek Dużych Rodzin ''Trzy Plus'' współpracuje z trzema  europejskimi federacjami rodzinnymi – 
rodzin wielodzietnych ELFAC, stowarzyszeń rodzin katolickich FAFCE i osób aktywnych w domu FEFAF. 
W marcu 2015  Teresa Kapela  i Irena Jeśmanowicz  brały  udział w konferencji w Budapeszcie 
poświęconej pracy niewidzialnej i spotkaniu zarządów ELFAC i FEFAF. Konferencja odniosła duży sukces 
medialny. Jeden z referatów analizował nakłady finansowe na pokolenie dzieci i pokolenie emerytów. 
Inny przedstawiał fundusz państwowy wyrównujący dostęp do zajęć pozalekcyjnych i wakacyjnych.
W kwietniu 2015 roku  miało miejsce  po raz pierwszy w Warszawie  spotkanie przedstawicieli 
Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich. ZDR „Trzy+”  wraz z Przymierzem Rodzin i 
Polską Federacją Ruchów Obrony Życia  współorganizował to spotkanie. W ramach spotkania miała 
miejsce w Sejmie RP  w dniu 17 kwietnia konferencja Rodzina i Społeczeństwo -razem na rzecz  
małżeństwa i rodziny, pod patronatem Marszałek Sejmu Elżbiety Radziszewskiej. Materiały z 
konferencji opracowane przez biuro sejmowe są dostępne na naszej stronie i na stronie Sejmu RP. W 
konferencji wzięło udział ponad 200 osób. Spotkanie FAFCE zgromadziło przedstawicieli 12 krajów. 
FAFCE posiadając biuro w Brukseli prowadzi stały monitoring dotyczący spraw rodzin na szczeblu 
europejskim. Opracowuje cotygodniowy raport, przesyłany zarządom zrzeszonych stowarzyszeń , jak 
również materiały robocze adresowane do europarlamentarzystów związane z szeroko pojmowanymi 
zagadnieniami polityki rodzinnej.
We wrześniu 2015 roku miało miejsce spotkanie zarządu Europejskiej Federacji Rodzin Wielodzietnych, 
w którym wzięła udział Irena Jeśmanowicz, członek zarządu  tego stowarzyszenia z ramienia ZDR „Trzy
+”.
W październiku  2015 roku w kolejnym spotkaniu FAFCE wzięli udział Teresa Kapela i Jan Urmański tym 
razem w Brukseli. Spotkania FAFCE  mają miejsce dwa razy w roku.
Na spotkaniu kół we Wrocławiu Teresa Kapela referowała aktywność ZDR „Trzy+” na forum 
międzynarodowym k, poddając propozycję FAFCE złotówka od rodziny na działania europejskie.
W listopadzie 2015 roku Jan Urmański wziął udział w Forum Demograficznym mającym miejsce w 
Budapeszcie.
W grudniu 2015 roku została zarejestrowana kolejna  inicjatywa pod nazwą  Europejska Inicjatywa 
Obywatelska „Mama, Tata i dzieci'', w  którą włączył się nasz związek.
Jednym z kluczowych wyzwań Zarządu ZDR „Trzy+” w 2015 roku było zorganizowanie finansowania 
działalności Związku,  w szczególności z uwagi na konieczność coraz większych wymagań w aspekcie 
funkcjonowania biura ZDR. Wpływy z tytułu składek członkowskich, a także z wpłat 1% nie pozwalają 
pokryć wydatków. W związku z tym Zarząd ZDR ”Trzy+”  podjął decyzję o wdrożeniu programu 
sponsoringowego, przyjmując stosowne wytyczne. Z dniem 01 grudnia 2015 roku zatrudnił osobę 
prowadzącą i systematyzującą działalność fundraisingową
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

1000000

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność charytatywnej Pomoc materialna i 
prawna, a także 
wsparcie 
psychologiczne dla 
rodzin w trudnej 
sytuacji życiowej. 
Organizowanie zbiórek 
finansowych i 
materialnych dla 
rodzin. Koordynowanie 
zakupów niezbędnego 
wyposażenia mieszkań i 
pomoc w 
kompletowaniu 
wyprawek szkolnych 
dla dzieci. 
Koordynowanie działań 
lokalnych i 
organizowanie pomocy 
rodzin mieszkających w 
sąsiedztwie rodziny 
potrzebującej wsparcia. 
Organizowanie 
bezpłatnych spotkań i 
warsztatów 
podnoszących 
kompetencje 
rodzicielskie i 
obywatelskie.  Zakup i 
doręczenie paczek 
świątecznych i innych.

94.99.Z

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech 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 wyników/zysków i strat) 163,954.23 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 163,638.76 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 315.47 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

43,485.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

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. Jeśli 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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech 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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 6,225.30 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 43,485.00 zł
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0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 98,928.46 zł

27,035.04 zł

30,244.42 zł

41,649.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 15,315.47 zł

d) ze środków państwowych funduszy celowych

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)

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 29,721.54 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 6,225.30 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące 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 wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 143,961.68 zł 6,225.30 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

133,917.22 zł 6,225.30 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

4.70 zł

10,039.76 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
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5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

0.0 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. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0.0 etatów

15.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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2.1. Organizacja posiada członków

5,220.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 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)

1,600.00 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

1,600.00 osób

0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 59,514.14 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 59,514.14 zł

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

59,514.14 zł

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

0.00 osób

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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

18.00 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

18.00 osób

0.00 osób
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w 
tym:

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 59,514.14 zł

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

59,514.14 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)

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
(patrz komentarz do 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
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

4,959.51 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

W pkt. 7 wysokość przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom została 
wyliczona zgodnie ze wskazaniem w komentarzu, a więc 
nie jest faktycznie wskazaniem przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w przeliczeniu na pracownika, tylko średnią 
sumą wypłacanych łącznie wynagrodzeń.

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

10. Wysokość najwyższego 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

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

5,257.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

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)

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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) 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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

1 Wzmacnianie roli rodziny i 
więzi rodzinnych

Wzmacnianie roli rodziny i więzi 
rodzinnych

Gmina Grodzisk Mazowiecki 25,000.00 zł

2 Dwór Króla Zygmunta III 
Wazy 2015

Wzmacnianie roli rodziny i więzi 
rodzinnych

Miasto Stołeczne Warszawa 9,485.00 zł

3 Zorganizowanie spotkania 
integracyjnego dla 50 dzieci 
z rodzin wielodzietnych z 
terenu Gminy Cielądz z 
okazji Mikołajek w dniu 6 
grudnia 2015r. w 
miejscowości Cielądz.

Zorganizowanie spotkania 
integracyjnego dla 50 dzieci z 
rodzin wielodzietnych z terenu 
Gminy Cielądz z okazji 
Mikołajek w dniu 6 grudnia 
2015r. w miejscowości Cielądz.

Gmina Cielądz z siedzibą w Cielądzu 5,000.00 zł

4 Wyczaruj magię Świąt Wzmacnianie roli rodziny i więzi 
rodzinnych

Urząd Miasta RAWA MAZOWIECKA 4,000.00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

Druk: MPiPS 11



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

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

JOANNA KRUPSKA

31.05.2016. Data wypełnienia sprawozdania
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