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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2021-10-13

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

Radosław Waszkiewicz Prezes TAK

Andrzej Wach Wiceprezes TAK

Łukasz Wojdak Wiceprezes, Skarbnik TAK

Szymon Wytykowski Członek Zarządu TAK

Zuzanna Lipińska Członek Zarządu TAK

Agata Arciszewska Członek Zarządu 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

Ewa Wichowska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Kamilla Węcka Nijak Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Paweł Siciński Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Jan Urmański Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Michał Wydra 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
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Sprawozdanie z działalności Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” w 2020 roku
ZARZĄD:
Do dnia 31 lipca 2020 roku Zarząd Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” działał w składzie:
Joanna Krupska – Prezes 
Radosław Waszkiewicz – Wiceprezes 
Andrzej Wach – Członek Zarządu, Sekretarz 
Łukasz Wojdak – Członek Zarządu, Skarbnik
Szymon Wytykowski – Członek Zarządu

W dniu 31 lipca 2020 odbyło się Walne Zebranie Członków Rzeczywistych i został powołany nowy Zarząd. 
W konsekwencji powyższego, od dnia 31 lipca 2020 roku Zarząd ZDR „Trzy+” działał w nowym 6-cio osobowym składzie: 

ZARZĄD:
Radosław Waszkiewicz – Prezes Zarządu
Andrzej Wach – Wiceprezes Zarządu
Łukasz Wojdak – Wiceprezes Zarządu, Skarbnik
Zuzanna Lipińska - Członek Zarządu, Sekretarz
Agata Arciszewska - Członek Zarządu
Szymon Wytykowski – Członek Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej IV kadencji:
• Ewa Wichowska
• Kamilla Węcka-Nijak
• Paweł Siciński
• Jan Urmański
• Michał Wydra
Powyższe zmiany zostały zgłoszone do KRS.

W dniu 31 lipca 2020 została powołana RADA KRAJOWA w składzie:

Przewodnicząca: Joanna Krupska                                                                                           ZARZĄD:
1. Radosław Waszkiewicz
2. Łukasz Wojdak
3. Andrzej Wach
4. Szymon Wytykowski
5. Zuzanna Lipińska
6. Agata Arciszewska
REPREZENTANCI WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW:
1. Joanna Krupska – dotychczasowa Prezes ZDR 3+
2. Dorota Bojemska – przewodnicząca Koła Józefów
3. Paweł Kowalczyk – mecenas, prawnik ZDR 3+
4. Judyta Kruk – rzecznik prasowy ZDR 3+, koordynator ds. współpracy z samorządami
5. Michał Żyliński – informatyk i administrator www ZDR 3+
REPREZENTANCI TERENOWI:
1. Dariusz Kubaczyk – przewodniczący Koła Wolsztyn
2. Danuta Rząsa – prezes Oddziału Wielkopolskiego, Koordynatorka Działalności Społecznej
3. Paweł Dziubek – prezes Oddziału Małopolskiego
4. Tomasz Turski – wiceprzewodniczący Koła Czarny Dunajec
5. Lilianna Sicińska – Koordynatorka Działalności Społecznej, negocjator KDR
6. Bożena Pietras – Koordynatorka Działalności Społecznej, negocjator KDR
7. Renata Dzięcioł Walaszczyk – przewodnicząca Koła Pruszcz Gdański
8. Sylwia Talik – przewodnicząca Koła Węgierska Górka, negocjator KDR
9. Przemysław Fenrych – członek założyciel ZDR 3+, konsultant ds. współpracy z samorządami
10. Sylwia Skóra – Koordynatorka Działalności Społecznej, negocjator KDR
11. Marta Kuźba – prezes Oddziału Łódzkiego
12. Irena Jeśmanowicz – specjalista ds. aplikacji KDR, pełnomocnik Zarządu ds. współpracy z ELFAC
13. Paweł Borządek – Koordynator Zjazdów Dużych Rodzin, fundraiser ZDR 3+

W okresie 01.01.2020 - 31.12.2020 obowiązki Dyrektora Zarządzającego nadzorującego w imieniu Zarządu wszelkie projekty 
prowadzone przez Związek pełnił Karol Grabiec.
W 2020 roku Zarząd ZDR „Trzy+” zebrał się 15 razy razy na posiedzeniach, podjął też 13 uchwał w trybie pisemnym. 
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ZESPÓŁ EKSPERTÓW:

W 2020 roku w skład Zespołu Ekspertów wchodzili:

Przewodniczący – prof. Marek Kośny
Członkowie:
Zbigniew Derdziuk
Agnieszka Chłoń-Domińczak
Leszek Bosek
Paweł Kastory
Agnieszka Tombińska
Jan Tombiński

W 2020 roku Zespół ekspertów kontynuował prace, mające na celu kompleksową analizę sytuacji osób wielodzietnych w Polsce 
– w szczególności sytuacji mieszkaniowej.

GŁÓWNE PROJEKTY REALIZOWANE NA POZIOMIE CENTRALNYM

1. FORUM SAMORZĄDOWE:
31 lipca odbyło się Samorządowe Forum na rzecz Dużych Rodzin. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Zarządu Związku 
Dużych Rodzin „Trzy Plus” Prezes Radosław Waszkiewicz, Członek Zarządu Łukasz Wojdak oraz Przewodnicząca Rady Krajowej 
Joanna Krupska, Michał Wydra pełnomocnik ds. mieszkaniowych, Irena Jeśmanowicz koordynatorka aplikacji KDR, 
Koordynatorki działalności społecznej, Danuta Rząsa, Bożena Pietras, Lilianna Sicińska, Sylwia Skóra, Rzecznik Prasowy Judyta 
Kruk, Przemysław Fenrych współpracujący z samorządami na Ukrainie, Prezydent Międzynarodowej Konfederacji ELFAC Regina 
Maroncelli, oraz przedstawiciele Gmin z Całej Polski. Przedstawiciele: Starostwa Lubartów, Starosta Ewa Zybała, Miasto 
Lubartów, Burmistrz Krzysztof Paśnik, Tychy z-ca prezydenta ds. społecznych Maciej Gramatyka, Miasto Trzebnica,  Paweł 
Siciński, Miasto Lublin Monika Rynker, Czarny Dunajec, Paweł Dziubek, Starachowice, Miasto Kraków, Marzena Paszkot - 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny . Podczas spotkania wymieniono się doświadczeniami, poruszono kwestie 
związane z bieżącą sytuacją
rodzin, w tym dużych rodzin w naszych samorządach. Przedstawione zostało
stanowisko ZDR 3 Plus z  rozwiązaniami sytuacji mieszkaniowej,
wymieniając się pozytywnymi praktykami samorządów w tej dziedzinie. Tematem były również kolejne działania pilotażowe 
dostępne dla samorządów: Apilkacja KDR dla samorządów oraz Certyfikacja Samorządów Przyjaznych Rodzinie.

2. SPRAWY MIEDZYNARODOWE:

W 2020 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.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kariery Kobiet na Węgrzech (AWCDH) zrealizowało projekt wsparty przez Fundusz 
Wyszehradzki oraz węgierskie Ministerstwo Zasobów Ludzkich w okresie od 17 lutego do 31 października 2020 r. W ramach 
projektu odbyła się Międzynarodowa Konferencja „Kobiety, Rodziny, Kariera - Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Grupy 
Wyszehradzkiej” zorganizowana w Budapeszcie, 28 sierpnia 2020 r, na której wystąpiła delegatka ZDR 3+ Aleksandra 
Januszewicz z tematem prezentacji Work Life balance z perspektywy dużych rodzin. Temat ten przedstawiała w perspektywie 
potrzeb indywidualnych  (osobistych) , partnerskich (małżeńskich ) oraz społecznych. Jak osobiste wybory oraz wsparcie 
narzędzie polityki społecznej mogą wpływać i wspierać relacje w rodzinne w budowaniu więzi.
Głównym patronem konferencji była Katalin Novák, Węgierska Minister ds. Rodziny i Młodzieży Ministerstwa Zasobów Ludzkich 
(obecnie węgierski minister ds.Rodziny). Przemówienie otwierające w imieniu Ministerstwa Zasobów Ludzkich wygłosił dr Attila 
Beneda, podsekretarz stanu ds. Rodziny. Podczas konferencji uruchomione zostało Forum, będące inicjatywą społeczeństwa 
obywatelskiego Grupy Wyszehradzkiej, mające na celu promocję zatrudnienia kobiet. Główny akcent został położony na tematy 
związane z równowagą między życiem zawodowym a życiem prywatnym, rodzinnym, ze szczególnym uwzględnieniem wartości 
naszego regionu.    
30 września ELFAC zorganizował wirtualną wizytę w miastach przyjaznych rodzinie pt. Sieć Samorządów Przyjaznych Rodzinie. O 
pozytywnych praktykach w Szczecinie i współpracy z samorządem opowiadała Judyta Kruk i Aleksandra Gniado
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18 listopada w formie on-line odbył się Pierwszy Europejski Kongres Samorządów Przyjaznych Rodzinie. O współpracy ZDR z 
samorządami i naszym pilotażowym programie certyfikacji opowiadała Irena Jeśmanowicz.
 

3. PROJEKT KDR:
Związek Dużych Rodzin w 2020 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 2017-2019 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 2020 roku służyła nadal 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 1931 umów w 16 województwach. Dane ukazujące liczbę podpisanych umów 
wskazują na bardzo intensywny okres pracy stałego i stabilnego już zespołu negocjatorów liczącego 20 osób w czasie pandemii. 
Zgodnie z wytycznymi na rok 2020, negocjatorzy otrzymali zadanie pozyskania partnerów zwłaszcza w regionach, w których 
było ich niewielu. W związku z tym położono nacisk na gminy do 10 tys mieszkańców. 
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, negocjatorów partnerów strategicznych, Działu Komunikacji i obsługi biura nie ograniczała się tylko 
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. 
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 jest wzrost wydanych kart. W 2020 wydano ich w tradycyjnej formie 404 711 
oraz 236 262 w formie elektronicznej.
Dzięki bardzo dobrej współpracy i zrozumieniu idei projektu Karty Dużej rodziny pomiędzy Związkiem Dużych Rodzin a MRiPS z 
powodzeniem udało się podtrzymać wypracowane jednoznaczne i czytelne stanowisko wobec pomiarów efektywności działań i 
mierników niezbędnych do realizacji projektu.
 
4. APLIKACJA KDR:
Powstał nowy projekt graficzny Aplikacji wraz z nową, nowocześniejszą nawigacją. 
Został odświeżony wygląd ofert stałych i specjalnych. Wprowadzono system łatwego wyszukiwania ofert: poziomo przewijany 
pasek z kategoriami oraz pole wyszukiwania. Połączony został widok mapy z listą ofert. 
Uruchomiono w Aplikacji możliwość generowania jednorazowych kuponów do wykorzystania przy zakupach. Pozyskaliśmy 
partnerów, z którymi przeprowadziliśmy pierwsze akcje.
Kontynuowano prace nad wdrożeniem zniżek samorządowych. Zostały opracowane rozwiązania techniczne i graficzne po 
stronie aplikacji i serwera podczas prac pilotażowych z Grodziskiem Mazowieckim. Planowane są kolejne działania w myśl 
komunikowania się z użytkownikiem językiem korzyści - prezentację polecanych ofert, najciekawszych lokalizacji, ostatnio 
dodanych partnerów. Powstały projekty graficzne rozwiązań oraz opracowanie techniczne. Opracowano rozwiązanie 
pozwalające na generowaniu karty ogólnopolskiej dla rodzica i dzieci oraz możliwość dodania karty samorządowej. 
Zrezygnowano czasowo z wdrażania tej funkcji dla karty ogólnopolskiej, ze względu na zapowiadane przez rząd umieszczenie 
elektronicznej KDR w aplikacji mObywatel. Kontynuowane były prezentacje Bazarku Rodzinnego, czyli ofert wyrobów rodzin 
wielodzietnych.
Aplikację KDR zainstalowało dotychczas ponad 160 tys. osób. , mamy aktywnych 50 tys. subskrybentów wiadomości push.

5. WSPÓŁPRACA Z GRUPĄ EUROCASH:

W roku 2020 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 
Rodzin w Warszawie.
Grupa EUROCASH S.A. otrzymała tytuł Partnera VIII Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin w Warszawie. Dofinansowanie tegoż 
Zjazdu od Grupy EUROCASH wyniosło ok. 15 tys. zł w pakietach żywnościowych (1000 szt.). 
Wsparcie finansowe otrzymywane przez ZDR w ramach współpracy z Eurocash pozwala na bieżące utrzymanie płynności 
finansowej ZDR 3+. 
6. LINIA 3 PLUS:
W roku 2020 swoje zadanie kontynuowała Linia 3 Plus, telefon zaufania ZDR 3 Plus, dedykowany rodzinom wielodzietnym.  
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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 są setki telefonów i maili.
Telefon prowadzony był przez Aleksandrę Januszewicz, Judytę Kruk, Jakuba Panka, Katarzynę Malinowska. Ponadto można było 
skorzystać z konsultacji prawnych, których udzielała Karolina Szlachetka.
W ramach działalności Linii 3 Plus powstał nowy cykl porad dla rodziców przygotowywany przez ekspertów Linii 3 Plus. Można 
było zapoznać się ze studium przypadku „Jak pomagać nastolatkom w okresie dojrzewania” oraz konkretnymi wskazówkami dla 
rodziców.                                                                                                                                          Przygotowany został artykułu pod 
tytułem: „Wyzwania stojące przed dużymi rodzinami w czasie izolacji”.
PODSUMOWANIE ROKU 2020 w liczbach:
• 12 artykułów,
• 212 telefonów,
• 125 rodzin objętych wsparciem,
• 4 warsztaty dla urzędników,
• 23 szkolenia/webinary online,
• 12 konsultacji z prawnikiem,
• 4 warsztaty komunikacji w parze,
• 4 warsztaty pozytywnej dyscypliny,
• 4 spotkania z KDS + konsultacje indywidualne.
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 i 
interdyscyplinarna. W ramach bożonarodzeniowej pomocy świątecznej wybrane rodziny otrzymały wsparcie w postaci bonów 
do Biedronki.
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, rządowych oraz w mediach. 
   7. DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA:

   W 2020 roku kontynuowana była działalność charytatywna ZDR 3+. Podejmowane były działania wspomagające duże rodziny 
finansowo. Związek udzielił w 2020 roku pomocy 12 rodzinom. 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. 
Szczególną opieką została otoczona rodzina Witolda Miarki po jego nagłej śmierci. Witold Miarka był wieloletnim członkiem 
Związku, założycielem Koła w Wadowicach oraz negocjatorem Karty Dużej Rodziny od momentu pozyskiwania partnerów KDR 
przez Związek. W 2020 roku zostały przyjęte Wytyczne Funduszu Charytatywnego. 

8. VIII PLENEROWY OGÓLNOPOLSKI ZJAZD DUŻYCH RODZIN:
W dniach 31.07-2.08 2020 roku odbył się w Warszawie Plenerowy VIII Ogólnopolski Zjazd pod hasłem „Warszawskie Powstanie 
wśród nas pozostanie”. 
Dużych Rodzin. W tym roku wyjątkowo, ze względu na ograniczenia związane z pandemią koronawirusa, Związek Dużych Rodzin 
zorganizował Zjazd samodzielnie.
Plenerowy VIII Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin włączył się w obchody 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. 
Wydarzenie to stało się okazją do spotkania z żywą Historią tego miasta i jednocześnie naszego kraju, dostarczając uczestnikom 
niezwykłych chwil wzruszeń i zadumy. Jak co roku między przybyłymi na Zjazd zawiązywały się nowe znajomości, wzmacniały 
więzi przyjaźni, chociaż nie dało się ukryć, że ograniczenia sanitarne nie pozwalają na swobodną integrację. Podczas Zjazdu 
organizowane były m.in. zajęcia dla dzieci na hotelowym patio, wycieczki z warszawskimi przewodnikami śladami Powstańców, 
rejsy po Wiśle oraz zwiedzanie Centrum Pieniądza NBP.
Wbrew obawom, że zorganizowanie takiego wydarzenia okaże się niemożliwe w dobie pandemii, Plenerowy VIII Ogólnopolski 
Zjazd Dużych Rodzin okazał się spotkaniem, które zapadło w pamięć. 
Pierwszego dnia, 31 lipca, uczestnicy zostali zaproszeni do włączenia się w historyczną konwencję i przeniesienie się w czasy 
Warszawy okupowanej – poprzez charakteryzację, stroje, rekwizyty. Był to czas nie tylko dobrej zabawy, ale przede wszystkim 
żywa lekcja historii i podkreślenie jedności w warunkach przestrzegania rygorów sanitarnych. W piątkowy wieczór wszyscy z 
ożywieniem słuchali warszawskich piosenek przedwojennych i z okresu okupacji w wykonaniu Kapeli Sztajer. Wiele z nich 
śpiewano wspólnie, a nawet – tańczono!
W sobotę, 1 sierpnia od rana uczestnicy Zjazdu podzieleni na „powstańcze” bataliony ruszyli śladami Powstańców za 
przewodnikami. Zwiedzali miejsca upamiętniające Powstanie i poznawali historyczne zakątki miasta. Śpiewali powstańcze 
piosenki i upamiętnili godzinę „W” minutą ciszy na ulicach Warszawy. Tego samego dnia w południe delegacja rodzin wręczyła 
prezydentowi Andrzejowi Dudzie statuetkę Przyjaciel Dużych Rodzin, wyrażając w ten sposób wdzięczność za wspieranie 
polityki rodzinnej.
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Z udziałem Prezydenta wręczono także nagrodę „Europejska Rodzina Roku” muzykującej rodzinie Debory i Joszka Brodów z 
jedenaściorgiem dzieci. Nagrodę przyznaną przez Europejską Federację Dużych Rodzin ELFAC wręczyła jej przewodnicząca 
Regina Maroncelli. Tego dnia obradowało również Samorządowe Forum na Rzecz Rodziny, w którym uczestniczą samorządowcy 
z całej Polski.
Wieczorem podczas Gali wręczono statuetki „Przyjaciel Dużych Rodzin” ustępującej prezes Joannie Krupskiej oraz nagrodę 
„Firma Przyjazna Dużym Rodzinom 2020” na ręce Marcina Chludzińskiego, prezesa KGHM. Na zakończenie dnia z inicjatywy 
ZDR 3Plus we współpracy z IPN, w 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego odprawiona została plenerowa Msza św. po 
łacinie – taka, w jakiej uczestniczyli kiedyś Powstańcy. Liturgii przewodniczył o. Krzysztof Stępkowski. Bezpośrednio po niej 
wspomnieniami z Powstania podzielił się ks. Stanisław Kicman, który w 1944 roku miał 7 lat i mieszkał na Woli, gdzie miała 
miejsce najstraszliwsza masakra ludności cywilnej, zwana Rzezią Woli. Następnie zespół „Barbara Lubos Quartet” 
zaprezentował program muzyczny oparty na wierszach łączniczki i więźnia niemieckich stalagów, Zofii Książek Bregułowej.
Ostatniego dnia Zjazdu rodziny wzięły udział w Mszy św. w archikatedrze warszawskiej, której przewodniczył metropolita 
warszawski, Kardynał Kazimierz Nycz. Podkreślił, że obserwował, jak Związek wyrósł z potrójnej troski: po pierwsze troski o to, 
by pokazać niezastąpioną wartość dużych rodzin dla życia społecznego i dobrego wychowania, po drugie, by unaocznić 
wszystkie niesprawiedliwości w życiu społecznym, politycznym i państwowym, jakie spotykają duże rodziny, i po trzecie, by 
kreować modę na rodzinę wielodzietną. Po Mszy św. na zakończenie Plenerowego VIII Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin 
jego uczestnicy udali się pod pomnik Powstańców Warszawy.
Honorowy Patronat nad Plenerowym VIII Zjazdem Dużych Rodzin objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda oraz 
Małżonka Prezydenta Pani Agata Kornhauser-Duda.                                                                                                                                           
        Partnerzy merytoryczni Zjazdu to Instytut Pamięci Narodowej i Muzeum Powstania Warszawskiego.                                            
                                                                                               Patroni medialni - KAI, eKAI, Niedziela i Gość Niedzielny.                                    
                               Zjazd mógł się odbyć dzięki wsparciu Sponsorów: Głównego: Firma KGHM Polska Miedź Strategicznego PKN 
ORLEN oraz PKO Bank Polski Spółka Akcyjna, Eurocash.
9. PROJEKT PROFESJONALIZACJA ZWIĄZKU DUŻYCH RODZIN TRZY PLUS:
W ramach działań w projekcie w 2020 roku podjęto następujące działania:
I Wdrożenie strategii fundraisingowej pozwalającej na zróżnicowanie źródeł finansowania i usamodzielnienie finansowe 
organizacji
Podjęto współpracę z trzema fundraiserami: Patrykiem Kusiem, Dobromiłą Olszewską oraz Pawłem Borządkiem. W zakresie tej 
współpracy były działania informacyjne i doradcze.
A) Przygotowana została oferta dotycząca prowadzenia szkoleń profilowanych dla rodzin z uwagi na obostrzenia covidowe nie 
została wprowadzona jako usługa odpłatna. Przeszkolonych zostało 24 trenerów
C) Przeprowadzona została kampania 1% polegająca na rozesłaniu ponad 4 tys. listów do członków stowarzyszenia z ulotkami 
1% oraz listem od Pani Prezes.

II Wdrożenie standardów komunikacyjnych
Zostały opracowane materiały promocyjne dla Kół i oddziałów ZDR. Materiały to:
-nowe projekty rollupów (2 rodzaje)
-tła i grafiki na portale społecznościowe (w tym 70 dedykowanych grafik dla Kół i oddziałów)
-katalog informacyjny o ZDR
-ulotki informacyjne
-wzornik tworzenia ulotek informacyjnych
-projekt teczki i długopisu
-projekt torby bawełanianej
W 2020 roku zostały zakupione materiały dla 20 Kół m.in.:
15 rollupów
5 tys. długopisów
300 toreb
20 flag
A także na potrzeby prowadzenia komunikacji z członkami organizacji:
4500 szt. katalogów informacyjnych i 30000 ulotek stypendialnych
Rozpoczęto współpracę ze specjalistą, który obsługuje kanał FB Związku
(https://www.facebook.com/ZwiazekDuzychRodzin3Plus/) - podsumowanie działań:
-wzrost liczby postów (ok 5-6 postów tygodniowo)
-cykle tematyczne realizowane na FB:
a) koła ZDR
b) wieści z kół
c) Poczytanki - 24 live z Poczytankami (łącznie ponad 8 godzin czytania na FB); zasięgi: ok 600 wyświetleń na każde Poczytanki
-24 live na FB (środy i opcjonalnie poniedziałki, godz.21.00) - łącznie ponad 24 godziny webinarów!
-publikacja filmów okolicznościowych na Dzień Matki, na Dzień Ojca
-w czerwcu zrealizowany SOK online (ponad 20 wydarzeń online)
-przyrost fanów 5823 ->>>> 8400;
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III Rozwój działalności Linii 3 Plus

IV Rozwój działalności rzeczniczej
W ramach konsultacji prawnych udzielanych dla rodzin były udzielane porady telefoniczne oraz następujące publikacje:
1. Oświadczenie woli: https://www.3plus.pl/pl/aktualnosci/817,Okiem-prawnika-Oswiadczenia-woli-skladane-w-formie-ustnej-
i-dorozumianej-
2. Kwestia czytelnego podpisu na dokumentach:
https://www.3plus.pl/pl/aktualnosci/809,Okiem-prawnika-Czytelny-podpis-na-dokumentach-czyli-czy-warto-podpisywac-sie-
starannie-
3. Dostęp do informacji publicznej:
https://www.3plus.pl/pl/aktualnosci/798,Okiem-prawnika-Informacja-publiczna-kogo-i-o-co-mozemy-pytac-
4. Jak otrzymać sprzęt komputerowy dla dzieci (edukacja zdalna)
https://www.3plus.pl/pl/aktualnosci/770,Okiem-prawnika-Program-Zdalna-szkola-jak-otrzymac-sprzet-dla-dzieci-do-nauki-
zdalnej-
5. Prowadzenie drobnej działalności gospodarczej:
https://www.3plus.pl/pl/aktualnosci/764,Okiem-prawnika-Sprzedajesz-towary-lub-swiadczysz-uslugi-Jestes-przedsiebiorca-
6. Tarcza antykryzysowa:
https://www.3plus.pl/pl/aktualnosci/749,Okiem-prawnika-Tarcza-antykryzysowa-czym-jest-i-jakie-mechanizmy-pomocy-dla-
gospodarki-wprowadza-
7. Zaliczki na podatek:
https://www.3plus.pl/pl/aktualnosci/730,Okiem-prawnika-Podatki-czy-mozna-ograniczyc-obowiazek-odprowadzania-zaliczek-
na-podatek-i-czy-jest-to-celowe-
8. Darowanie żywności przez przedsiębiorcę:
https://www.3plus.pl/pl/aktualnosci/715,Okiem-prawnika-Darowanie-zywnosci-potrzebujacym-przez-przedsiebiorce-gest-
dobrej-woli-obowiazek-czy-naruszenie-przepisow-prawa-
Ponadto zostały opracowane stanowiska:
1. Stanowisko w sprawach mieszkaniowych dużych rodzin w Polsce:
https://www.3plus.pl/pl/aktualnosci/763,Stanowisko-ZDR-3-Plus-w-sprawach-mieszkaniowych- 28 kwietnia 2020 r.   
zaprezentowano pakiet  rozwiązań                                                                                                                        wspierających rodziny z 
dziećmi, zwłaszcza rodziny wielodzietne, w zagwarantowaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych.
2. Stanowisko w sprawie edukacji domowej - stanowisko  z konkretnymi propozycjami wdrożenia zmian w systemie oświaty w 
zakresie edukacji domowej zostało przedstawione na konferencji prasowej z udziałem Premiera Mateusza Morawieckiego. 
Postulaty: https://www.3plus.pl/pl/aktualnosci/782,Stanowisko-Zwiazku-Duzych-Rodzin-Trzy-Plus-w-sprawie-edukacji-
domowej
zapowiedź medialna:
http://300polityka.pl/live/2020/06/18/premier-wypowie-sie-na-spotkaniu-z-organizacjami-rodzicow-ktore-przekaza-mu-
postulat-pozostawienia-w-gestii-wspolnoty-szkolnej-decyzji-o-zakresie-dodatkowych-takich-jak-np-edukacja-seksualna/

V Spotkania Oddziałów i Kół
W 2020 roku zostały zrealizowane dwa Spotkania Oddziałów i Kół, oba miały charakter spotkań online. Pierwsze spotkanie 
trwało blisko miesiąc i składało się na nie 11 warsztatów 8 webinarów oraz spotkanie ogólne dla członków ZDR.
Spotkanie trwało od 8 czerwca do 3 lipca. 
W warsztatach wzięło udział 143 osoby. W spotkaniu ogólnym udział wzięło 30 osób. Widownia live na FB to ponad 4000 osób.

VI Uruchomienie programu stypendialnego
W 2020 roku odbył się pierwszy nabór kandydatów do programu stypendialnego Akademia Talentów. Nabór był prowadzony 
poprzez stronę www.stypendia.3plus.pl W naborze zgłosiło się 68 kandydatów. Równocześnie trwały poszukiwania partnerów 
programu którymi zostały Fundacja PZU oraz Fundacja PFR. Rada Programu stypendialnego przygotowała szczegółową ocenę 
zgłoszonych aplikacji na podstawie której została przygotowana lista rankingowa. Na jej podstawie Zarząd podjął decyzję o 
wyłonieniu 25 stypendystów - studentów pochodzących z dużych rodzin odznaczających się dużą aktywnością społeczną oraz 
osiągnięciami naukowymi i artystycznymi. Stypendyści oprócz wsparcia finansowego
będą uczestniczyć w tygodniowej Szkole Liderów w roku 2021.
10. Działania rzecznicze

I Przygotowanie i publikacja raportu „Wybrana problematyka życia rodzin wielodzietnych w Polsce – 2021”
Działania jakie zostały podjęte w 2020 r. w ramach powstania raportu "Wybrana problematyka życia rodzin wielodzietnych w 
Polsce- 2021”:
Została stworzona ankieta, która służy ekspertom Linii 3 Plus do raportowania spraw i problemów, z którymi zgłaszają się 
rodziny Eksperci Linii na bieżąco raportują zgłoszenia telefoniczne w bazie - na tej podstawie są wybierane tematy wiodące, 
które będą
przedstawione w raporcie. Na podstawie informacji zawartych w ankiecie wybraliśmy 4 tematy, z którymi rodziny zgłaszają się 
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do nas o wsparcie. Tematy te
będą podstawą budowania raportu:
1. Mieszkalnictwo - trudności w dostępie do mieszkań zarówno komunalnych, socjalnych jak i dostęp do kredytów 
mieszkaniowych
dla dużych rodzin
2. Kwestia relacji dobrosąsiedzkich w tym konfliktów sąsiedzkich (np. zgłoszenia na policje hałasu dzieci) - w tym temacie do
współpracy jako eksperta zaprosiliśmy Pana Marka Skrobackiego - prawnika, który w raporcie przedstawi problem konfliktów
sąsiedzkich od strony prawnej.
3. Podjęliśmy współpracę z ekspertem - Panią Moniką Winek - psychologiem, psychoterapeutą, członkiem zespołu OPTA, 
koordynatorką Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego na Woli z którą pracujemy nad kolejnym problemem zgłaszanym w naszej 
Linii- dostępem rodzin wielodzietnych do oferty specjalistów z zakresu wsparcia dziecka i rodziny.
4. Kolejny temat, który nurtuje rodziny wielodzietne zgłaszające się po wsparcie za pośrednictwem Linii 3 Plus i który 
podniesiemy w raporcie to relacje w rodzinach wielodzietnych nadszarpnięte (pośrednio lub bezpośrednio) sytuacją 
epidemiczną w Polsce. Czas pandemii i izolacji silnie wpłynął na kondycję rodzin. Ponadto powstał również jeden z pierwszych 
"doraźnych" artykułów dotyczący radzenia sobie w okresie pandemii, skierowany do rodziców dużych rodzin 
https://www.3plus.pl/pl/aktualnosci/828,Covid-19-jak-sie-przygotowac-do-kwarantanny-

II Przygotowanie i publikacja opracowania badań wielodzietności "Rodziny wielodzietne w Polsce i Niemczech, różnice i 
podobieństwa"
W ramach tego działania powołany został zespół naukowy, który zajmie się opracowaniem wyników przetłumaczonych w 
ramach działania badań (zostały przetłumaczone badania z niemieckiego na język polski) z perspektywy dotychczasowej wiedzy 
na temat
sytuacji rodzin w Polsce.
Zespół raportu "Rodziny wielodzietne w Polsce i Niemczech, różnice i podobieństwa"
1. dr hab. prof. UE Marek Kośny
2. dr hab Mariola Bieńko
3. dr Anna Bebel
4. dr Małgorzata Pawlus
5. dr Łukasz Tanaś
Członkowie zespołu otrzymali przetłumaczone badania i rozpoczęli prace merytoryczne związane z ich opracowaniem w 
odniesieniu do swoich dyscyplin.

III Monitoring legislacyjny
Monitoring prawny objął następujące zagadnienia:
1. Zmiany COVIDOWE - w ramach działań rzeczniczych przeprowadziliśmy wśród dużych rodzin w Polsce ankietę dotyczącą 
sytuacji rodzin w pandemii (II fala - https://www.3plus.pl/pl/aktualnosci/827,Duze-rodziny-w-czasie-pandemii-jak-mozemy-
Wam-pomoc- ). Na podstawie zebranych pytań został przygotowany przewodnik prawny dotyczący zmian w prawie dla 
rodziców:
https://www.3plus.pl/pl/aktualnosci/848,Duze-rodziny-w-czasie-pandemii-poradnik-prawny
2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz ustawy o
opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
Została przygotowana dla Zarządu ZDR informacja w sprawie proponowanych zmian. Została ona również  udostępniona dla 
rodzin ze stowarzyszenia oraz samorządów  https://www.3plus.pl/pl/aktualnosci/845,Karta-Duzej-Rodziny-w-aplikcji-
mObywatel-.
3. Uchwała Nr XXXVIII/1199/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 października 2020 r. oraz Uchwała Nr
XXXVIII/1200/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 października 2020 r. dotyczące podwyżek cen odbioru 
odpadów -
została przygotowania opinia prawna oraz stanowisko jednoznaczenie negatywnie oceniające skutki prawne tej zmiany:
https://www.3plus.pl/pl/aktualnosci/852,Stanowisko-w-sprawie-naliczania-oplat-za-gospodarowanie-odpadami-w-m-st-
Warszawy
Dodatkowo zbadana została możliwość dołączenia do procesu sądowego przeciwko tej zmianie. Ponadto dwie osoby 
reprezentowały środowisko pozarządowe na zebraniu grupy roboczej przy radzie miasta na którym zaprezentowały stanowisko 
oraz propozycje zmian w ustawach.
4. Projekt ustawy o polityce prorodzinnej jednostek samorządu terytorialnego „Samorząd dla Rodziny” - przeprowadziliśmy 
szerokie konsultacje z samorządowcami, ekspertami, przedstawicielami środowiska naukowego oraz przedstawicielami 
lokalnych organizacji
pozarządowych na podstawie których zostało przygotowane stanowisko dotyczące ustawy. Stanowisko zostało przedstawione 
na Radzie Rodziny działającej przy Pełnomocniku Rządu ds Demografii. Stanowisko zostało przesłane również do członków 
Forum Samorządowego na rzecz rodziny działającym przy ZDR
5. W ramach monitoringu legislacyjnego działań samorządowych powstała także koncepcja stanowiska dotyczącego współpracy 
samorządów lokalnych z lokalnymi organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodzin. Stanowisko jest w trakcie 
opracowania.
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6. W ramach rzecznictwa pojawiły się także obszary prawa w praktyce, które chcieliśmy przybliżyć naszym rodzinom:
a) kwestia czytelności podpisu w świetle prawa: https://www.3plus.pl/pl/aktualnosci/809,Okiem-prawnika-Czytelny-podpi-
-na-dokumentach-czyli-czy-warto-podpisywac-sie-starannieb)
oświadczenia woli
https://www.3plus.pl/pl/aktualnosci/817,Okiem-prawnika-Oswiadczenia-woli-skladane-w-formie-ustnej-i-dorozumianej-

IV Badanie lokalnych polityk prorodzinnych w wybranych samorządach
Powołany został zespół koordynatorów regionalnych: Bożena Pietras (woj. lubelskie, podkarpackie, małopolskie, podlaskie) 
Danuta Rząsa ( woj. wielkopolskie, pomorskie, zachodniopomorskie, lubuskie), Lilianna Sicińska (woj. śląskie, dolnośląskie, 
opolskie,
świętokrzyskie) Sylwia Skóra (woj. mazowieckie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, mazursko-warmińskie).
Zespół spotykał się regularnie w każdą środę tygodnia celem omówienia bieżących działań na platformie Teams. Koordynatarzy 
prowadzili również szkolenia zaplanowane w działaniu..
Celem szkolenia było rozpoznanie różnorodności działań samorządów w obszarze rodziny na podstawie własnych obserwacji 
działań samorządu lokalnego
Każdy uczestnik wziął udział w wymianie dobrych praktyk swojego samorządu na temat:
1. PROGRAM POLITYKI RODZINNEJ.
2. ORGANIZACJA USŁUG DLA RODZIN W GMINIE.
3. WSPÓŁPRACA GMINY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI DZIAŁAJĄCYMI W OBSZARZE RODZINY.
4. DZIAŁANIA NA RZECZ WSPÓŁPRACY MIĘDZYPOKOLENIOWEJ W GMINIE.
5. NARZĘDZIA PRACY ZESPOŁU
11. PROJEKT PO PIERWSZE RODZINA.
5 października Związek Dużych Rodzin otrzymał wsparcie finansowe w ramach programu dotacyjnego Pełnomocnika Rządu ds 
Polityki Demograficznej. W ramach zadania zrealizowano 34 szkolenia, warsztaty, webinaria wspierające budowanie relacji 
rodzinnych, podnoszenia kompetencji społecznych i zawodowych dla rodziców wielodzietnych, a także program szkoleń 
profesjonalizujących lokalne organizacje pozarządowe, grupy nieformalne działające na rzecz rodziny. W szkoleniach i 
warsztatach skierowanych do rodzin i młodzieży wzięło udział 342 osoby, w webinariach uczestniczyło łącznie 600 osób. Zostało 
przygotowanych 9 filmów warsztatowych, wspierających rodziny w czasie pandemii. We współpracy z Ośrodkiem Pomocy i 
Edukacji Psychologicznej Związek stworzył nowatorski program szkoleń trenerów z obszaru komunikacji w parze oraz 
przeszkolonych zostało 24 trenerów. Przeprowadzony został pilotaż Certyfikacji nad nazwą Samorząd Przyjazny Rodzinie we 
współpracy z Gminą Lubochnia, Grodziskiem Mazowieckim oraz Szczecinem, na potrzeby którego została opracowana ankieta 
badawcza, program szkoleniowy oraz opracowanie wyników zebranych danych, na podstawie których możliwe będzie przyjęcie 
uniwersalnych kryteriów certyfikacji i modelowych rozwiązań dla wszystkich samorządów w Polsce w obszarze działań na rzecz 
rodziny i demografii. W ramach pilotażu Certyfikacji Samorządów Przyjaznych Rodzinom odbyło się 15 szkoleń dla urzędników 
administracji samorządowej.

12.KONKURS ŁĄCZY NAS RODZINA.
Od 2 do 27 grudnia trwał konkurs filmowy dla rodzin, który Związek organizował w ramach programu Po pierwsze Rodzina. 
Projekt był dofinansowany ze środków Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Demograficznej. Celem konkursu było promowanie 
rodziny jako wspólnej dla Polaków wartości, o którą należy się troszczyć i którą należy się chwalić. Poprawa wizerunku rodziny i 
ukazanie ich jako twórczych i samodzielnych oraz nagrodzenie co najmniej 500 rodzin. Konkurs zachęcał rodziny do dzielenia się 
z innymi poprzez media społecznościowe pozytywnym filmem o swojej rodzinie. W konkursie otrzymaliśmy 4511 zgłoszeń. 
Łączna długość wgranych filmów to 2976 minut, liczba nagrodzonych rodzin to 1050, a liczba przekazanych komputerów do 
nauki zdalnej to 450.

13. KOMUNIKACJA I PR

Wybrane działania grupy komunikacyjnej ZDR 3+
Wizyty w TV- tematy livestylowe

• 10.04.2020 „Ciąża – piękny czas dla kobiety, ale ciężki dla jej organizmu” –TVP Pnś
• 1.06.2020 - „Wielozadaniowość w wielodzietnej rodzinie” – TVP Pnś
• 29.10.2020 - „Jak odpowiadać dziecku na pytania o intymność?” – TVP Pnś
• 3 marca 2020 „Kryzys macierzyństwa. Jak sobie poradzić? – Wpolsce.tv
• 30.05.2020 – „Radości i Wyzwania Dużych Rodzin” – Okiem Wiary TVP
• 20.11.2020- „Nocne karmienie”- TVP Pnś
• 3.12.2020 „Zimowe buty dla dzieci. Które zdrowe a które nie?”- TVP Pnś
• 17.12.2020 „Najświerzsze informacje dla rodziców”- TVP Pnś 
(informacja o konkursie Rodzina pozytywnie nakręcona ZDR 3 Plus)
27.12.2020 „Duże Rodziny” Okiem Wiary- TVP

Wizyty w radio:
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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)

• Związek Dużych Rodzin 3+. "Oczekujemy polityki rodzinnej" Polskie Radio 24Społeczeństwo obywatelskie: Reaktywacja 
9.08.2020 
• Karta Dużej Rodziny „Z Karty Dużej Rodziny korzysta ponad 3 mln osób z ponad 900 tys. rodzin wielodzietnych. Rozpoczynają 
się ferie zimowe. Karta Dużej Rodziny sprawi, że rodziny z co najmniej trójką dzieci będą mogły zaplanować tańszy wypoczynek” 
Strefa rodzica 15.01.2020 
• Bon Turystyczny wakacje anno 2020” – Radio Szczecin 4.06.2020 r. 
• „Depresja poporodowa” – Radio Szczecin 20.08.2020 r. 
• „Ważny Egzamin w Dobie Pandemii” – Radio Szczecin 14.05.2020 r.
• Duże Rodziny w Pandemii „Wysiłek, jaki wkładają rodziny dzisiaj w codzienność, jest bardzo duży. Na pewno będzie to miało 
swoje konsekwencje w przyszłości” – Siódma9.pl 20.06.2020 r.
• „Uwaga rodzice. Dziś ostatnia szansa na złożenie wniosku w programie wyprawek szkolnych” – Polskie Radio24

15 maja rzecznik Związku Judyta Kruk brała udział w Konferencji Studio rodzina Ministerstwo Rodziny Pracy i polityki społecznej. 

24 sierpnia odbyło się Forum Wizji Rozwoju „Demografia a Rynek Pracy” W trakcie panelu Rzecznik Judyta Kruk miała okazję 
włączyć w perspektywę dużych rodzin ubogacając ekonomiczną perspektywę o społeczne aspekty:

Rzecznik Judyta Kruk wzięła udział w konferencji „Rodzina to drużyna” – lifestyjlowym projekcie, podczas którego mieliśmy 
okazję opowiedzieć o Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” a także przedstawić społeczną perspektywę życia rodzin. Opowiedzieć 
o stowarzyszeniu ZDR 3Plus jako organizacji integrującej środowisko rodzin dającej przestrzeń na oddolną działalność na rzecz 
swoich rodzin oraz lokalnych społeczności.

Jesienią odbyło się spotkanie autorskie z „Family fun by mam” w związku z publikacją poradnika „Jak to ogarnąć” autorstwa 
Agnieszki Stefaniuk. W trakcie spotkania przeprowadzony został pogłębiony wywiad. Agnieszka Stefaniuk opowiadała o 
procesie powstawania książki, o tym jak przez okres około roku przymierzała się do pracy nad pisaniem podręcznika, aby 
następnie w ciągu 3 miesiąc zmierzyć się z wyzwaniem i napisać swoją pierwszą publikację. Spotkanie i wywiad przeprowadziła 
Judyta Kruk. 

DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁÓW I KÓŁ W 2020 ROKU: 

W 2020 roku powstały 4 nowe koła ZDR: Michałowice, Suchy Las, Żary, Toruń Liczba członków rzeczywistych na koniec roku 
2020 wynosiła 7668 osób.
W 2020 roku liczba kół ZDR „Trzy+” zamknęła się liczbą 98. Aktywnych organizacyjnie jest 70 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 Oddział  Wielkopolski, Oddział Małopolski, 
Padew Narodowa.                                                                                                                                        
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. 

Działalność poszczególnych Oddziałów i Kół ZDR „Trzy+” w 2020 roku (alfabetycznie) 

Oddział Małopolski zorganizował m.in.:
• Pomoc żywnościowa POPŻ, która była kontynuacją umowy z bankiem żywności oraz współpracy z Caritas (pomoc dla ok. 2 
300 osób),
• Współpraca ze sklepami „Biedronka” i ze sklepami „Rajski” – odbiór żywności krótkoterminowej,
• Pikniki integracyjne dla dużych rodzin i nie tylko – organizacja na nieograniczoną liczbę osób. Dodatkowo wszystkie atrakcje 
typu zjeżdżalnie, skakalnie, gry, zabawy, wata cukrowa, posiłki, napoje i ciasto – były darmowe. Udział ok. 500 osób.
Oddział Wielkopolski zorganizował m.in.:
• Aktywne rozwijanie nowych kół w gminach, gdzie mieszkają członkowie ZDR 3+ oraz
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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

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 14 724,40 zł

2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Program stypendialny dla młodzieży. Akademia 
Talentów to program rozwoju skierowany do 
utalentowanych studentów pochodzących z 
dużych rodzin z terenu całej Polski. Program ma 
na celu wspierać alumnów w usamodzielnieniu, 
osiąganiu celów zawodowych ale także 
uwrażliwić ich na dobro społeczne. W ramach 
programu stypendialnego odbywają się 
spotkania ze znanymi osobami ze świata 
biznesu, kultury i nauki oraz warsztaty 
podnoszące kompetencje przyszłych liderów. W 
ramach programu stypendialnego działa klub 
absolwenta czyli wsparcie alumnów w ich 
dalszej drodze zawodowej (wsparcie mentorów, 
staże zawodowe, rekomendacje)

94.99.Z 3 570,90 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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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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

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 Plenerowego VIII 
Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin w 
Warszawie. 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 , aktywny udział 
w debacie publicznej dotyczącej polityki 
rodzinnej oraz cele edukacyjne. Zjazd w 
Warszawie odbył się pod hasłem 
„Warszawskie Powstanie wśród nas 
pozostanie”. 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

3 działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych

Działalność na rzecz społeczności lokalnych 
poprzez organizowanie bezpłatnych warsztatów, 
pikników. Realizacja projektów społecznych i 
kulturalnych. Podejmowanie działań 
zmierzjących do rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego. Angażowanie mieszkańców 
różnych gmin w szereg inicjatyw oddolnych. 
Działalność ta przyczynia się do budowania 
relacji z innymi rodzinami, samopomocy, 
wymiany poglądów, promowania pozytywnego 
wizerunku rodziny.  Bezpłatny dostęp do 
szkoleń, badań i opracowań naukowych, 
raportów, wzorów pism i stanowisk, materiałów 
promocyjnych. Możliwość wsparcia 
merytorycznego specjalistów skupionych wokół 
Związku.

94.99.Z 5 556,56 zł
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37 246,10 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 3 384 585,55 zł

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) 4 448 428,33 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3 560 097,66 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 241 747,97 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 612 183,79 zł

d) przychody finansowe 1 474,18 zł

e) pozostałe przychody 32 924,73 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 735 449,80 zł

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.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

3 059 536,62 zł

105 851,25 zł

219 197,68 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
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2.4. Z innych źródeł 291 146,88 zł

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

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 5 556,56 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 23 851,86 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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 4 298 163,24 zł 23 851,86 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

3 728 908,79 zł 23 851,86 zł

375 685,26 zł 0,00 zł

161 859,91 zł

97,66 zł

30 764,38 zł

847,24 zł 0,00 zł

1 Rozwój społeczności lokalnych poprzez organizację bezpłatnych warsztatów, pikników, spotkań. 5 556,56 zł

1 Pomoc rodzinom w trudnej sytuacji materialnej 14 724,40 zł

2 Program stypendialny 3 570,90 zł

0,00 zł

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

w 
tym:

65 388,00 zł

48 032,36 zł

9 845,65 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)

612 183,79 złg) z działalności gospodarczej
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5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -168 811,13 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -133 937,29 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 450 323,88 zł

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)

7 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)

4,60 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej 450 323,88 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

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

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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78 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

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

0 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)

0 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

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1 387 821,49 zł

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

1 354 662,19 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 

33 159,30 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)  

1 237,55 zł

0 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)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 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

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

347 751,86 zł

347 751,86 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1 040 069,63 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 41 038,86 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1 313 623,33 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)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

1 Tańcowała igła z nitką Wsparcie mikrodziałania 
zwiększającego zaangażowania 
obywateli i organizacji 
pozarządowych w życie 
publiczne.

CENTRUM PROMOCJI I ROZWOJU 
INICJATYW OBYWATELSKICH "OPUS"

4 000,00 zł

2 Silna Rodzina .................... WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE URZĄD 
MARSZAŁKOWSKI WOJEW. 
ŁÓDZKIEGO

37 150,00 zł

3 Budujemy więzi na Białołęce. Utworzenie Miejsca Aktywności 
lokalnej - przestrzeń dla 
aktywności mieszkańców.

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO 
WARSZAWY

27 037,12 zł

4 Wzmacnianie roli rodziny i 
funkcji rodzicielskich

Wzmacnianie roli rodziny i 
funkcji rodzicielskich

GMINA GRODZISK MAZOWIECKI 27 164,13 zł

5 PIKNIK PIKNIK GMINA MICHAŁOWICE 10 500,00 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

11 223,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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 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 

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

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

1 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

153 826,79 zł

2 proo3 ..... Narodowy Instytut Wolności 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego

65 370,89 zł

3 Pozyskiwanie partnerów 
Karty Dużej Rodziny

Pozyskiwanie nowych 
partnerów Karty Dużej Rodziny 
oraz obsługa bieżąca programu.

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki 
Społecznej

1 498 930,74 zł

4 Po pierwsze rodzina! ...... Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki 
Społecznej

319 626,66 zł

5 Łączy nas rodzina ............. Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki 
Społecznej

1 240 979,22 zł
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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 Wojdak

Szymon Wytykowski
Agata Arciszewska
Z. Lipińska

Data wypełnienia sprawozdania 2021-10-13
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