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Data zamieszczenia sprawozdania

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 Krupska Prezes Zarządu TAK

Radosław Waszkiewicz Wiceprezes Zarządu TAK

Andrzej Wach Sekretarz TAK

Łukasz Wojdak Skarbnik TAK

Szymon Wytykowski 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)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Zuzanna Lipińska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Monika Ławrynowicz Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Michał Wydra Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Paweł Siciński Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

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.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

W 2017 roku Zarząd Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” działał do dnia 20 marca w składzie :
Joanna Krupska – Prezes 
Radosław Waszkiewicz – Wiceprezes 
Andrzej Wach – Członek Zarządu, Sekretarz 
Łukasz Wojdak – Członek Zarządu, Skarbnik
Irena Jeśmanowicz – Członek Zarządu

W dniu 20 marca 2017 Zarząd dokonał uzupełnienia swego składu powołując Szymona Wytykowskiego 
do Zarządu. W tym samym dniu złożył on rezygnację z członkostwa w Komisji Rewizyjnej.
Z dniem 15.07.2017 roku Pani Irena Jeśmanowicz złożyła rezygnację z funkcji Członka Zarządu. 
Jednocześnie Pani Irena Jeśmanowicz rozpoczęła pracę na stanowisku Dyrektora Zarządzającego 
nadzorującego w imieniu Zarządu wszelkie projekty prowadzone przez Związek.
 
W konsekwencji powyższego, od dnia 15 lipca do 31 grudnia 2017 roku Zarząd ZDR „Trzy+” działał w 
składzie 5-cio osobowym: 
Joanna Krupska – Prezes
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Radosław Waszkiewicz – Wiceprezes
Andrzej Wach – Członek Zarządu, Sekretarz
Łukasz Wojdak – Członek Zarządu, Skarbnik
Szymon Wytykowski – Członek Zarządu
Powyższe zmiany zostały odnotowane w KRS.
W 2017 roku Zarząd ZDR „Trzy+” zebrał się 11 razy na posiedzeniach, w tym trzykrotnie były to 
posiedzenia poszerzone o przedstawicieli oddziałów: w Warszawie 27.01.2017 i 02.09.2017 roku oraz w 
Czarnym Dunajcu w dniu 13.10.2017.Zarząd ZDR „Trzy+” podjął też 11 uchwał w trybie pisemnym. 

Zespół Ekspertów

W 2017 w skład Zespołu Ekspertów wchodzili:
Przewodniczący – prof. Marek Kośny
Członkowie:
Zbigniew Derdziuk
Agnieszka Chłoń – Domińczak
Leszek Bosek
Paweł Kastory
Jan Tombiński
Agnieszka Tombińska
W 2017 roku Zespół ekspertów podjął prace, mające na celu kompleksową analizę sytuacji osób 
wielodzietnych w Polsce. W trakcie przygotowań, została powołana grupa specjalistów, która 
przygotowała wstępny plan badania. Ukończenie prac będzie możliwe po uzyskaniu finansowania, 
które jest niezbędne dla przeprowadzenia prac terenowych. 
Zespół, wraz z Michałem Wydrą, Szymonem Wytykowskim, Łukaszem Wojdakiem prowadzi także prace 
nad uwagami i propozycjami ZDR „Trzy+” do rozwiązań proponowanych w Programie Mieszkanie Plus.

Sprawy międzynarodowe 

W 2017 roku Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” kontynuował współpracę z trzema europejskimi 
federacjami rodzinnymi – rodzin wielodzietnych ELFAC, stowarzyszeń rodzin katolickich FAFCE i osób 
aktywnych w domu FEFAF.

W dniach 30.05.2017-01.06.2017 w Rzymie miało miejsce 20-lecie Europejskiej Federacji Stowarzyszeń 
Rodzin Katolickich  (FAFCE). Związek na tym spotkaniu był reprezentowany przez Teresę i Piotra 
Kapelów, Marię i Jana Urmańskich. Czynnie uczestniczyli w nim Agnieszka i Jan Tombińscy mieszkający 
w Rzymie. W ramach obchodów miała miejsce konferencja naukowa w ambasadzie Francji przy 
Watykanie „Rodziny i przyszłość Europy” z udziałem szeregu ambasadorów w tym ambasadora Polski. 
Zebrani w Rzymie przedstawiciele FAFCE przyjęli deklarację „Rodziny są bogactwem Europy i podstawą 
jej przyszłości” FAFCE poprzez tą deklarację wzywa Rządy Państw Europejskich m.in.  do uznania 
podmiotowości rodziny wobec prawa, unikalnego charakter małżeństwa jako związku kobiety i 
mężczyzny, do promowania i tworzenia polityki rodzinnej.

W październiku 2017 roku w Budapeszcie miało miejsce Walne Zebranie ELFAC. Związek 
reprezentowała na nim Antonina Waszkiewicz. Omawiane tam kwestie to m.in. :
- IX Europejska Konferencja Dużych Rodzin która odbędzie się w Szczecinie w czasie Zjazdu Dużych 
rodzin w dnia 1-3 czerwca 2018 roku,
- Large Family Award, 
- zwiększenie promocji ELFAC przy okazji wydarzeń związanych z promocją rodzin oraz promocja wśród 
rodzin portalu viafamilies.com, 
- możliwości wprowadzenia elektronicznej wersji European Large Family Card, 
- wprowadzenie specjalnych oznaczeń miejsc turystycznych przyjaznych rodzinom (funkcjonuje bardzo 
korzystnie w Hiszpanii)
- wprowadzenie większej liczby dni typu „dzień rodzeństwa'/'dzień rodziny” 
- prezentacja badań statystycznych dotyczących rodzin, przeprowadzonych przez ELFAC.
Również w październiku 2017 T.Kapela uczestniczyła w Paryżu w walnym spotkaniu Federacji Osób 
Aktywnych w Domu. W ramach tego spotkania miała miejsce konferencja zorganizowana przez 
francuskie stowarzyszenie „Kobiety aktywne i dom” pod hasłem „Wyzwania współczesnych kobiet – 
Dobry wybór we właściwym czasie”.

W dniach 26-29 października ZDR3+ wraz z Konfederacją Organizacji Rodzinnych Zagłębia Karpackiego z 
Węgier oraz Ministerstwem Rodziny zorganizowało European Youth Weekend w Warszawie. Warsztaty 
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pod tytułem "Family Today - changing values and structures” zgromadziły 30 osób w wieku studenckim 
z 14 krajów europejskich. Celami warsztatów były przede wszystkim kontynuacja integracji 
międzynarodowego środowiska młodzieży związanego z problematyką oraz polityką rodzinną 
(poprzednie spotkania miały miejsce w Budapeszcie oraz Brukseli) oraz udostępnienie głosu młodemu 
pokoleniu w tej sprawie. Warsztaty sfinansowało Ministerstwo Rodziny oraz Konfederacja z 
Węgier.Najważniejszym wydarzeniem związanym ze spotkaniem młodzieży była konferencja o tym 
samym tytule co warsztaty, która odbyła się 27 października w sali plenarnej Senatu RP. Poza 
Związkiem organizatorami było Ministerstwo Rodziny oraz Senat RP. Jako prelegenci wystąpili: 
Krzysztof Zanussi, prof. Bogdan de Barbaro, prof. Łukasz Hardt oraz Anna i Janusz Wardakowie. 
Przemówienia wygłosili Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, Ambasador Węgier Orsolya 
Zsuzsanna Kovács, Prezes ZDR3+ Joanna Krupska, przedstawicielka węgierskiej konfederacji Andrea 
Milhaffy. Do uczestników konferencji list z błogosławieństwem przesłał Ojciec Święty Franciszek. Część 
związaną z wystąpieniami prowadzili Maria Jackowska oraz Łukasz Krupski, drugą część - debatę, 
poprowadził redaktor naczelny kwartalnika "Więź" Zbigniew Nosowski. Konferencja sfinansowana 
została z budżetu Ministerstwa Rodziny oraz Senatu RP. Całość przygotowań do konferencji oraz 
warsztatów koordynował Łukasz Krupski, w przygotowaniach oraz przeprowadzeniu całego projektu 
brali udział: Maria Waszkiewicz, Antonina Waszkiewicz, Maria Jackowska, Anna Jackowska, Maria 
Krupska oraz Piotr Wójcik.

W dniach 4-5 12.2017 Prezes Joanna Krupska oraz Judyta Kruk i Aleksandra Januszewicz (konsultantki 
Linii 3Plus) wzięły udział w konferencji “Family First? The Family, Civil Society, and the Dilemmas of 
Modern Youth”, zorganizowanej przez  Węgierską Organizacje pozarządową (the Confederation of 
Family Associations in the Carpathian Basin KCSSZ) przy współpracy z Eurodeputowanym György 
Hölvényi. 4 grudnia prelegenci reprezentujących różne specjalizacje oraz doświadczenia prowadzenia 
działań na rzecz "family mainstreaming”. 5 grudnia przeznaczony był na workshop. Każda z organizacji 
pozarządowych przedstawiała krótko i syntetycznie obszar swojej działalności, dotychczasowe 
wyzwania, cele oraz osiągniecia, pozostałym uczestnikom. Na forum wydarzenia Związek 
reprezentowała Prezes Joanna Krupska. Zaprezentowała strukturę Związku, zarysowała dotychczasowy 
zakres działalności oraz przedstawiła projekty aktualnie prowadzone przez ZDR. Dzięki temu uczestnicy 
mogli poznać i zainspirować się działaniami podejmowanymi w Polsce. Konferencja była szansą na 
wymianę doświadczeń z działań na rzecz polityki prorodzinnej oraz na pozyskanie nowych kontaktów 
od zagranicznych organizacji prorodzinnych.
 
Główne projekty realizowane na poziomie centralnym to:

1. Projekt KDR
Związek Dużych Rodzin w 2017 roku realizował 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 konkurs ogłoszony przez Ministerstwo 
Rodziny Pracy i Polityki Społecznej i podpisał umowę na realizację tego zadania w dniu 24 stycznia 
2017. Powierzenie Związkowi tej ważnej misji było nie tylko docenieniem bardzo dobrze przygotowanej 
oferty oraz prężnie działającej struktury terenowej dającej pewność osiągnięcia pozytywnego rezultatu, 
ale przede wszystkim ukoronowaniem wieloletnich starań ZDR o wprowadzenie ogólnopolskiej Karty 
Dużej Rodziny. 
Z zadania Związek wywiązał się z efektem przekraczającym nakreślony cel. Ministerstwo oczekiwało 
podpisania w 2017 roku 1800 umów w ramach budżetu opiewającego na 1 500 000 zł. Ostatecznie 
podpisanych zostało 2000 umów i – co warto podkreślić – budżet zadania nie został przekroczony. W 
ok. 90 procentach były to umowy z nowymi partnerami. 14 umów podpisano z partnerami 
strategicznymi, czyli unikatowymi na skalę krajową lub świadczącymi usługi w znacznej liczbie punktów 
w całym kraju lub wyróżniające się wielkością czy znaczeniem w danej branży (np. Carrefour, Vision 
Express, Lidl).W ramach tego projektu Związek realizował szeroko zakrojoną kampanię promocyjną na 
rzecz Karty Dużej Rodziny, której efektem było i jest promowanie wielodzietności, co jest zgodne z 
profilem działalności ZDR.
Wykonanie zadania zostało pozytywnie ocenione przez MRPiPS czego dowodem jest powierzeniem 
nam tego zadania na kolejne dwa lata 2018-19. W grudniu ZDR złożył ofertę na ogłoszony w tej sprawie 
konkurs. Oferta ta została najlepiej oceniona spośród wszystkich złożonych a 28 grudnia podpisano 
umowę z MRPiPS.
Praca przy realizacji zleconego zadania pozwala też na rozwijanie zaangażowania Koordynatorów 
Działalności Społecznej, którzy pracują na rzecz promocji Dużych Rodzin dynamizowania aktywności 
oddziałów regionalnych. Również praca negocjatorów regionalnych, negocjatora partnerów 
strategicznych, pracownika PR i obsługi biura nie ogranicza się jedynie do skutecznego pozyskiwania 
nowych partnerów KDR, ale służy promocji Związku, rozwijaniu działalności statutowej oraz tworzeniu 
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podwalin pod kolejne projekty społeczne istotne z punktu widzenia rodzin wielodzietnych. W projekt 
Karty Dużej Rodziny zaangażowanych jest obecnie bezpośrednio około 40 osób, w większości członków 
Związku, pochodzących z dużych rodzin lub sympatyków.

2. Aplikacja KDR
W dniu 2 lutego 2017 ZDR Trzy + podpisał umowę na wykonanie aplikacji mobilnej do obsługi kart dużej 
rodziny na platformy iOS i Android. W ślad za tą umową w dniu 11 sierpnia 2017 roku została zawarta 
umowa sponsorska z Bankiem PKO BP , który stał się Partnerem Aplikacji Karta Dużej Rodziny. Aplikacja 
zadebiutowała podczas Zjazdu Dużych Rodzin w czerwcu w Nysie oraz była prezentowana podczas 
Spotkania Oddziałów i Kół w Czarnym Dunajcu i w trakcie Shopping Centre Forum w Warszawie. 
Informacja o aplikacji pojawiła się na ulotkach w czasie wszystkich wydarzeń organizowanych przez ZDR 
Trzy Plus oraz została umieszczona w kwartalniku „Już jestem” docierającym do mam, które właśnie 
urodziły dzieci. Odbyły się także 3 wysyłki SMS-owe do rodzin posiadających trójkę i więcej dzieci. 
Aplikacja była sukcesywnie ulepszana, wprowadzono nowe funkcjonalności, poprawiano już istniejące a 
na koniec 2017 roku miała ok. 14 tys. pobrań.

3. Współpraca z Grupą Eurocash
W roku 2017 Związek kontynuował współpracę nawiązaną w połowie 2016 roku z Grupą Eurocash. 
Współpraca ta pozwalała na pokrywanie kosztów bieżącego funkcjonowania Biura ZDR, ale także 
obejmowała następujące płaszczyzny działań takie jak:
- Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin w dniach 16-18 czerwca 2017 roku w Nysie – W panelu 
ekonomiczno –społecznym w dniu 17.06.2018 wziął udział Prezes Radosław Śliwerski a w ramach 
pomocy materialnej ZDR otrzymał produkty  do samodzielnego konfekcjonowania pakietów 
„powitalnych” i „na drogę” dla uczestników Zjazdu. Przygotowane zostało 1900 paczek dla uczestników 
Zjazdu. Wartość otrzymanego wsparcia materialnego wyniosła 19.680 zł, ponadto ostateczne 
rozliczenie Zjazdu wskazuje na konieczność dofinansowania z dotacji sponsoringowej na kwotę 18,5 tys. 
zł. Warto tu zaznaczyć, że wydźwięk medialny Zjazdu był bardzo pozytywny i w skali całego kraju.  W 
sumie pojawiło się prawie 250 publikacji w prasie, radiu, tv i internecie. Szacunkowa wartość 
ekwiwalentu reklamowego wyniosła ok 880 tys. zł. 
- Bony zakupowe dla wybranych ubogich dużych rodzin do realizacji  w sklepach Groszek – W ciągu 10 
miesięcy otrzymaliśmy bony dla 10 rodzin miesięcznie o wartości 300 zł dla każdej rodziny. 
- wspólnie z internetowym sklepem Frisco przeprowadzono trzy akcje oferowania specjalnych zniżek  
dla członków ZDR „Trzy Plus”, akcja polegała na przygotowaniu przez Frisco ofert rabatowych  w 
poszczególnych kwartałach informację o których członkowie ZDR zostali poinformowani w specjalnie 
przygotowanych newsletterach. 
Finansowanie otrzymywane przez ZDR w ramach współpracy z Eurocash pozwalały na bieżące 
utrzymanie płynności w początkowej fazie realizacji innych projektów Związku takich jak Projekt KDR 
czy Aplikacja KDR, kiedy to istniała konieczność ponoszenia wydatków wyprzedzająca wpływy 
zagwarantowane w umowach dotyczących bezpośrednio tych projektów. 

4. Linia 3 Plus
W maju 2017 swoją działalność zainicjowała Linia 3 Plus – telefon dla rodzin wielodzietnych 
obsługiwany przez Aleksandrę Januszewicz psychoterapeutę oraz Judytę Kruk, która swoje 
doświadczenia w pracy z rodzinami zdobywała w organizacjach pozarządowych oraz w komisjach 
rządowych związanych z sytuacją rodzin. Działalność telefonu skupia się przede wszystkim na 
odpowiadaniu na potrzeby rodzin wielodzietnych. Najczęściej trafiają tam zgłoszenia związane z 
kontaktami z instytucjami, problemami mieszkaniowymi, trudnościami wychowawczymi, pytania 
dotyczące dostępnych dla rodzin świadczeń. Ponadto z Linią kontaktują się rodziny, które doświadczały 
w swoim środowisku dyskryminacji z powodu wielodzietności. Treść zgłaszanych problemów jest 
bardzo różnorodna udzielana pomoc jest bardzo indywidualna. Pod koniec roku w ramach działalności 
Linii 3 Plus udało się również przeprowadzić akcję wspierającą rodziny potrzebujące w święta Bożego 
Narodzenia. W sumie do Rodzin trafiło 16 paczek, w których znajdowały się zabawki dla dzieci, 
przedmioty codziennego użytku, sprzęt AGD, ubranka, wyprawki dla dzieci (rodzin oczekujących 
potomstwa), oraz jedzenie i  kart podarunkowe do popularnej sieci sklepów. Ponadto w ramach 
działalności charytatywnej Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” siedem rodzin otrzymało wsparcie w 
postaci zakupu opału.
Ważnym aspektem pracy telefonu jest feedback udzielany instytucjom państwowym na etapie 
tworzenia prawa oraz rozwiązań na szczeblu krajowym oraz lokalnym mającym wpływ na życie rodzin z 
dziećmi.  Linia 3 plus uczestniczy w spotkaniach dotyczących sfer funkcjonowania Rodzin 
Wielodzietnych i jej celem jest przedstawianie stanowiska Związku Rodzin 3 Plus. 
Spotkania w których uczestniczyła Linia 3 Plus to m.in:
- 22 września 2017- Międzynarodowa konferencja naukowa „Prawne i społeczne uwarunkowania 
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polityki rodzinnej”  
- 27 września 2017 roku - Narodowa Debata o Rodzinie zorganizowana przez Ministerstwo Rodziny 
Pracy i Polityki Społecznej,
- 28 września 2017 roku -  Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu na rzecz Polityki i Kultury 
Prorodzinnej, tematem spotkania było przedstawienie informacji Ministerstwa Edukacji Narodowej 
dotyczącej nauczania przedmiotu "wychowanie do życia w rodzinie".
- 17 października  2017 r. - konferencja ogólnopolska w Warszawie realizowana w ramach konsultacji 
społecznych dotyczących zmian ustaw wdrażających program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za 
życiem". Po konferencji specjalistki Linii 3 plus zostały zaproszone do przedstawienia stanowiska 
Związku Dużych Rodzin 3 plus w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej dotyczącej: 
Asystentów Rodziny. Opinia Linii 3 plus dotycząca świadczenia pielęgnacyjnego
- 27 października 2017 r. – Konferencja w Senacie "Family Today- Changing values and structures” 
współorganizowana przez ZDR Trzy Plus.
- 4-5 12.2017 Konferencja „Family First? The Family, Civil Society, and the Dilemmas of Modern Youth” 
w Brukseli, 
- 11.12. 2017 debata "Dom to praca" poświęcona tematyce: umożliwienia dorabiania rodzicom i 
opiekunkom osób niepełnosprawnych pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Debata była 
podsumowaniem dotychczasowych działań w kampanii Dom to Praca. W trakcie debaty 
przedstawicielki Linii 3 Plus wzięły udział w dyskusji przedstawiając Dyrektorowi Biura Pełnomocnika 
Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej aprobatę wobec 
rozwiązań umożliwiających stworzenie rozwiązań dających bardziej elastyczny wybór rodzicom i 
opiekunom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne. Jednocześnie negatywnie odniosły się do 
adresowania działań wspierania rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi poprzez asystenta rodzin. - 14 
Grudnia 2017 r. konferencja "Dzień Praw Rodziny", w trakcie której Linia 3 Plus nawiązała kontakt z 
zastępcą Dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Dariuszem Cieślikiem (Linia 3 Plus ma 
w najbliższej przyszłości plan udziału w konsultacjach proponowanych zmian związanych z prawem 
rodzinnym)
-15. Grudnia 2017r. spotkanie w KPRM kończące cykl spotkań grupy roboczych Zespołu ds. promocji 
uczestnictwa rodzin w życiu publicznym i przeciwdziałania ich dyskryminacji. W czasie spotkania 
przedstawione zostały efekty dotychczasowej pracy i wypracowane propozycje grup roboczych : I 
(Tradycyjny model rodziny), II (Rodziny Wielodzietne), III (Praca Rodziców w domu) i IX (Uczestnictwo w 
kształtowaniu polityki państwa).Rekomendacje Zespołu działającego przy KPRM przekazane zostały do 
ministra pod którego obecnie podlega zespół : Piotra Glińskiego Wiceprezesa Rady Ministrów, ministra 
kultury i dziedzictwa narodowego, przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego.

4. V Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin w Nysie
W dniach 16 – 18 czerwca 2017 roku w Nysie odbył się V Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin.
Hasło zjazdu „Nysa Polska Stolica Rodzin 2017”. Organizatorzy przyjęli założenie organizacji zjazdu dla 
1000 – 1100 osób. Udział wzięło 1002 osób (ponad 180 rodzin ) z całej Polski z około 89 
miejscowości/gmin i z około 45 aktywnie działających kół ZDR w całej Polsce. Uczestnikami  zjazdu byli 
mieszkańcy 14 województw: 1. Wielkopolskiego, 2. Mazowieckiego, 3. Łódzkiego, 4. Małopolskiego, 
5.Śląskiego, 6. Lubelskiego, 7. Kujawsko-pomorskiego 8. Pomorskiego, 9. Dolnośląskiego, 10. 
Podkarpackiego 11. Opolskiego, 12. Świętokrzyskiego, 13. Warmińsko-mazurskiego, 14. Lubuskiego. 
Warsztaty – zorganizowane zostały w sobotę w dwóch blokach: przedpołudniowym (w godz. 9.30 
-12.00) i popołudniowym (w godz. 15.00 – 17.30). W sumie ponad 60 warsztatów dla uczestników w 
różnych grupach wiekowych.
Uroczyste otwarcie Zjazdu oraz panel ekonomiczny miał miejsce w sali widowiskowej Nyskiego Domu 
Kultury w sobotę w godz. 10.00 – 12.00. Temat przewodni panelu społeczno-gospodarczego: „Karta 
Dużej Rodziny jako element polityki rodzinnej”.  Panel prowadził Wojciech Dąbrowski – Dziennikarz 
Polskiego Radia Pr. I, a panelistami byli: Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 
Joanna Krupska – Prezes ZDR „Trzy Plus”, Kordian Kolbiarz – Burmistrz Nysy, Robert Wardak – Członek 
Zarządu PWPW oraz Radosław Śliwerski – Prezes Zarządu Grupa Eurocash. Przy pełnej sali paneliści 
wypowiadali się na tematy rodzinne i społeczne, których wszyscy z zainteresowaniem wysłuchali. 
Głównym tematem była Karta Dużej Rodziny, która dzięki umowie MRPiS a ZDR „Trzy Plus” rozszerza 
zakres swoich uprawnień.  Joanna Krupska poinformowała uczestników panelu o działającej już aplikacji 
na telefony. Podczas panelu przedstawiciele Zarządu ZDR „Trzy Plus” Pani Joanna Krupska i Pan 
Radosław Waszkiewicz wręczyli Pani Minister Elżbiecie Rafalskiej Statuetkę „Przyjaciela Dużych Rodzin 
2017”.Została również uroczyście podpisana przez Panią Minister Elżbietę Rafalską umowa w ramach 
KDR z ENEA reprezentowaną przez Pana Piotra Adamczaka – Wiceprezesa ds. handlowych.
Partner Główny Zjazdu była Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. (PWPW), partnerami byli 
też: Grupa Eurocash (Delikatesy Centrum, Frisco.pl, Groszek) oraz Bank Pocztowy S.A.
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Działalność Kół i Oddziałów w 2017 roku 

W 2017 roku liczba kół ZDR „Trzy+” zamknęła się liczbą 78. Aktywnych organizacyjnie jest 45 kół. Ze 
wszystkimi kołami był kontakt telefoniczny lub mailowy i prowadzone były rozmowy o reaktywacji i 
wspierające działalność. Na niezmienionym poziomie pozostała liczba Oddziałów- 4, w tym do końca 
roku zarejestrowane były 3: Wielkopolski i Małopolski oraz Padew Narodowa, Oddział Łódzki jest w 
trakcie rejestracji. Istotny wpływ na poprawę kontaktu między Centralą Związku a jednostkami 
terenowymi mają działające w ramach Projektu KDR Koordynatorki Działalności Społecznej. Ich 
zaangażowanie i aktywność znacząco wpływają na lepszy przepływ informacji oraz na większe 
zaangażowanie Kół w projekty prowadzone Centralnie. Świadczy o tym wysoka frekwencja na dwóch  
zorganizowanych w 2017 roku Spotkaniach Oddziałów i Kół ZDR „Trzy+”. 

Wiosenne Spotkanie Oddziałów i Kół miało miejsce w Spale w dniu 15.05.2016 roku i zostało 
zorganizowane przez Koordynatorki Działań Społecznych ZDR3+: Sylwię Skórę i Danutę Rząsę, Gminne 
Koło w Inowłodzu, Oddział Łódzki ZDR3+ przy  wsparciu Antoniny Jękot z Biura ZDR 3+. Plan wydarzenia 
obejmował: prezentacje nt. działalności Oddziału Łódzkiego ZDR3+, Prezentacja Programu Inowłodzkiej 
Gminnej Karty Dużej Rodziny w kontekście Ogólnopolskiej KDR  (Dyrektor GOPS Iwona Szczepańska) 
oraz projektu akwizycji Karty Dużej Rodziny (Mariusz Sidor, Marek Kosykowski, Paweł Borządek, Joanna 
Jończyk), aplikacji KDR (Radosław Waszkiewicz), roli Związku w polityce rodzinnej i promocji 
wielodzietności (Danuta Rząsa). Po obiedzie (serwowanym w jadalni COS-u) nastąpiła część 
wewnętrzna spotkania: przedstawienie się kół, kwestie reorganizacyjne stowarzyszenia oraz konkursy 
dla kół. Wręczono nagrody tzw. „Teczki Prezesa“ kołom: Rawa Maz. Gmina, Lubochnia i Wadowice – za 
zorganizowanie w odpowiednim terminie WZC i przekazanie protokołu do biura. Ogłoszono również 
nowe konkursy dla kół i rozpoczęto dyskusję Związkową nad postulatami dotyczącymi polityki rodzinnej 
„10 postulatów na 10lecie“, która ma być zakończona w czerwcu lub w październiku 2017. Wysłuchano 
zapowiedzi o funkcjonowaniu telefonu zaufania „Linia 3 Plus“ i o organizacji Zjazdu Dużych Rodzin w 
Nysie. Przeprowadzono także warsztaty w grupach (podział na koła gminne i „prezydenckie“).

Jesienne Spotkanie oddziałów i kół odbyło się 14.10.2017 roku w Czarnym Dunajcu i zostało 
zorganizowane przez Koło Czarny Dunajec – głównie Paweł Dziubek i Tomasz Turski; Oddział 
Małopolski; Koordynatorki Działań Społecznych ZDR Trzy+: Sylwię Skóra i Danutę Rząsa oraz Antoninę 
Jękot z Biura ZDR Trzy+. Plan wydarzenia obejmował: występ dziecięco-młodzieżowego zespołu 
góralskiego „Piekielniczanie”; prezentacje nt. działalności Oddziału Małopolskiego ZDR3+ i gminnych 
kart dużej rodziny na Podhalu, wystąpienia oficjalnych gości połączone z odpowiedziami na pytania 
uczestników SOK. Danuta Rząsa – „Duża rodzina dobrą marką” zachęcała do promowania 
wielodzietności i wskazywała zalety dużej rodziny. Paweł Borządek przedstawiał działanie aplikacji KDR 
na telefon oraz podsumowywał projekt pozyskiwania partnerów Karty. Telefon zaufania „Linia 3Plus” 
prezentowały Judyta Kruk i Aleksandra Januszewicz. Lilianna Sicińska opowiadała na pracy w 
pozyskiwaniu partnerów do KDR. Po obiedzie nastąpiła część wewnętrzna spotkania: przedstawienie się 
uczestników i kół. Sprawy biurowe – dotyczące informatycznego funkcjonowania bazy członków 
przedstawił Michał Żyliński. O nowych możliwościach pozyskania kwot na projekty prowadzone przez 
koła mówiła Antonina Jękot. Dyskusje warsztatowe odbyły się w trzech grupach (podział na koła w 
zależności od gminy: wójtowe, burmistrzowe i prezydenckie. Podczas warsztatów spisano postulaty 
dotyczące polityki prorodzinnej wobec dużych rodzin. Listę pytań i propozycji przekazano na ręce pani 
poseł Anny Paluch. 

Działalność wybranych Oddziałów i Kół ZDR „Trzy+” w 2017 roku.
 
Koła w gminach: Grodzisk Mazowiecki , Rawa Mazowiecka Miasto, Rawa Mazowiecka Gmina, Cielądz, 
Inowłódz oraz Padew Narodowa pozyskały dotacje w ramach powierzenia zadań przez gminy i 
województwa. Wiele kół aktywnie włączyło się w realizację ogólnopolskiego projektu pozyskiwania 
partnerów Karty Dużej Rodziny. Przedstawiciele Kół uczestniczyli w spotkaniach w Spale i Czarnym 
Dunajcu. Wiele rodzin brało udział w Zjeździe Dużych Rodzin w Nysie.
Wiele kół pozyskuje środki finansowe i rzeczowe od darczyńców prywatnych. Są to m.in koła w Gminie 
Rawa Mazowiecka, Siemianowicach, Wadowicach, Lubochni oraz koła z Oddziałów Wielkopolskiego i 
Małopolskiego. Dzięki temu wsparciu przeprowadzono wiele spotkań, warsztatów, wyjazdów czy 
pikników.
Inne koła z reguły w dużych miastach takich jak Szczecin, Poznań, Łódź, Wrocław ,Gdańsk, Żyrardów, 
Warszawa (koło Targówek) reprezentują rodziny wielodzietne przed władzami wojewódzkimi, 
powiatowymi i uczestniczą w różnego rodzaju konferencjach i radach. Uczestniczą w tworzeniu strategii 
działań prorodzinnych. 
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Członkowie Oddziału Wielkopolskiego w 2017 r. brali udział w:
- pracach Rady Dużej Rodziny w Poznaniu
- posiedzeniach Komisji Rodziny Rady Miasta Poznania
- posiedzeniach Rady Rodziny przy Wojewodzie Wielkopolskim
- pracach zespołu ds. opracowania programu dotyczącego wsparcia rodziców dzieci do lat 3 w 
wychowaniu i opiece – Miasto Poznań
-Kongresie Rodziny w Ostrowie Wielkopolskim
- współpracowali z Centrum Inicjatyw Rodzinnych
Podobnie jak w wielu regionach tak również w Wielkopolsce nasi członkowie byli zaangażowani w pracę 
na rzecz pozyskiwania partnerów ogólnopolskiej KDR. Od stycznia 2017 blankiet Poznańskiej Karty 
Dużej Rodziny zostanie zastąpiony blankietem Ogólnopolskiej KDR. 
Rozpoczęto prace nad programem międzypokoleniowego wolontariatu dla rodzin wielodzietnych z koła 
poznańskiego. Pozyskano również środki w ramach tzw. Małego grantu z Miasta Poznań  na 
przeprowadzenie dwóch konferencji „ Dobry poród – silna rodzina”, „Urodziliśmy i co dalej”.
Prowadzono również akcje wspierania rodzin w trudnej sytuacji: zbiórka dla rodziny po stracie ojca, 
pozyskanie pieluszek dla rodziny wielodzietnej, której urodziły się trojaczki. 
Przedstawiciele oddziału brali udział w audycjach radiowych i programach telewizyjnych wypowiadając 
się na temat wielodzietności, programu 500+ i Karty Dużej Rodziny.

Członkowie Oddziału Łódzkiego intensywnie rozwijali działania we własnych Kołach. Powstało też nowe 
koło w województwie łódzkim w Andrespolu. Poniżej działania wybranych Kół z Oddziału Łódzkiego: 

Koło Rawa Mazowiecka Miasto realizowało projekt finansowany przez UM Rawa Mazowiecka „Moda 
na zdrową i szczęśliwą Rodzinę 3+”. Koło współorganizowało imprezy plenerowe na terenie miasta 
Rawa Mazowiecka objętego rewitalizacją: Bernardynki Rawskie (9.09.2017) i Marsz dla Życia i Rodziny 
(11.06.2017), a także Koło włączyło się w organizację pikniku dla dzieci niepełnosprawnych. 
Zorganizowano zabawy  z dziećmi (wynajmując animatora iluzjonistę) oraz przeprowadzono konkurs 
plastyczny z nagrodami pt. „Szczęśliwa rodzina”. Również w czerwcu 2017 r. Koło było organizatorem 
„Tygodnia Rodziny” w mieście w ramach którego odbył się warsztat dla mężczyzn „Serce Ojca”, gry i 
rywalizacje rodzinne, rodzinne oglądanie filmu i zabawa taneczna z wodzirejem. Cykl spotkań 
skierowany był do wszystkich rodzin (nie tylko wielodzietnych). W listopadzie odbyły się również 
otwarte wykłady z cyklu „Rodzina i szkoła” skierowane dla samorządowców, dyrektorów szkół i 
placówek oświatowych, nauczycieli rodziców. W ramach realizacji zadania rodziny wielodzietne mogły 
korzystać z nauki pływania, z siłowni i ćwiczeń fitness na terenie Aquwarium Fit Rawa, ze spotkań z 
dietetykiem , z lekcji nauki jazdy konnej w dwóch stajniach leżących w pobliżu Rawy.

Koło Rawa Mazowiecka Gmina koordynowało w 2017 projekt dla rodzin z województwa łódzkiego 
„Międzypokoleniowa Rodzina” przy wsparciu środków z RCPS. W ramach projektu zrealizowano wyjazd 
112 uczestników do Murzasichla w dniach 21-24 września 2017. Tam odbyły się warsztaty podnoszące 
umiejętności opiekuńczo-wychowawcze rodziny prowadzonych przez trenera psychologa, warsztaty 
kulinarne prowadzone przez seniorów z Murzasichla i trenerów dietetycznych oraz wycieczka 
krajoznawczo-historyczna w Tatrzańskim Parku Narodowym.
W grudniu 2017 Członkowie Koła brali udział w spotkaniu Komisji Oświaty gdzie prezentowano 
działalność Koła Gmina Rawa ZDR 3+ w związku ze złożonym wcześniej pismem o rozszerzenie środków 
i działań w ramach budżetu przyznawanego na wsparcie rodzin wielodzietnych z terenu gminy. Oprócz 
tego organizowano spotkania z okazji Walentynek, Dnia Kobiet, Świąt Bożego Narodzenia. Na 
przełomie listopada i grudnia 2017 12 rodzin uczestniczyło w wyjeździe Szlakiem Małopolskim (Inwałd, 
Oświęcim, Wieliczka, Kraków, Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska).

Koło w Inowłodzu realizowało projekt Duża Rodzina – mój Dom dofinansowany przez FIO w ramach 
którego odbyły się: 
- warsztaty z psychologiem dla rodziców z zakresu rozwijania i zdobywania umiejętności radzenia sobie 
w sytuacjach kryzysowych
- warsztaty relaksacyjne skierowane dla dzieci i rodziców dot. Zdobycia i rozwinięcia umiejętności 
radzenia sobie ze stresem
- piknik w Inowłodzu na Zamościu Dzień Rodziny
- wyjazd integracyjny na Kielecczyznę – warsztaty w parku etnograficznym, zwiedzanie Zamku w 
Chęcinach i Jaskini Raj.

Koło w Cielądzu po raz kolejny zorganizowało spotkanie Mikołajkowe dla grupy ok 50 dzieci przy 
wsparciu środków finansowych z Urzędu Gminy
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Oddział Małopolski kontynuował współpracę z Bankiem Żywności przekazywał żywność rodzinom 
wielodzietnym z województwa. Członkowie Oddziału z Koła w Czarnym Dunajcu bardzo aktywnie 
włączyli się w organizację Jesiennego Spotkania Oddziałów i Kół. 

Koło w Wadowicach realizowało przekazywanie żywności w 2017r. we współpracy z Caritas Kraków. 
Koło aktywnie włączyło się w program pozyskiwania nowych partnerów KDR. Poza tym organizowało w 
czerwcu 2017 Mszę w intencji rodzin na Groniu Jana Pawła II oraz we wrześniu Akcję Zbiórki Krwi i 
Festyn „Pożegnanie Lata”. Koło aktywnie zaangażowało się w powołanie nowego Koła w Chrzanowie.
Oddział w Padwi Narodowej współpracował z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w 
Mielcu a przy wsparciu środków gminnych przeprowadził następujące inicjatywy: 
- V Wakacyjny Piknik Rodzinny –,,Rodzina na Piątkę”(pokaz strażacki przeprowadzony przez zastęp  
Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego oraz zastęp ratowniczo-gaśniczy z Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej w Tarnobrzegu. Strażacy – nurkowie zaprezentowali wyposażenie samochodu 
ratownictwa wodno-nurkowego, sprzęt łączności podwodnej, sprzęt do wyciągania obiektów spod 
wody i sprzęt do ratownictwa medycznego; spotkanie rodzin, udział w loterii fantowej z nagrodami, 
malowanie twarzy oraz  warsztaty skręcania baloników, grillowanie, słodycze, lody)
- międzypokoleniowe spotkanie rodzin (spotkanie rodzin w GOK-u w Padwi Narodowej , zabawy dla 
dzieci, występy dzieci),
- zabawa andrzejkowa dla dorosłych.

Koło w Grodzisku Mazowieckim realizowało całoroczny projekt „Wzmacnianie roli i funkcji rodziny”. 
Projekt obejmował:
- 5 wykładów w ramach „Akademii Zdrowia”, 
- 10- i 7- spotkaniowe warsztaty ceramiczne, 
-adresowane do rodziców najmłodszych dzieci warsztaty Rodzicielstwa Bliskości, Chustonoszenia i 
Masażu Shantala,
- 4 cykle warsztatów z „Pozytywnej Dyscypliny”
- udział w dorocznym pikniku „Z kocykiem i koszykiem” i w obchodach „Cyrkowego dnia dziecka” 
współorganizowanych przez Centrum Kultury gminy Grodzisk Mazowiecki
- 2 kursy umiejętności wychowawczych dal rodziców nastolatków i kurs umiejętności wychowawczych 
dla dzieci młodszych
- warsztat komunikacji w rodzinie i asertywności.

Działania Koło Warszawa Targówek:
- Promocja Karty Dużej Rodziny w dzielnicy Targówek na Forum Przedsiębiorczości w Urzędzie Dzielnicy 
Targówek m. st. Warszawy oraz w parafii Św. Rodziny Forum Duszpasterstwa Przedsiębiorców i 
Pracodawców TALENT
- Inicjatywa i rozpropagowanie przez członków Koła Orszaku 3 Króli na Targówku
- Współpraca przy organizacji Polska Skrzydła Chwały w Forcie Bema w Warszawie we wrześniu 2017r
- Rozmowy z przedstawicielami władz dzielnicy Targówek nt. realizacji projektów prorodzinnych i 
warsztatów dla rodziców podnoszących ich kompetencje wychowawcze z możliwością ich 
dofinansowania.

Koło w Lublinie działa bardzo aktywnie na rzecz tworzenia pozytywnego wizerunku dużych rodzin 
poprzez udział w programach telewizyjnych, radiowych i wywiadach prasowych. Na prośbę wojewody 
lubelskiego koło uczestniczyło w opiniowaniu wdrażania Programu 500+. Prezydent Lublina 
uhonorował Koło Lublin medalem 700-lecia przekazanym na ręce Przewodniczącej Koła.
W 2017 roku Koło przyczyniło się do powstania nowego Koła ZDR w Jastkowie a także bardzo aktywnie 
włączyło się w promowanie Ogólnopolskiej KDR.

Koło Wrocław zrealizowało w 2017r.:
- systematyczne (raz na 2 m-ce) spotkania w ramach Rady ds. Rodziny Przy Prezydencie Miasta 
Wrocławia (Rada ds. Rodziny powstała z inspiracji ZDR3+ w listopadzie 2016 r.)
- Konferencja zorganizowana w ramach uczestnictwa Koła w Grupie Dialogu Społecznego ds. Wolnego 
Przekazu: "8. Prawda na Rynku" - 13 października 2017
- konsultacje z Rzecznikiem ds. Rodziny we Wrocławiu oraz z Centrum Rozwoju Społecznego w sprawie 
organizacji Miesiąca Rodziny (26 maja- 23 czerwica 2017)
- publikacje w mediach dolnośląskich nt. Karty Dużej Rodziny (Gość Niedzielny, Radio Rodzina, Gazeta 
Wrocławska)
- udział w podsumowaniu Programu 500+ w Urzędzie Miasta Wrocławia
- Paczki żywnościowe - dystrybucja bonów (sklepy Groszek)
- Warsztaty Filmowe dla dzieci z dużych rodzin organizowane wspólnie z Ogniskiem Kultury Plastycznej 
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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

we Wrocławiu + Gala - pokaz filmów wykonanych przez dzieci i młodzież w ramach tej współpracy 
- nawiązanie współpraca z Aviva Wrocław i Aviva Opole (w celu np. sponsorowania imprez lokalnych)
- Rozpoczęcie rozmów, spotkań w celu powołania nowych kół w woj. dolnośląskim (spotkania z 
potencjalnymi członkami ZDR3+, z władzami samorządowymi, etc.): Milin (gmina Mietków), Trzebnica, 
Oborniki Śląskie, Długołęka.

Koło w Siemianowicach Śląskich pozyskuje środki finansowe i rzeczowe od darczyńców prywatnych. W 
ramach pozyskanych środków zrealizowało w 2017 roku: 
-  w lutym Rodzinny Bal Walentynkowy,
- w czerwcu Finał Okręgu w pływaniu dzieci z rodzin wielodzietnych – w wydarzeniu wzięło udział 115 
dzieci z zaproszonych 5 ościennych miast (Prezydenci tych miast objęli zawody swoim patronatem) oraz 
z oddziałów Wielkopolskiego i Małopolskiego ZDR,
- w sierpniu Międzygminne zawody w kapsle przy Planetarium Śląskim w Chorzowie – udział wzięło 70 
zawodników w kategoriach dzieci, młodzież, dorośli i osoby niepełnosprawne.
- w sierpniu zakup wyprawek szkolnych dla dzieci z Koła ZDR Trzy+
- w listopadzie turniej piłki nożnej o puchar Koła ZDR Trzy+ i towarzysząca mu zbiórka dla 
niepełnosprawnego mężczyzny
- Mikołajki z przedszkolami integracyjnymi dla ok 200 dzieci 
Poza tym Koło prowadziło zbiórkę środków finansowych dla chorej na nowotwór mamy trójki dzieci 
korzystając z konta ZDR. W przedsięwzięciach organizowanych przez Koło często uczestniczą również 
członkowie Kół z Wadowic, Jaworzna i Chrzanowa.

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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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. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność charytatywnej Pomoc materialna, 
prawna i 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, pomoc w 
zakupie opału na zimę. 
Koordynowanie działań 
lokalnych wśród rodzin 
na rzecz innych rodzin 
potrzebujących 
wsparcia. 
Organizowanie 
bezpłatnych spotkań i 
warsztatów 
podnoszących 
kompetencje 
rodzicielskie i 
obywatelskie. Zakup i 
doręczenie paczek 
świątecznych.

94.99.Z
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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) 2,363,303.48 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,685,598.29 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 673,408.13 zł

d) Przychody finansowe 3,556.92 zł

e) Pozostałe przychody 740.14 zł

0.00 zł

1,499,993.74 zł

73,670.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 101,316.12 zł

22,527.00 zł

63,389.12 zł

15,400.00 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

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

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 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. Działalność promocji i reklamy 
towarzysząca działalności statutowej została 
zakwalifikowana jako gospodarcza, oznaczona 
kodem PKD 73.11.Z.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 6,301.50 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1,573,663.74 zł
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0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 682,022.12 zł

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 -328,918.66 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 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 6,301.50 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: 2,168,284.94 zł 6,301.50 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

2,014,516.95 zł 6,301.50 zł

0.00 zł 0.00 zł

139,558.94 zł

137.58 zł

14,060.58 zł

10.89 zł 0.00 zł

1 Animowanie działań wspólnot lokalnych, samopomoc sąsiedzka, działania wspomagające rodziny 
(w tym wielodzietne oraz osoby samotnie wychowujące dzieci) znajdujące się w trudnej sytuacji 
materialnej, dystrybucja darów rzeczowych i wsparcia finansowego

6,301.50 zł

1 Koło ZDR Trzy+ Siemianowice Śląskie 1,066.10 zł

2 Koło ZDR Trzy+ Grodzisk Mazowiecki 846.10 zł

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

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 533,849.19 zł
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w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 533,849.19 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)

3.0 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)

2.0 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

36,358.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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5,827.00 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)

1,500.00 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

1,500.00 osób

0.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1,318,575.74 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

120,628.72 zł

118,628.72 zł

- nagrody

- premie

2,000.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1,197,947.02 zł

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

1,318,575.74 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1,318,575.74 zł

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

0.00 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

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)

109,881.31 zł

0.00 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  OKw 
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

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)

0.00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0.00 osób

0.00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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)

Ad 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 
miesięczną  wypłacanych łącznie wynagrodzeń.
Ad pkt 11. Najwyższe jednorazowe wypłaty wynagrodzeń 
miały charakter prowizyjny i dotyczyły wynagrodzenia za 
pozyskanie partnerów programu KDR. Podano informację 
o miesięcznej wypłacie za pracę wykonaną w dłuższym 
okresie.

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

1 Wzmacnianie roli i funkcji 
rodziny

Wzmacnianie roli rodziny i więzi 
rodzinnych.

Gmina Grodzisk Mazowiecki 30,000.00 zł

2 Moda na zdrową i szczęśliwą 
Rodzinę 3+

Wspieranie wszechstronnego 
rozwoju dzieci i młodzieży 
poprzez działalność 
wychowawczą, opiekuńczą, 
oświatową i prozdrowotną.

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka 10,000.00 zł

3 Zjazd Dużych Rodzin w Nysie Spotkanie integracyjne Dużych 
Rodzin

Urząd Miasta Siemianowice Śląskie 1,600.00 zł

4 Międzypokoleniowa rodzina Pomoc społeczna rodzinom i 
osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywanie 
szans tych rodzin i osób 
(polityka prorodzinna 2017)

Regionalne Centrum Polityki 
Społecznej w Łodzi

29,070.00 zł

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

10,070.00 zł

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

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

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)

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

5 Spotkanie Mikołajkowe 2017 Zorganizowanie spotkania 
integracyjnego dla 50 dzieci z 
rodzin wielodzietnych z terenu 
Gminy Cielądz z okazji 
Mikołajek w dniu 3 grudnia 
2017 roku w miejscowości 
Cielądz

Urząd Gminy w Cielądzu 3,000.00 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

1 Pozyskiwanie partnerów dla 
Karty Dużej Rodziny

Przyznanie uprawnień 
rodzinom wielodzietnym na 
podstawie Kartu Dużej Rodziny.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej

1,499,993.74 zł
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Przemysław Cichowicz / 2018-03-
28 Data wypełnienia sprawozdania
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