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Data zamieszczenia sprawozdania 2022-10-14

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 Zarządu TAK

Andrzej Wach Wiceprezes Zarządu TAK

Łukasz Wojdak Wiceprezes Zarządu, 
Skarbnik

TAK

Szymon Wytykowski Członek Zarządu TAK

Agata Arciszewska Członek Zarządu TAK

Zuzanna Lipińska 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

Michał Wydra Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Paweł Siciński Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Jan Urmański 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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W okresie 01.01.2021 - 31.12.2021 obowiązki Dyrektora Zarządzającego nadzorującego w imieniu Zarządu wszelkie projekty 
prowadzone przez Związek pełnił Karol Grabiec.
W 2021 roku Zarząd ZDR „Trzy+” zebrał się 9 razy razy na posiedzeniach, podjął też 21 uchwał w trybie pisemnym. 

16 października 2021 r. Związek Dużych Rodzin Trzy Plus został laureatem nagrody – za aktywny i skuteczny wpływ na kształt 
polskiej polityki rodzinnej. Statuetkę odebrali: Radosław Waszkiewicz, Prezes Związku Dużych Rodzin Trzy Plus oraz Joanna 
Krupska, przewodnicząca Rady Krajowej, wieloletnia Prezes Związku Dużych Rodzin Trzy Plus. Kapituła gali wybrała laureatów: 
osoby bądź instytucje wyróżniające się propagowaniem w życiu społecznym idei głoszonych i realizowanych przez Czcigodnego 
Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, założyciela Ruchu Światło-Życie. 

 
ZESPÓŁ EKSPERTÓW:

W 2021 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 2021 roku Zespół ekspertów kontynuował prace, mające na celu kompleksową analizę sytuacji osób wielodzietnych w Polsce 
– w szczególności sytuacji mieszkaniowej.

Związek Dużych Rodzin Trzy Plus brał udział w konsultacjach społecznych na temat nowego mechanizmu finansowego wsparcia 
rodzin w zaspakajaniu ich potrzeb mieszkaniowych w formie bonu mieszkaniowego. Proponowana regulacja była częścią 
programu „Polski Ład”.
28 maja odbyło się potkanie zorganizowane przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w formie online. Związek Dużych 
Rodzin Trzy Plus reprezentowali: Łukasz Wojdak, wiceprezes zarządu i Judyta Kruk, rzecznik prasowy ZDR. W spotkaniu z Panią 
Anną Kornecką - Podsekretarzem Stanu w MRPiT oraz przedstawicielami Departamentu Mieszkalnictwa MRPiT wzięli udział 
także eksperci ZDR 3+, przedstawiciele grupy ds. mieszkaniowych - Michał Wydra oraz prof. Marek Kośny.
W czerwcu 2021 po ogłoszeniu założeń programu Polski Ład, ZDR 3+ wystosował opinię, w której sygnalizuje iż od początku 
swojej działalności stoi na stanowisku, że wszelkie programy ekonomiczne i społeczne na tyle można nazwać przyszłościowymi i 
rozwojowymi, na ile zakładają one przeciwdziałanie obecnemu kryzysowi demograficznemu, a w związku z tym zawierają 
rozwiązania pronatalistyczne. Zwraca uwagę, że każdy program powinien uwzględniać dalekosiężną perspektywę.
3 sierpnia odbyły się konsultacje społeczne dotyczące Strategii Demograficznej 2040. Z udziałem m.in. Wiceminister Barbara 
Socha i Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła. ZDR 3+ brał aktywny udział w spotkaniu. Zgłoszone zostały uwagi do 
programu oraz zwrócono uwagę na potrzebę uwzględnienia w polityce rodzinnej i demograficznej perspektywy dużych rodzin, 
które już funkcjonują w społeczeństwie.
10 sierpnia  ZDR 3+  brał udział w spotkaniu z Premierem Mateuszem Morawieckim, Minister Marleną Maląg i 
przedstawicielami Rady Rodziny w spotkaniu na temat "Mieszkania bez wkładu własnego". W trakcie spotkania odniesiono się 
do wprowadzanych w ramach Polskiego Ładu rozwiązań w obszarze mieszkalnictwa. Przypomnieliśmy o potrzebie znoszenia 
barier mieszkaniowych dla dużych rodzin, w tym rodzin wysoko wielodzietnych.
23 września wystosowane zostało stanowisko ZDR 3+ w sprawie Polskiego ładu, zmian podatkowych i polityki mieszkaniowej.
29 września do wszystkich Posłanek i Posłów Sejmu RP został rozesłane pismo z projektem poprawek do ustawy PIT 
przygotowanym przez ekspertów ZDR 3+.
26 października ZDR 3+ przygotował projekt poprawek do ustawy PIT zgłoszonych do Senatu z uzasadnieniem. Poprawki 
formalnie zgłosili Senatorowie Jan Maria Jackowski i Antoni Mężydło w naszym imieniu na Senackiej Komisji Finansów 20 
października 2021 r. Senat zapowiedział głosowanie nad poprawkami na bieżący tydzień. Na Senackiej Komisji Finansów obecny 
był wiceprezes Zarządu Związku Dużych Rodzin "Trzy Plus" Łukasz Wojdak, który wskazywał, że zależy nam na osiągnięciu ilorazu 
rodzinnego, w ramach którego dochód liczy się nie na podatnika, ale na członka rodziny. Związek chciałby wprowadzenia wyższej 
kwoty wolnej od podatku już dla rodzin z trojgiem dzieci, a także likwidacji drugiego progu podatkowego dla rodzin z dużą liczbą 
dzieci.
W listopadzie 2021 w Łodzi odbyła się konferencja pt. „40% seniorów deklaruje, że nie otrzymuje żadnej pomocy - kreowanie 
polskiej polityki senioralnej”, dotycząca publikacji Raportu SeniorApp: „Ocena potrzeb w zakresie wsparcia dla seniorów w 
Polsce”. Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” objął publikację swoim patronatem. Badania powstały, aby poprawić jakość życia 
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seniorów. Aplikacja SeniorApp, ma odpowiadać na te potrzeby i połączyć osoby potrzebujące wsparcia z osobami, które takiego 
wsparcia chcą udzielać. 

GŁÓWNE PROJEKTY REALIZOWANE NA POZIOMIE CENTRALNYM

1. FORUM SAMORZĄDOWE:
W 2021 roku nie było spotkania Forum Samorządowego.

2. SPRAWY MIĘDZYNARODOWE:

W 2021 roku Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” kontynuował współpracę z trzema europejskimi federacjami rodzinnymi – 
przede wszystkim z European Large Families Confederation, a także z federacją rodzin osób aktywnych w domu FEFAF oraz 
federacją stowarzyszeń rodzin katolickich FAFCE (jako członek obserwator). Współpraca między organizacjami i krajami, w 
których one powstały umożliwia podejmowanie działań mających wpływ na kreowanie ogólnoeuropejskich trendów w obszarze 
polityki społecznej, których celem jest poprawa jakości życia rodzin w Europie. W ramach tej współpracy przedstawiciele ZDR 3+ 
podejmowali szereg aktywności.

W dniach 24-25 marca odbyła się Europejska Konwencja Gmin Przyjaznych Rodzinie zatytułowana „W KIERUNKU EUROPY 
PRZYJAZNEJ RODZIE”, której organizatorem jest Europejska Federacje Dużych Rodzin ELFAC. Pierwszego dnia konferencji w 
debacie dotyczącej dorastania w dużych rodzinach wzięła udział Teresa Krupska- reprezentantka środowiska Młodych na Plus 
przy ZDR 3+. Razem z przedstawicielami z Włoch, Estonii, Portugalii i Łotwy podzieliła się swoim doświadczeniem związanym z 
funkcjonowaniem w dużej rodzinie. Drugiego dnia, podczas panelu poświęconemu działaniom podejmowanych przez 
samorządy na rzecz rodzin w czasie trwania Pandemii Covid 19, głos zabrała pani Marzena Paszkot Pełnomocnik Prezydenta 
Miasta Krakowa ds. Rodziny, członek Forum Samorządowego na Rzecz Rodzin przy Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”.
Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” w 2021 współpracował z The Federation of Catholic Family Associations in Europe (FAFCE). 
Organizacja ta zachęcała prezydencję słoweńską do pracy na rzecz prężnej i zrównoważonej Europy, z podkreśleniem inwestycji 
w rodzinę jako kluczem do przyszłości Europy. Słoweńska prezydencja UE rozpoczęła się 1 lipca 2021 roku i potrwała do końca 
2021 roku. FAFCE zauważał, że w praktyce polityka demograficzna i rodzinna musi zostać pilnie włączona do krajowych planów 
odbudowy, a fundusze unijne przeznaczone na odbudowę muszą zostać częściowo skierowane na zapewnienie ich skuteczności. 
Te tematy zostały poruszone w webinarium FAFCE, zorganizowanym wspólnie z EPP, na temat "Wyzwania demograficzne i 
przyszłość Europy”. Spotkanie poprowadził Jan Olbrycht, poseł Parlamentu Europejskiego. 
W dniach 9-11 lipca 2021 r. Irena Jeśmanowicz i Agata Arciszewska wzięły udział w 10. Europejskiej Konferencji Dużych Rodzin w 
Keszthely na Węgrzech, która była współorganizowana przez NOE (Narodowy Związek Dużych Rodzin na Węgrzech) i ELFAC 
(European Large Family Association). Konferencja pod hasłem „Rodzina kolebką zrównoważonego rozwoju” zgromadziła około 
600 uczestników i prelegentów z dwunastu krajów Europy. Patronką wydarzenia była pierwsza dama Węgier Anita Herczegh, a 
gospodyniami dwóch dni konferencji były Minister Sprawiedliwości Judit Varga oraz Katalin Novak Minister Rodziny. Obecność 
osobista tak wysoko postawionych osób w państwie dowodzi, że środowisko dużych rodzin jest bardzo ważną grupą społeczną 
na Węgrzech. Rządzący intensywnie inwestują w duże rodziny już od 2010 r. Węgierskie rodziny ze Związku Dużych Rodzin NOE 
oraz z kilku innych krajów ościennych, przyjechały do miasta Keszthely nad jeziorem Balaton, aby wspólnie świętować, 
edukować i dzielić się wartościami wynikającymi z bycia rodziną wielodzietną. To był czas wymiany pomysłów na temat poprawy 
sytuacji demograficznej w Europie oraz wskazywania na pozytywny wpływ dużych rodzin na środowisko naturalne naszej 
planety. W trakcie konferencji zaprezentowane zostały szczegółowe dane dotyczące prorodzinnej polityki węgierskiej. 
Przedstawił je Balazs Molnar z KINCS. Węgierski rząd jest zdecydowanym liderem w kreowaniu klimatu przyjaznego dużym 
rodzinom, dzięki czemu współczynnik urodzeń w tym kraju zwiększył się w ciągu dziesięciu lat z 1,25 (2010r) na 1,55(2020). 
Oprócz konferencji zaplanowany był też czas na integrację w Georgikon Farm Museum, gdzie dzieci mogły poznać z bliska 
węgierską kulturę rolniczą. Nie zabrakło teatrzyków i koncertów dla dzieci, rękodzieła i stolarki. Największą atrakcją był występ 
muzyczno-wokalno-instrumentalny wielopokoleniowej rodziny Benyus, która zaprezentowała się w składzie blisko 40 
osobowym. 
14 września odbyło się spotkanie online pt. "Activities for young people from large families". Młodzi ludzi wywodzący się z 
dużych rodzin i współpracujący z ELFAC w ramach organizacji partnerskich opowiadali o swoich organizacjach i programach 
dedykowanych młodym ZDR 3+ reprezentowała Maja Jeśmanowicz z Młodych na Plus, a do tego uczestniczka Akademii 
Talentów.
W dniach 23 – 24 września odbyła się dwudniowa międzynarodowa konferencja demograficzna w Budapeszcie na Węgrzech. Z 
ramienia Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” udział wzięli Radosław Waszkiewicz, Prezes Zarządu i Irena Jeśmanowicz, która 
odpowiedzialna jest za kontakty międzynarodowe w ZDR. Celem Węgierskiego Szczytu Demograficznego jest zapewnienie 
decydentom, graczom politycznym, przywódcom religijnym i obywatelskim, podmiotom gospodarczym i medialnym, a także 
przedstawicielom świata akademickiego platformy do wspólnych przemyśleń, dyskusji na temat stojących przed nami wyzwań i 
wypracowania propozycji wspólnych rozwiązań. W tym roku tematem przewodnim szczytu był temat: „Rodzina - klucz 
zrównoważonego rozwoju“. 
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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 konkursu 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 2021 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 2008 umów w 16 województwach. Dane ukazujące liczbę podpisanych umów 
wskazują na bardzo intensywny okres pracy stałego i stabilnego już zespołu negocjatorów liczącego 20 osób. Zgodnie z 
wytycznymi na rok 2021, 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 2021 wydano ich w tradycyjnej formie ponad 370 
443 oraz 3 317 537 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:

W 2021 roku zakończył się drugi okres współpracy sponsorskiej z Bankiem PKO SA. Przedstawione zostało Sprawozdanie, które 
zostało przyjęte i zaakceptowane. Ze względu na środki finansowe, które pozostały do dyspozycji na dalsze funkcjonowanie 
aplikacji, ZDR 3+ nie występowaliśmy o kolejny okres współpracy, nie wykluczając jednak tego rozwiązania na przyszłość. Została 
podjęta decyzja, aby budować model sprzedażowy reklam w aplikacji, który pozwoli nam na samofinansowanie projektu oraz 
wpływy na działania statutowe ZDR. Pandemia nie sprzyjała jednak rozwojowi sprzedaży - wielu Partnerów KDR mierzyło się z 
problemami finansowymi, zmalał też popyt na towary i usługi wśród odbiorców. Pomimo tego emitowano Oferty Specjalne - 
część była płatna, część negocjowana na innych warunkach - jako wsparcie dla Partnerów, którzy dzięki temu nadal udzielali 
zniżek dużym rodzinom. W 2021 roku nastąpiła ważna dla KDR zmiana - od 1 lipca przestała funkcjonować aplikacja 
ministerialna aplikacja mKDR. Elektroniczną Kartę Dużej Rodziny umieszczono w rządowej aplikacji mObywatel i tym samym 
nasza aplikacja została jedyną na rynku, która geolokalizuje zniżki dla dużych rodzin.  W 2021 roku kilkukrotnie prowadzone były 
rozmowy w MRPiPS o aplikacji KDR i  planach związanych z jej rozwojem i utrzymaniem. Wystosowaliśmy do ministerstwa dwa 
pisma, w których prosimy o wskazanie warunków koniecznych do umieszczenia w naszej aplikacji elektronicznej KDR oraz prośbę 
o zmianę w serwowaniu danych, która bardzo ułatwiłaby nam obsługę ofert w aplikacji. W grudniu rozpoczęliśmy proces zmian 
sposobu gromadzenia danych serwowanych do aplikacji. W 2021 roku nastąpił zauważalny przyrost użytkowników Aplikacji. Pod 
koniec roku mieliśmy aktywnych ponad 70 tys. użytkowników notyfikacji push. Wskaźnik CTR (ilość kliknięć w notyfikację) 
wynosił średnio ok. 4%. Pod koniec roku została podjęta decyzja o wsparciu procesu marketingowego i sprzedażowego w 
Aplikacji przez firmę zewnętrzną docierającą do klientów zainteresowanych nowymi powierzchniami reklamowymi dla swoich 
akcji.

5. WSPÓŁPRACA Z GRUPĄ EUROCASH:
W roku 2021 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.
Wsparcie finansowe otrzymywane przez ZDR w ramach współpracy z Eurocash pozwala na bieżące utrzymanie płynności 
finansowej ZDR 3+. 

6. LINIA 3 PLUS:
W roku 2021 swoje zadanie kontynuowała Linia 3 Plus, telefon zaufania ZDR 3 Plus, dedykowany rodzinom wielodzietnym.  
Poprzez Linię świadczona była pomoc rodzinom w zakresie wsparcia psychologicznego, kompetencji wychowawczych, 
ukierunkowania w sprawach instytucjonalnych i urzędowych, udzielania informacji w sprawach aktualnych programów oraz 
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dostępnych usług dla rodzin. Każdego roku odbierane są setki telefonów i maili.
Telefon prowadzony był przez Aleksandrę Januszewicz, Judytę Kruk, Jakuba Panka, Katarzynę Malinowską.
PODSUMOWANIE ROKU 2021 w liczbach:
• 10 pismo do urzędników
• 212 telefonów,
• 100 rodzin objętych wsparciem,
• 6 webinarów
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. 
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. Eksperci Linii 3Plus w 2021 roku przygotowali raport ze swoich działań 
opisany szerzej w pkt. 10.

   7. DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA:

   W 2021 roku kontynuowana była działalność charytatywna ZDR 3+. Podejmowane były działania wspomagające duże rodziny 
finansowo. Związek udzielił w 2021 roku pomocy 6 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. 

8. IX PLENEROWY OGÓLNOPOLSKI ZJAZD DUŻYCH RODZIN:
IX Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin odbył się w Warszawie w dniach 25–27 czerwca pod hasłem „Rodzina: Tradycja. Inwestycja. 
Przyszłość”.
Wzięły w nim udział osiemdziesiąt cztery duże rodzin z całej Polski. Jak zwykle to dzieci stanowiły większą część uczestników – 
najmłodszych, bo rocznych pociech, było np. jedenaścioro. Najliczniejsza rodzina przyjechała z siedmiorgiem dzieci, kolejne trzy 
z sześciorgiem. Najstarsza osoba na Zjeździe liczyła natomiast 66 lat. Biorąc pod uwagę tę różnorodność wiekową, tegoroczne 
hasło zjazdowe miało szanse spodobać się wszystkim. Obecna w nim tradycja podkreślała bowiem rolę korzeni i tożsamości 
narodowej w wychowaniu kolejnych pokoleń. W nawiązaniu do tego aspektu uczestnicy Zjazdu przywieźli ze sobą regionalne 
stroje ludowe, które zaprezentowali w trakcie wieczorów: „Małe Ojczyzny” oraz „Bezkresne bogactwo historii – 
Kresy”.Inwestycja z kolei miała możliwość zaistnieć w miejscu panelu społeczno-ekonomicznego, który w tym roku odbył się na 
Giełdzie Papierów Wartościowych, by podkreślić, że rodzina jest najważniejszą inwestycją społeczną w kontekście przyszłości 
(kolejny człon hasła Zjazdu). Gościem tego panelu byli eksperci ze świata nauki, gospodarki i ekonomii: minister Marlena Maląg, 
Marek Dietl – prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych, prof. Łukasz Hardt z Rady Polityki Pieniężnej, prof. Marek Kośny z 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Joanna Krupska – przewodnicząca Rady Krajowej Związku Dużych Rodzin „Trzy 
Plus”. Pełen zapis debaty dostępny jest na stronie www.3plus.pl.
W zamyśle organizatorów tegoroczny panel miał przypomnieć, że rodzina jest inwestycją, ale też wymaga inwestycji, by nadać 
kształt społeczeństwu na kolejne stulecia. Zaniedbania w kwestiach inwestowania w rodzinę prowadzą do katastrofy 
demograficznej, która pociąga za sobą kryzys ekonomiczny, kulturowy, relacyjny, a w konsekwencji destrukcję społeczeństw. 
Podczas debaty padły propozycje konkretnych rozwiązań systemowych, poprawiających sytuację rodzin w Polsce, m.in. 
wspólnego opodatkowania rodziców i dzieci, by podatki nie obciążały niewspółmiernie tych dorosłych, którzy decydują się na 
wychowanie licznego potomstwa – przyszłego pokolenia. Po panelu na Giełdzie Papierów Wartościowych członkowie Zarządu 
Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” w uznaniu zasług na rzecz dużych rodzin wręczyli wyróżnienia i statuetki. Otrzymali je: Grupa 
Eurocash S.A. jako „Firma Przyjazna Rodzinie 2021” oraz pan Łukasz Hardt – „Przyjaciel Dużych Rodzin”.Zjazd zakończyła Msza 
św. w warszawskiej archikatedrze, której przewodniczył bp Tadeusz Pikus. Po niej rodziny zrobiły sobie, tradycyjnie już, wspólne 
zdjęcie – tym razem pod kolumną króla Zygmunta. Wydarzenia Zjazdu odbywały się w dużej części w przestrzeni otwartej. 
Rodziny uczestniczyły w warsztatach, zwiedzały Warszawę m. in. Muzeum Powstania Warszawskiego, Centrum Nauki Kopernik, 
Muzeum Etnograficzne, Centrum Pieniądza i Centralny Dom Technologii. Nowością na Zjeździe był panel lifestylowy, w którym 
dyskutowali zaproszeni goście znani ze świata mediów społecznościowych – transmitowany i dostępny na www.3plus.pl. Swój 
odrębny program – warsztaty i spotkania – mieli także „Młodzi na Plus”, młodzieżowo-studencka sekcja w wieku 16-26 lat. 
Honorowy Patronat nad Plenerowym IX Ogólnopolskim Zjazdem Dużych Rodzin objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzej Duda oraz Małżonka Prezydenta Pani Agata Kornhauser-Duda.
Wydarzenie odbyło się dzięki wsparciu Partnerów Głównych: Fundacji KGHM oraz Grupy Eurocash S.A., a także Partnera 
Strategicznego – PKN ORLEN S.A. oraz Partnerów: Banku PKO BP, Fundacji PZU, Fundacji PFR oraz Giełdy Papierów 
Wartościowych.
Partnerzy Medialni Zjazdu Dużych Rodzin to: Polskie Radio, TVP 3 Warszawa, PAP oraz KAI.
 
9. PROJEKT NGO PROO1A:
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W ramach działań w projekcie NGO PROO1A w 2021 roku podjęto następujące działania:
1. Wdrożenie strategii fundraisingowej pozwalającej na zróżnicowanie źródeł finansowania i usamodzielnienie finansowe 
organizacji. W roku 2021 ZDR 3+ współpracował z trzema fundraiserami: Patrykiem Kusiem, Dobromiłą Olszewską oraz Pawłem 
Borządkiem. Zakresem tej współpracy były działania informacyjne i doradcze. W 2021 przygotowana została oferta dotycząca 
przekazywania paczek okazjonalnych, w wyniku podjętych działań zrealizowane zostało działanie przez koło ZDR w Legnicy na 
zlecenie Fundacji Revimine - przekazania 350 paczek dla seniorów zamieszkujących na terenie gminy Legnica. Wartość działania 
w tym przekazanych paczek w ramach odpłatnej działalności wyniosła 18 600zł. Ponadto wdrożono możliwość przekazywania 
darowizn przez stronę internetową https://www.3plus.pl/pl/Dobrowolne-wplaty. Przeprowadzono także kampanię 1% - 
rozesłanie SMS do członków organizacji.

2. Działania komunikacyjne: W 2021 roku kontynuowana była wysyłka 12 newsletterów z informacjami o możliwościach 
pozyskania funduszy przez koła i oddziały ZDR. Newslettery były rozsyłane do przewodniczących kół i oddziałów oraz 
koordynatorów działalności społecznej ZDR, którzy wspierają działalność kół ZDR.
3. Szkolenia W 2021 zrealizowano 4 szkolenia z pozyskiwania funduszy - 3 stacjonarne w Toruniu, Praszce, Wrocławiu oraz jedno 
szkolenie online dla działaczy z całej Polski. W szkoleniach wzięło udział 54 osoby. Wzrost wiedzy wykazały 54 osob
4. Identyfikacja wizualna: W roku 2021 we współpracy z agencją kreatywną MUFU została przygotowana nowa identyfikacja 
wizualna organizacji obejmująca całą linię materiałów promocyjnych: wzór plakatu, ulotki, materiałów drukowanych np, 
raportów, papieru firmowego, wizytówek, layoutu strony internetowej, stworzenia linii graficznej dla submarek własnych 
organizacji a także księgi znaku wykorzystania logotypu.
5. Rozwój działalności Linii 3Plus: W roku 2021 kontynuowano współpracę z psychologiem i psychoterapeutą. W roku 2021 
ponad 100 rodzin zostało objętych opieką Linii 3 Pplus. Ponadto eksperci naszej linii w ramach projektu działań rzeczniczych 
realizowanych w projekcie dofinansowanym z PROO - priorytet 3 przygotowali raport z działalności Linii dostępny pod linkiem: 
https://www.3plus.pl/pl/Raporty-/1218,Raport-Linii-3Plus-Wybrana-problematyka-zycia-duzych-rodzin-w-Polse
6. Rozwój działalności rzeczniczej: W ramach konsultacji prawnych udzielanych dla rodzin były udzielane porady telefoniczne 
oraz powstały następujące publikacje:
Analizy prawne:
1. https://www.3plus.pl/pl/opinie-i-stanowiska/1404,Instrumenty-wsparcia-samorzadow-w-prowadzeniu-polityki-
mieszkaniowej
2. https://www.3plus.pl/pl/aktualnosci/1374,Rzadowy-program-Polski-Lad-wsparcie-dla-samorzadow
3. https://www.3plus.pl/pl/opinie-i-stanowiska/1407,Analiza-prawna-dotyczaca-zmian-w-prawie-w-obszarze-prawa-
podatkowego
4. https://www.3plus.pl/pl/opinie-i-stanowiska/1408,Analiza-prawna-dotyczaca-zmian-w-prawie-w-obszarze-prawa-pracy
5. https://www.3plus.pl/pl/opinie-i-stanowiska/1405,Rzadowy-program-Polski-Lad-wsparcie-dla-samorzadow
6. https://www.3plus.pl/pl/opinie-i-stanowiska/1406,Pakiet-mieszkaniowy-w-rzadowym-programie-Polski-Lad-
7. https://www.3plus.pl/pl/opinie-i-stanowiska/1409,Najkorzystniejsze-inwestycje-w-przyszlosc-wspieranie-rozwoju-rodzin
Monitoring legislacyjny:
1. https://www.3plus.pl/pl/opinie-i-stanowiska/1421,Zmiany-w-programie-Rodzina-500-
2. https://www.3plus.pl/pl/opinie-i-stanowiska/1417,Elektroniczna-KDR-w-aplikacji-mObywatel
3. https://www.3plus.pl/pl/opinie-i-stanowiska/1416,Sejm-przeglosowal-nowele-do-tzw-ustawy-smieciowej
4. https://www.3plus.pl/pl/opinie-i-stanowiska/1415,Zmiany-w-elektronicznej-Karcie-Duzej-Rodziny
5. https://www.3plus.pl/pl/opinie-i-stanowiska/1410,Nowe-stawki-za-wywoz-smieci-w-Warszawie
Opublikowane stanowiska, propozycje zmian w prawie:
1. https://www.3plus.pl/pl/opinie-i-stanowiska/1423,Stanowisko-Zwiazku-Duzych-Rodzin-Trzy-Plus-w-sprawie-Rodzinnego-
kapitalu-opiekunczego-
2. https://www.3plus.pl/pl/opinie-i-stanowiska/1418,Stanowisko-ZDR-w-sprawie-Polskiego-Ladu
3. https://www.3plus.pl/pl/opinie-i-stanowiska/1422,Stanowisko-w-sprawie-badan-struktury-rodzin-na-poziomie-
samorzadowym
4. https://www.3plus.pl/pl/opinie-i-stanowiska/1414,Stanowisko-Zarzadu-Zwiazku-Duzych-Rodzin-3Plus-w-sprawie-
proponowanych-zmian-podatkowych
5. https://www.3plus.pl/pl/opinie-i-stanowiska/1413,Stanowisko-ZDR3-w-sprawie-Polskiego-Ladu-zmiany-podatkowe-i-
polityka-mieszkaniowa
6. https://www.3plus.pl/pl/opinie-i-stanowiska/1412
7. Spotkania Kół i Oddziałów: W roku 2021 roku zrealizowano dwa stacjonarne Spotkania Oddziałów i Kół. Oba odbyły się w 
Warszawie. Szczegółowy program i relacja z XVII spotkania:
https://www.3plus.pl/pl/SOK/1295,XVII-Spotkanie-Oddzialow-i-Kol
https://www.3plus.pl/pl/SOK/1296,XVII-SOK-za-nami-Opinie-uczestnikow
W wydarzeniu wzięło udział 53 osoby i zostało ono przeprowadzone jako weekendowe spotkanie (8-10 października) w 
Warszawie. Szczegółowy program i relacja z XVI spotkania:
https://www.3plus.pl/pl/SOK/1390,XVI-Spotkanie-Oddzialow-i-Kol-Program
https://www.3plus.pl/pl/SOK/1389,-Dlaczego-warto-dzialac-czyli-relacja-oraz-galeria-zdjec-z-SOK-u
W wydarzeniu wzięło udział 50 osób, wydarzenie zostało przeprowadzone pierwszego dnia zniesienia restrykcji covidowych i 
zostało przeprowadzone jako jednodniowe spotkanie
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10. PROJEKT PROO3:
1.Szkolenia: W 2021 roku odbyło się szkolenie z dostępu do informacji publicznej. Prowadzącym szkolenie była radca prawny 
Pani Adrianna Szubielska-
Malińska. W szkoleniu uczestniczyło 14 osób. Program szkolenia został ustalony z trenerem i dopasowany do spraw jakimi 
zajmuje się stowarzyszenie:

1.Ustawa o dostępie do informacji publicznej
a) przykłady udostępnianych informacji
b) ważne informacje z punku widzenia organizacji prorodzinnych
c) przykłady pism
d) procedura wnioskowania o informację publiczną
- w jakiej formie można złożyć wniosek
- na jaki adres email należy wysłać wnioski?
- czy wnioskodawca musi być anonimowy?
e) zasady dostępu do informacji publicznej
2. Praktyka dostępu do informacji publicznej
a) Obowiązujące terminy
b) Metodologia liczenia terminów w zależności od formy wniosku
c) Odwołania, procedura sądowa
d) Jawność wynagrodzeń
e) Na czym polega zjawisko anonimizacji
f) decyzja o umorzeniu postępowania

Po szkoleniu została rozesłana do uczestników ankieta ewaluacyjna oraz prezentacja wraz z casusami omawianymi w trakcie 
zajęć. W ankiecie wzięło udział 12 uczestników, u wszystkich stwierdzono wzrost wiedzy.
2. Przygotowanie i publikacja raportu „Wybrana problematyka życia rodzin wielodzietnych w Polsce – 2021”:  Prowadzone były 
dalsze prace nad opracowaniem raportu zapoczątkowane w roku 2020. Ostatecznie powstał obszerny dokument, który został 
zaprezentowany i omówiony w trakcie XVII Spotkania Oddziałów i Kół w Warszawie w dniach 8-10 października 
(https://www.3plus.pl/pl/SOK/1295,XVII-Spotkanie-Oddzialow-i-Kol).  Raport został rozesłany do przedstawicieli samorządów i 
struktur lokalnych organizacji. Raport dostępny jest również online: https://www.3plus.pl/pl/Raporty-/1218,Raport-Linii-3Plus-
Wybrana-problematyka-zycia-duzyc--rodzin-w-Polsce. Raport wskazuje na konieczność diagnozy, analizy i wdrażania zmian 
wspierających funkcjonowanie rodzin wielodzietnych, stanowiących ważny kapitał społeczny. Problemy, z jakimi zgłaszały się 
osoby dzwoniące na Linię 3Plus to sprawy administracyjne (np. wsparcie mieszkaniowe, socjalne, programy wsparcia), potrzeby 
emocjonalne i społeczne (np. konflikty sąsiedzkie, problemy w relacjach z dziećmi lub małżonkiem, stres związany z pandemią), 
a także edukacja, zdrowie i bezpieczeństwo (np. problemy ze zdalnym nauczaniem, utrata pracy, sytuacje losowe) i prawo (np. 
rozwody, opieka nad dziećmi, sytuacja kobiet na rynku pracy). Promocja raportu polegała na wykorzystaniu własnych kanałów 
informacji (facebook, aplikacja, newsletter, strona www) oraz kontaktu z mediami. Dzięki temu powstało kilka publikacji 
prasowych m.in.: https://www.radiomaryja.pl/informacje/pomocna-dlon-dla-wielodzietnych-rodzin/ 
https://www.wnp.pl/finanse/raport-linia-3plus-najwiekszym-wyzwaniem-przed-jakim-stoja-rodziny-wielodzietne-jest-
problemmieszkaniowy,498343.html
https://radiowarszawa.com.pl/jak-rodziny-wielodzietne-znosza-pandemie-poznaj-raport-linii-3plus/https://www.ekai.pl/raport-
o-sytuacji-rodzin-wielodzietnych-w-polsce/. W roku 2021 zespół został poszerzony o osoby: Karolina Kowalczyk (prawnik), 
Mariola Bieńko (socjolog), Michał Obidziński (psycholog), Łukasz Konowałek (psycholog), Agnieszka Celej (wizualizacja danych).
3. Przygotowanie i publikacja opracowania badań wielodzietności "Rodziny wielodzietne w Polsce i Niemczech, różnice i 
podobieństwa"  W roku 2021 członkowie zespołu przygotowali artykuły naukowe - analizy. W wyniku prac zespołu ekspertów 
powstała publikacja pod tytułem "Rodziny wielodzietne - aktualny stan badań i najważniejsze wyzwania. Perspektywa polska i 
niemiecka. 2021". Raport liczy 78 stron i został opublikowany na stronie internetowej: 
https://www.3plus.pl/pl/Raporty-/1289,Rodziny-wielodzietne-aktualny-stan-badan-i-najwazniejsze-wyzwania. Ponadto zostały 
udostępnione przetłumaczone badania (dostępne na stronie raportu). W raporcie znalazły się oprócz wstępu od kierownika 
zespołu prof. Marka Kośnego następujące zagadnienia: -Rodziny wielodzietne w Polsce i Niemczech, różnice i podobieństwa - 
wstęp Związku Dużych Rodzin Trzy Plus (a: Aleksandra Januszewicz)
-Rodziny wielodzietne w badaniach socjologicznych (a: prof. Mariola Bieńko)
-Wielodzietność - perspektywa psychologiczna (a: dr Łukasz Tanaś)
-Rodziny wielodzietne w badaniach ekonomicznych (a: dr Anna Bebel)
-Rodziny wielodzietne jako przedmiot badań demograficznych (a: dr Małgorzata Pawlus)
Promocja raportu polegała na wykorzystaniu własnych kanałów informacji (facebook, aplikacja, newsletter, strona www
4. Monitoring legislacyjny, działalność rzecznicza: W roku 2021 zostały przygotowane następujące publikacje 
A) Komentarze i analizy prawne:
1. https://www.3plus.pl/pl/opinie-i-stanowiska/1404,Instrumenty-wsparcia-samorzadow-w-prowadzeniu-polityki-
mieszkaniowej
2. https://www.3plus.pl/pl/aktualnosci/1374,Rzadowy-program-Polski-Lad-wsparcie-dla-samorzadow
3. https://www.3plus.pl/pl/opinie-i-stanowiska/1407,Analiza-prawna-dotyczaca-zmian-w-prawie-w-obszarze-prawa-
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podatkowego
4. https://www.3plus.pl/pl/opinie-i-stanowiska/1408,Analiza-prawna-dotyczaca-zmian-w-prawie-w-obszarze-prawa-pracy
5. https://www.3plus.pl/pl/opinie-i-stanowiska/1405,Rzadowy-program-Polski-Lad-wsparcie-dla-samorzadow
6. https://www.3plus.pl/pl/opinie-i-stanowiska/1406,Pakiet-mieszkaniowy-w-rzadowym-programie-Polski-Lad-
7. https://www.3plus.pl/pl/opinie-i-stanowiska/1409,Najkorzystniejsze-inwestycje-w-przyszlosc-wspieranie-rozwoju-rodzin
B) Komentarze i monitoring legislacyjny:
8. https://www.3plus.pl/pl/opinie-i-stanowiska/1421,Zmiany-w-programie-Rodzina-500-
9. https://www.3plus.pl/pl/opinie-i-stanowiska/1417,Elektroniczna-KDR-w-aplikacji-mObywatel
10. https://www.3plus.pl/pl/opinie-i-stanowiska/1416,Sejm-przeglosowal-nowele-do-tzw-ustawy-smieciowej
11. https://www.3plus.pl/pl/opinie-i-stanowiska/1415,Zmiany-w-elektronicznej-Karcie-Duzej-Rodziny
12. https://www.3plus.pl/pl/opinie-i-stanowiska/1410,Nowe-stawki-za-wywoz-smieci-w-Warszawie

C) Opublikowane stanowiska, propozycje zmian w prawie:
1. https://www.3plus.pl/pl/opinie-i-stanowiska/1423,Stanowisko-Zwiazku-Duzych-Rodzin-Trzy-Plus-w-sprawie-Rodzinnego-
kapitalu-opiekunczego-
2. https://www.3plus.pl/pl/opinie-i-stanowiska/1418,Stanowisko-ZDR-w-sprawie-Polskiego-Ladu
3. https://www.3plus.pl/pl/opinie-i-stanowiska/1422,Stanowisko-w-sprawie-badan-struktury-rodzin-na-poziomie-
samorzadowym
4. https://www.3plus.pl/pl/opinie-i-stanowiska/1414,Stanowisko-Zarzadu-Zwiazku-Duzych-Rodzin-3Plus-w-sprawie-
proponowanych-zmian-podatkowych
5. https://www.3plus.pl/pl/opinie-i-stanowiska/1413,Stanowisko-ZDR3-w-sprawie-Polskiego-Ladu-zmiany-podatkowe-i-
polityka-mieszkaniowa
6. https://www.3plus.pl/pl/opinie-i-stanowiska/1412,Stanowisko-ZDR-Trzy-Plus-w-sprawie-podatkow
7. https://www.3plus.pl/pl/opinie-i-stanowiska/1411,ZDR3-zglasza-do-Senatu-projekt-poprawek-do-ustawy-PIT
8. https://www.3plus.pl/pl/opinie-i-stanowiska/1424,Petycja-o-zmiane-ustawy-w-sprawie-okreslania-stawek-za-wywoz-
odpadow

D) Prezentowane stanowiska w trakcie konsultacji społecznych:
9. https://www.3plus.pl/pl/opinie-i-stanowiska/1419,Konsultacje-spoleczne-w-MRPiT-na-temat-bonu-mieszkaniowego
10.https://www.3plus.pl/pl/opinie-i-stanowiska/1425,Konsultacje-spoleczne-w-Warszawie-Strategia-Demograficzna-2040

E) Dodatkowo zostały przeprowadzone wewnętrzne konsultacje społeczne dot. współpracy z samorządem w kwestii 
kształtowania opłat za wywóz
odpadów w formie spotkania online:
https://www.3plus.pl/pl/opinie-i-stanowiska/1420,Oplaty-za-odpady-komunalne-w-gminach-szanse-na-znizki-dla-duzych-rodzin

5. Wdrożenie programu indywidualnych darczyńców: W 2021 roku powołany został zespół składający się z fundraisera (Karol 
Grabiec), specjalisty ds komunikacji (Urszula Wójcik) oraz informatyka (Michał Żylińśki). Zespół na samym początku pracy określił 
sobie cel pracy, opracował narzędzie do monitorowania wpłat przez dobrowolnych darczyńców, opracował wiadomości dla 
darczyńców, schemat dalszego informowania darczyńców o prowadzonych inicjatywach. Została stworzona zakładka na
stronie internetowej www.3plus.pl - https://www.3plus.pl/pl/Dobrowolne-wplaty która zawiera formularz wpłat oraz jest 
podłączona z systemem płatności. Zostały także przygotowane niezbędne regulaminy. W zespole prowadziliśmy również prace 
merytoryczne nad strategią pozyskiwania darczyńców m.in. dotyczące wdrażania zachęt do wsparcia organizacji w kolejnych 
formach (newsletter, sms marketing). Mechanizm został pilotażowo
wdrożony także na stronie jednego z naszych projektów https://stypendia.3plus.pl/ Docelowo planowana jest możliwość 
wsparcia dla całej struktury lokalnej naszej organizacji (ponad 100 kół i oddziałów)
6. Badanie lokalnych polityk.: W 2021 roku prowadzone były dalsze prace nad opracowaniem raportu. Powstał obszerny 90-
stronicowy dokument, który został zaprezentowany i omówiony w trakcie XVII Spotkania Oddziałów i Kół w Warszawie w dniach 
8-10 października (https://www.3plus.pl/pl/SOK/1295,XVII-Spotkanie-Oddzialow-i-Kol). 
W opracowaniu znalazły się przykłady działań wspierających rodziny realizowane przez JST. W publikacji znalazły się praktyki z 
39 samorządów. Czytelnik zapozna się z praktykami prorodzinnymi dostępnymi w: Andrespolu, Białymstoku, Chrzanowie, Ełku, 
Gdyni, Grodzisku Mazowieckim, Kleszczowie, Krakowie, Lęborku, Lubartowie, Lublinie, Nowym Tomyślu, Opolu Lubelskim, 
Poznaniu, Pruszczu, Serocku, Skierniewicach, Stargardzie, Swarzędzu, Szczecinie, Świdniku, Tomaszowie Mazowieckim, Toruniu, 
Wadowicach, Wałbrzychu, Wrocławiu, Żarach, Żukowie, Gminie Częstochowa, Gminie Namysłów, Gminie Niedźwiada, Gminie 
Nysa, Gminie Olesno, Gminie Polkowice, Gminie Trzebnica, Gminie Węgierska Górka, Powiecie Lubartowskim, Powiecie 
Rawskim i województwie łódzkim. W tworzenie raportu zaangażowane były 4 koordynatorki regionalne, które współpracowały 
również z członkami organizacji oraz członkami Zarządów struktur terenowych, którzy wspierali koordynatorki w zebraniu 
materiałów.

11. PROJEKT DUMNI Z RODZINY.
W 2021 roku ZDR 3+ w ramach projektu Dumni z Rodziny zrealizował:
1. 38 szkoleń wspierających budowanie relacji rodzinnych, kompetencji społecznych i zawodowych dla rodziców wielodzietnych 
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

10000

500

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

- w których wzięło udział łącznie 431 osób. 
2. Wsparcie dla lokalnych liderów środowisk rodzinnych poprzez organizację 26 szkoleń profesjonalizujących lokalne organizacje 
pozarządowe i grupy nieformalne działające na rzecz rodziny w których wzięło udział łącznie 309 osób
3. Szkolenia oraz superwizje dla 23 trenerów par, dzięki czemu ich autorskie programy szkoleń z obszaru komunikacji w rodzinie 
zostały ulepszone. 
4. Przygotowanie i produkcję 5 filmów skierowanych do rodziców..
5. Kampanię społeczną w mediach społecznościowych na temat wyjątkowej roli rodziny w
kształtowaniu postaw prospołecznych. Kampania obejmowała m.in. publikację treści na Instagramie ponad 90 (stories, posty, 
live'y) które wygenerowały 312 373 wyświetleń, produkcję spotu filmowego na portalu Youtube (23 221 wyświetleń) oraz 
materiały reklamowe zamawiane w mediach. Łączna minimalna liczba dotarcia wynosi
608 215 wyświetleń (sumarycznie YT, FB, IG, LP). Dane na podstawie informacji z portali społecznościowych.
6. Wdrożono proces certyfikacji Samorząd Przyjazny Rodzinie w pięciu różnych JST i wypromowano modelowe rozwiązania dla 
samorządów w Polsce w obszarze działań na rzecz rodziny i demografii. Łącznie zrealizowano 28 szkoleń dla 219 urzędników z 5 
samorządów w 6 obszarach tematycznych. 
Dzięki realizacji zadania wpłynęliśmy na kształtowanie się świadomości obywateli oraz instytucji w obszarze wizerunku dużej 
rodziny – jako wartościowej tkanki społecznej, z którą warto się utożsamiać i wspierać. Działania przyczyniły się do promowania 
dzietności a także bezpośredniego wsparcia rodziny (rodziców, dzieci, młodzieży). Jesteśmy pewni, że podjęte działania 
przyczyniły się do zmiany postaw polegającej na większej akceptacji i wsparciu modelu rodziny 3+ co w długim okresie czasu 
przyczyni się do odwrócenia negatywnego trendu demograficznego
12. AKADEMIA TALENTÓW
Akademia Talentów to program rozwoju skierowany do utalentowanych studentów pochodzących z dużych rodzin. Program ma 
na celu wspierać alumnów w usamodzielnieniu, osiąganiu celów zawodowych ale także uwrażliwić ich na dobro społeczne. W 
2021 roku odbyła się I edycja programu, w której wzięło udział 25 stypendystów. Stypendyści pochodzili z dużych rodzin z całej 
Polski. Stypendium ma charakter motywacyjno-wychowawczy. W swoim założeniu program ma wspierać budowanie środowiska 
liderów wywodzących się z dużych rodzin. Poprzez Akademię Talentów młodzież zostaje uwrażliwiona na kwestie rodzinne w ich 
przyszłych miejscach pracy i życiu społecznym. Dzięki dofinansowaniu z Fundacji PZU stypendyści mogli otrzymywać przez okres 
6 miesięcy wsparcie finansowe w wysokości 500 zł. Studenci brali także udział w spotkaniach online z ekspertami oraz z 
tygodniowej szkole liderów, która odbyła się  w Warszawie w dniac

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 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 7 000,00 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 5 000,00 zł

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 7 000,00 zł
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 3 507 027,91 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2 754 529,78 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 261 287,51 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 490 904,22 zł

d) przychody finansowe 47,06 zł

e) pozostałe przychody 259,34 zł

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 IX 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 oraz aktywny udział w debacie 
publicznej dotyczącej polityki rodzinnej. 
Organizacja warsztatów, spotkań 
animacyjnych w Kołach- strukturach 
terenowych ZDR.

93.29.Z 0,00 zł

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 73.11.Z

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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63 823,90 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 2 428 948,05 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 646 518,45 zł

2.4. Z innych źródeł 367 737,51 zł

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 18 950,80 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 82 774,70 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 Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

1 Rozwój społeczności lokalnych poprzez organizację bezpłatnych warsztatów, pikników, spotkań. 14 087,90 zł

1 Pomoc rodzinom w trudnej sytuacji materialnej 65 686,80 zł

2 Program stypendialny 3 000,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

1 994 696,54 zł

99 500,00 zł

334 751,51 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

55 775,00 zł

76 539,23 zł

23 300,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

490 904,22 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -189 505,80 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -132 927,28 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 334 672,16 zł

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 3 522 966,77 zł 82 774,70 zł

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

2 944 035,58 zł 82 774,70 zł

394 214,79 zł 0,00 zł

156 232,06 zł

54,42 zł

27 834,93 zł

594,99 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

0,00 zł

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 334 672,16 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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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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)

9 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)

6,10 etatów

82 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

8 186 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

8 186 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

50 osób

150 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1 501 003,56 zł

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

1 477 034,22 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 

23 969,34 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)  

1 374,55 zł

35 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)

50 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 40 osób

10 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

30 osób

5 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

430 390,29 zł

430 390,29 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1 070 613,27 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 39 067,80 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1 437 966,42 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)

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 Integracja Rewelacja Piknik Piknik dla mieszkańców Gminy 
Michałowice

Gmina Michałowice 13 425,00 zł

2 Pozytywne rodzicielstwo- 
cykl warsztatów oniline dla 
rodziców

Cykl warsztatów dla rodziców 
podnoszący kompetencje 
wychowawcze

Gmina Michałowice 10 400,00 zł

3 Wzmacnianie roli i funkcji 
rodziny

Cykl spotkań, warsztatów dla 
rodziców, chcących podnieć 
swoje kompetencje 
rodzicielskie.

Gmina Grodzisk Mazowiecki 38 500,00 zł

4 Sportowo i rodzinnie Aktywizacja dzieci, młodzieży, 
rodziców. Zachęcenie do 
wspólnego spędzania czasu przy 
aktywnościach sportowych.

Województwo Łódzkie- Rodzinne 
Centrum Pomocy Społecznej

9 890,00 zł

5 W rodzinnym gronie. Przeciwdziałanie skuotkom 
COVID 19 realizowane poprzez 
wspieranie, upowszechnianie 
kultury fizycznej, działalności na 
rzecz osób w wieku 
emerytalnym, działalności na 
rzecz rodziny.

Zarząd Województwa Łódzkiego 6 000,00 zł

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

0,00 zł

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

17 181,00 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 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

6 Kulturalne zamieszanie na 
Wałuszewskiej

Integracja lokalnego środowiska 
wokół działań kulturalnych, 
edukacyjnych, sportowych.

Wydział Kultury Dzielnicy Białołęka 10 000,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

1 Pozyskiwanie Partnerów do 
Karty Dużej Rodziny

Pozyskiwanie nowych 
partnerów Karty Dużej Rodziny 
oraz obsługa bieżąca programu.

Ministerstwo Rodziny i Polityki 
Społecznej

150 000,00 zł

2 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

201 173,21 zł

3 PROO 3 Wspieranie działań statutowych 
organizacji sektora 
pozarządowego, wspieranie 
rozwoju instytucjonalnego 
organizacji. Działalność 
rzecznicza, przygotowanie 
raportów, stanowisk.

Narodowy Instytut Wolności 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego

133 578,29 zł

4 Dumni z Rodziny Realizacja szkoleń, kampanii 
społecznej, pilotażu certyfikacji 
samorządów przyjaznych 
rodzinie

Ministerstwo Rodziny i Polityki 
Społecznej

494 860,99 zł
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2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

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

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Radosław Waszkiewicz
Andrzej Wach
Łukasz Wojdak

Szymon Wytykowski
Agata Arciszewska
Zuzanna Lipińska

Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Najwyższa Izba Kontroli 1
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