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Data zamieszczenia sprawozdania 2017-07-12

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

Irena Jeśmanowicz Członek Zarządu 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)

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

Zuzanna Lipińska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Monika Ławrynowicz Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Michał Wydra Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Paweł Siciński Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

W 2016 roku Zarząd Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” działał do dnia 15 maja, tj. dnia Walnego 
Zebrania Członków Rzeczywistych w składzie :
Joanna Krupska – Prezes 
Konstanty Radziwiłł – Wiceprezes 
Radosław Waszkiewicz – Wiceprezes 
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Andrzej Wach – Członek Zarządu, Sekretarz 
Łukasz Wojdak – Członek Zarządu, Skarbnik
Paweł Woliński – Członek Zarządu
Paweł Siciński – Członek Zarządu

Po wyborach podczas WZCR Zarząd ZDR „Trzy +” działał w składzie:
Joanna Krupska – Prezes
Konstanty Radziwiłł – Wiceprezes
Radosław Waszkiewicz – Wiceprezes
Andrzej Wach – Członek Zarządu, Sekretarz
Łukasz Wojdak – Członek Zarządu, Skarbnik
Paweł Woliński – Członek Zarządu
Irena Jeśmanowicz – Członek Zarządu

Z dniem 17.11.2016 roku Pan Paweł Woliński złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu, zaś z dniem 
19.12.2016 roku rezygnację złożył Pan Konstanty Radziwiłł.

W konsekwencji powyższego, od dnia 19 grudnia do 31 grudnia 2016 roku Zarząd ZDR „Trzy+” działał w 
składzie 5-cio osobowym: 
Joanna Krupska – Prezes
Radosław Waszkiewicz – Wiceprezes
Andrzej Wach – Członek Zarządu, Sekretarz
Łukasz Wojdak – Członek Zarządu, Skarbnik
Irena Jeśmanowicz – Członek Zarządu
Powyższe zmiany zostały odnotowane w KRS.
W 2016 roku Zarząd ZDR „Trzy+” zebrał się 13 razy na posiedzeniach, w tym dwukrotnie były to 
posiedzenia poszerzone o przedstawicieli oddziałów: w Warszawie 08.01.2016 i 09.07.2016 roku.
Zarząd ZDR „Trzy+” podjął też dwie uchwały w trybie pisemnym. Pierwszą w dniu 21.03.2016 roku o 
powołaniu koła w Siemianowicach oraz drugą w dniu 16.08.2016 roku o wyrażeniu zgody na zawarcie 
umowy współpracy z Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach zgodnie z zapisem par. 17 ust.2 Statutu 
ZDR „Trzy+”.
Zespół Ekspertów
Zarząd ZDR3+ podjął w grudniu decyzję o zakończeniu pierwszej kadencji Zespołu Ekspertów 
działającego w składzie:
Przewodniczący – dr Stanisław Kluza
Wiceprzewodniczący - prof. Bożena Balcerzak, dr Agnieszka Chłoń-Domińczak
Sekretarz – prof. Łukasz Hardt
Członkowie:  
Bartosz Marczuk
Rafał Antczak
Zbigniew Derdziuk
Prof. Leszek Bosek
Mec. Michał Czarnik
Dr Irena Kowalska
Ambasador Jan Tombiński
Dr Agnieszka Tombińska

Zarząd otworzył II kadencję Zespołu Ekspertów w składzie:
Przewodniczący – prof. Marek Kośny
Członkowie:
Rafał Antczak
Zbigniew Derdziuk
Agnieszka Chłoń – Domińczak
Leszek Bosek
Paweł Kastory
Jan Tombiński
Agnieszka Tombińska

W 2016 roku Zespół ekspertów wraz z Zarządem wypracował poniższe stanowisko, które następnie 
przyjęte zostało przez Zarząd ZDR „Trzy+”:
Stanowisko ZDR „Trzy+” w sprawie projektu programu 500+. Ogłoszone 20.01.2016. Dyskutowane i 
analizowane z ekspertami, poddawane dyskusji w kołach od października 2015.

Druk: MPiPS 3



1 sierpnia 2016 roku zespół w składzie Marek Kośny, Michał Wydra, Szymon Wytykowski, Łukasz 
Wojdak przedstawiłł Stanowisko ZDR „Trzy+” w sprawie projektu Narodowego Programu 
Mieszkaniowego.
W 2016 roku istotnym obszarem działalności Zarządu ZDR „Trzy+” były działania wspierające 
świadczenie 500+.

Działalność kół i oddziałów w 2016 roku 
W 2016 roku liczba kół ZDR „Trzy+” zamknęła się liczbą 74. Aktywnych organizacyjnie jest 60 kół, w 
szczególności po wprowadzeniu kart samorządowych część kół uśpiła swoją działalność, w części 
dokonuje się wymiana pokoleniowa. Niemal ze wszystkimi kołami był kontakt telefoniczny lub mailowy 
i prowadzone były rozmowy o reaktywacji i wspierające działalność.
W 2016 roku 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.
Z racji organizacji Zjazdu Dużych Rodzin w Gnieźnie, za pośrednictwem biura, została w dużej mierze 
(wśród zainteresowanych udziałem w Zjeździe) uaktualniona i poszerzona (w pierwszej kolejności 
zapisywani byli członkowie Związku) baza danych członków ZDR „Trzy+”. Aktywność niektórych kół 
również powoduje powiększenie bazy np. w woj. łódzkim gdzie realizowany był projekt na poziomie 
wojewódzkim.
W 2016 roku zostały zorganizowane dwa zjazdy kół i oddziałów ZDR „Trzy+”. 
Wiosenny Zjazd Kół i Oddziałów połączony z WZCR miał miejsce w Grodzisku Mazowieckim w dniu 
15.05.2016 roku i został zorganizowany przez biuro ZDR przy współpracy z Kołem ZDR „Trzy+” w 
Grodzisku Mazowieckim. Część merytoryczna poświęcona była omówieniu wyników badań 
przeprowadzonych przez IPSOS w ramach projektu badawczego finansowanego ze środków Fundacji 
PZU oraz omówieniu zmian w Statucie dotyczących struktur regionalnych w ZDR. Zjazd kół i oddziałów 
powiązany był z bardzo dobrze przygotowanym przez Koło w Grodzisku Mazowieckim Tygodniu 
Rodziny, w trakcie którego w dniu 15 maja 2016 roku swoją obecnością zaszczyciła Pani Premier Beata 
Szydło. Podczas uroczystej gali, Zarząd ZDR wręczył Pani Premier honorowe wyróżnienie – statuetkę 
„Przyjaciel Rodziny”.

Jesienny Zjazd Kół i Oddziałów we Nysie odbył się 15.11.2016 roku i został zorganizowany przez biuro 
ZDR przy współpracy z nowo powołanym Kołem w Nysie. Część merytoryczna była poświęcona była 
omówieniu wybranych aspektów polityki rodzinnej na szczeblu krajowym i samorządowym. 
Prelegentem był dr hab. Marek Kośny - ekspert ZDR „Trzy Plus” (Uniwersytet Ekonomiczny we 
Wrocławiu, Katedra Badań Operacyjnych) oraz Burmistrz Nysy Pan Kordian Kolbiarz i Prezes ZDR Pani 
Joanna Krupska. Uczestnicy Zjazdu , w dyskusji odnosili do tematu gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy 
jako Związek. Podnoszono również kwestie zmian w strukturze organizacyjnej Związku, zgłaszając 
mocne postulaty co do wzmocnienia aktywności operacyjnej na szczeblu centralnym poprzez 
wzmocnienie kadrowe biura ZDR. 

W dniach 17 – 19 czerwca 2016 roku w Gnieźnie odbył się IV Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin.
Hasło zjazdu „Chrzest. Rodzina. Polskę zaczyna”. Organizatorzy przyjęli założenie organizacji zjazdu dla 
1000 – 1200 osób. Udział wzięło 966 osób (178 rodzin ) z całej Polski, tj. z 25 kół ZDR, najliczniejsze 
koła: Gniezno- 90 osób (17 rodzin), Lublin – 68(13), Lubochnia -67(14), Warszawa – 64(15), Wadowice – 
59(12), Jaworzno – 50(10), Poznań – 38(6), Grodzisk Mazowiecki – 30(5), Bydgoszcz – 29(3), Swarzędz – 
28(5), Cielądz – 24((4), Szaflary – 21(2), Gdańsk – 19(3), Jaktorów – 15(3), Łódź – 15(2), Wałbrzych – 
15(3), Gdynia – 15(3), Wrocław – 14(3), Dopiewo – 14(3), Padew Narodowa – 12(2), Szczecin – 12(2), 
Tomaszów mazowiecki – 10(2), Milanówek – 8(1), Starachowice – 5(1), Olsztyn – 5(1). Uczestnikami 
zjazdu byli mieszkańcy 13 województw: 1. Wielkopolskiego -225 osób, 2. Mazowieckiego – 146, 3. 
Łódzkiego – 136, 4. Małopolskiego -116, 5.Śląskiego – 90, 6. Lubelskiego – 68, 7. Kujawsko-pomorskiego 
– 54, 8. Pomorskiego – 40, 9. Dolnośląskiego – 34, 10. Podkarpackiego – 17, 11. Zachodniopomorskiego 
– 17, 12. Świętokrzyskiego – 11, 13. Warmińsko-mazurskiego – 9. Uczestników zakwaterowano w: 
hotelach, internatach, domu studenckim, klasztorze i ośrodkach np. OHP, wypoczynkowym - 495 osób 
(90 rodzin),  - u rodzin - 257 osób ( 47rodzin ) oraz z zakwaterowaniem własnym - 214 osób (41 rodzin ).
W sobotę, w drugim dniu zjazdu, w dwóch blokach: przedpołudniowym ( w godz. 10.00 -13.00 ) i 
popołudniowym ( w godz. 15.00 – 17.00 ) zorganizowane zostały warsztaty. W sumie ponad 60 
warsztatów dla uczestników w różnych grupach wiekowych.
Panel ekonomiczny podczas Zjazdu miał miejsce w Sali widowiskowej Muzeum Początków Państwa 
Polskiego w sobotę w godz. 10.00 – 13.00. Temat przewodni panelu: „Wkład rodzin wielodzietnych w 
przyszłość Polski”. Panel prowadził Paweł Woliński z Zarządu ZDR, a panelistami byli: Bartosz Marczuk – 
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Łukasz Hardt – członek Zespołu 
Ekspertów ZDR i członek Rady Polityki Pieniężnej, Marek Kośny – dr z UE Wrocław, Tomasz Budasz – 
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Prezydent Miasta Gniezna, Ilona Błaszczak-Przybycińska – dr hab. Z SGH w Warszawie. 
Działalność kół ZDR „Trzy+”
Działalność kół ZDR „Trzy+” w 2016 roku nie była jednorodna. Część kół była bardzo aktywna w 
działaniach. Koła w gminach: Grodzisk Mazowiecki , Rawa Mazowiecka Miasto, Cielądz, Warszawa 
Targówek oraz Padew Narodowa pozyskały dotacje w ramach powierzenia zadań przez gminy i 
województwa. W Grodzisku Mazowieckim był to całoroczny projekt „Wzmocnienie roli rodziny i więzi 
rodzinnych” wypełniony warsztatami dla rodziców i dzieci, oraz Tygodniem Rodziny z udziałem Pani 
Premier Beaty Szydło i Ministra Konstantego Radziwiłła.
W Rawie Mazowieckiej Miasto po raz kolejny realizowano zadanie „Wspieranie wszechstronnego 
rozwoju dzieci i młodzieży poprzez działalność wychowawczą, opiekuńczą, oświatową i prozdrowotną” 
,W ramach zadania zostały przeprowadzone wykłady, konferencja i konkurs plastyczny oraz wyjazd na 
występ W. Cejrowskiego Pozyskano również fundusze z Urzędu Marszałkowskiego na projekt 
Przedsiębiorcza Rodzina w ramach którego odbył się wakacyjny wyjazd oraz dofinansowanie dla 120 
osób do przejazdu na Zjazd w Gnieźnie. 
Koło Warszawa Targówek zrealizowało projekt „Dwór Króla Zygmunta III Wazy - rekonstrukcja 
wydarzeń historycznych" 5 czerwca 2016 roku w Parku Bródnowskim przy okazji dorocznego Turnieju 
Rycerskiego. Projekt ten obejmował również trzy bezpłatne spotkania przygotowujące do rekonstrukcji 
i przewidziany był dla rodziców z dziećmi ze szkół podstawowych. Projekt został zrealizowany przy 
wsparciu M.St. Warszawy i pod patronatem Burmistrza Urzędu Dzielnicy Targówek. 
Koło ZDR „Trzy+” w Nowym Targu wspólnie z Oddziałem Małopolskim współpracuje z Bankiem 
Żywności i przekazuje żywność rodzinom wielodzietnym z województwa. Przewodniczący Koła i 
jednocześnie Prezes Oddziału Małopolskiego Pan Jerzy Gołębiowski poprzez aktywność w ramach akcji 
przekazywania żywości zainspirował utworzenie kolejnych kół w gminach.
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

Sprawy międzynarodowe 
W 2016 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 11-14 sierpnia 2016 w Rydze odbyła się międzynarodowa konferencja i zjazd europejskich 
rodzin wielodzietnych współorganizowane prze ELFAC. W ramach tego wydarzenia na wniosek ZDR Trzy 
Plus polski Rząd otrzymał nagrodę za wdrożenie programu 500+ jako najlepszej inicjatywie rządowej. 
Przed konferencją w Rydze gościliśmy grupę jadących z Węgier uczestników tego spotkania przy 
wsparciu Urzędu Gminy w Grodzisku Mazowieckim. Zorganizowaliśmy im kolację i nocleg. 
W 2016 roku kontynuowaliśmy współpracę przy zbieraniu podpisów na rzecz Europejskiej Inicjatywy 
Obywatelskiej „Mama, tata i dzieci”. 
Byliśmy także współorganizatorami w ramach współpracy ze stowarzyszeniem węgierskim NOE tournée 
zespołu rodzin węgierskich. W ciągu 5 dni wystąpili oni w Warszawie, Grodzisku Mazowieckim, 
Wołominie, Zielonce i Krakowie.
Rolę Pełnomocnika Zarządu ds. międzynarodowych pełni Teresa Kapela. W rok 2016 reprezentowała 
ona Związek na następujących spotkaniach:
- z sekretarzem Rady Europy T. Jaglandem - 4.04.2016,
- z przedstawicielami Konferencji Organizacji pozarządowych przy Radzie Europy - 1.06.2016,
- udział w 3 seminariach organizowanych przez Biuro Banku Światowego w ramach dyskusji o 500+,
- udział w walnym zebraniu FEFAF w marcu 2016 (powołanie T. Kapeli na vice-przewodniczącą FEFAF),
- udział w dorocznym spotkaniu FAFCE w Brukseli w dniach 18-19.10.2016 - prawie równolegle w 
dniach 16-18.09.2016, sześcioro młodych członków Związku uczestniczyło w European Youth Workshop 
w Brukseli.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

1000000

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

94.99.Z

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

Druk: MPiPS 6
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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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz 
rodziny, macierzyństwa, 
rodzicielstwa, 
upowszechnianie i 
ochrony praw dziecka

W ramach działalności 
odpłatnej były 
realizowane:
1. Projekt 
"Przedsiębiorcza 
rodzina" 
współfinansowany 
przez RCPC i Urząd 
Marszałkowski w Łodzi 
polegający na: wsparciu 
finansowym wyjazdu na 
IV Zjazd Rodzin w 
Gnieźnie (120 osób z 
woj. łódzkiego) oraz 4 
dniowe szkolenie z 
przedsiębiorczości i 
integracji małżeńskiej w 
Jantarze dla 12 rodzin.
2. Projekt Wspieranie 
rozwoju dzieci i 
młodzieży wsparte 
przez Urząd Miasta 
Rawa Maz. W ramach 
którego odbyła się 
wycieczka na spektakl 
W. Cejrowskiego, 
konkursy dla dzieci oraz 
wykłady dla rodziców 
„Abdykacja z 
wychowania”.

94.99.Z

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Druk: MPiPS 7
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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) 696,114.20 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 287,516.80 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 6,813.77 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 400,000.00 zł

d) Przychody finansowe 1,780.21 zł

e) Pozostałe przychody 3.42 zł

0.00 zł

0.00 zł

98,949.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 101,488.20 zł

21,588.50 zł

20,175.38 zł

59,724.32 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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

73.11.Z PROWADZENIE KAMPANII REKLAMOWYCH
Organizacja prowadząc działalność 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 
zrealizowanych w takim wymiarze często dzięki 
uzyskanemu wsparciu finansowemu. Mogły to 
być działania, z których uczestnicy mogli 
korzystać nieodpłatnie lub wnosząc często 
niewielkie tylko opłaty. Działalność promocji i 
reklamy towarzysząca działalności statutowej 
została zakwalifikowana jako działalność 
gospodarcza, oznaczona kodem PKD 73.11.Z.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 7,124.60 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 98,949.00 zł
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0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 488,552.40 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 -58,190.16 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 7,124.60 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: 401,196.60 zł 7,124.60 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

345,706.96 zł 7,124.60 zł

34,370.67 zł 0.00 zł

12,000.00 zł

39.41 zł

9,078.16 zł

1.40 zł 0.00 zł

1 Animowanie działań wspólnot lokalnych, działania sąsiedzkie, samopomoc sąsiedzka; Rzecznictwo 
– aktywne, publiczne działania w obronie interesów określonych środowisk; działania 
wspomagające rodziny (w tym wielodzietne oraz osoby samotnie wychowujące dzieci) znajdujące 
się w trudnej
sytuacji materialnej, niewydolne wychowawczo; zorganizowana dystrybucja darów rzeczowych, 
odzieży i żywności (np. Banki Żywności) oraz wsparcia finansowego (np. zasiłki)

7,124.60 zł

1 Koło ZDR 3+ w Jaworznie 791.49 zł

2 Koło ZDR 3+ w Jaktorowie 856.33 zł

3 Koło ZDR 3+ w Grodzisku Mazowieckim 1,671.21 zł

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

0.00 zł
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5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -27,556.90 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 388,000.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

1.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0.3 etatów

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

2. Członkowie

5.3. Wynik działalności gospodarczej 388,000.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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2.1. Organizacja posiada członków

5,571.00 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

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 95,716.76 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

18,375.45 zł

18,375.45 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 77,341.31 zł

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

0.00 zł

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 2,170.30 zł

0.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

13.00 osób

0.00 osób
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w 
tym:

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 75,171.01 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

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

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

7,976.40 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

W pkt. 7 wysokość przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom została 
wyliczona zgodnie ze wskazaniem w komentarzu, a więc 
nie jest faktycznie wskazaniem przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w przeliczeniu na pracownika, tylko średnią 
miesięczną  wypłacanych łącznie wynagrodzeń.
Wynagrodzenie podane w komórce 11. wypłacono 
jednorazowo za pracę wykonaną w ciągu trzech miesięcy.

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

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

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

0.00 zł

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

10,000.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

X. Informacje uzupełniające

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

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

1 WZMOCNIENIE ROLI I 
FUNKCJI RODZINY

Wzmacnianie roli rodziny i więzi 
rodzinnych

GMINA GRODZISK MAZOWIECKI 25,000.00 zł

2 ORGANIZACJA TYGODNIA 
RODZINY W GRODZISKU 
MAZOWIECKIM

Zorganizowanie tygodnia 
rodziny w Grodzisku 
Mazowieckim, jako działaność 
na rzecz rodziny.

GMINA GRODZISK MAZOWIECKI 35,000.00 zł

3 WSPIERANIE 
WSZECHSTRONNEGO 
ROZWOJU DZIECI I 
MŁODZIEŻY

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

MIASTO RAWA MAZOWIECKA 5,000.00 zł

4 PRZEDSIĘBIORCZA RODZINA Działania z zakresu polityki 
prorodzinnej.

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE 22,000.00 zł

5 ZORGANIZOWANIE 
SPOTKANIA DLA DZIECI Z 
OKAZJI MIKOŁAJEK

Zorganizowanie spotkania 
integracyjnego dla 50 dzieci z 
rodzin wielodzietnych z terenu 
Gminy Cielądz z okazji 
Mikołajek w dniu 4 grudnia 
2016 roku w miejscowości 
Cielądz

GMINA CIELĄDZ 3,000.00 zł

6 DWÓR KRÓLA ZYGMUNTA III 
WAZY

Integracja rodzin z dziećmi 
poprzez działania kulturalno-
edukacyjne.

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA 9,335.00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

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

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

organizacji

JOANNA MARIA KRUPSKA, 
RADOSŁAW WASZKIEWICZ

28.06.2017. Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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