
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2014

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

Data zamieszczenia sprawozdania 2015-07-14

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 2011-04-21

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14100089300000 6. Numer KRS 0000279928

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

JOANNA MARIA KRUPSKA PREZES TAK

KONSTANTY RADZIWIŁŁ WICEPREZES TAK

RADOSŁAW WASZKIEWICZ WICEPREZES TAK

PAWEŁ WOLIŃSKI SKARBNIK TAK

PIOTR STANISŁAW 
HABRZYK

CZŁONEK ZARZĄDU TAK

ANDRZEJ WACH SEKRETARZ TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

ZWIĄZEK DUŻYCH RODZIN TRZY PLUS
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

a.działanie na rzecz interesów społecznych i ekonomicznych rodzin 
wychowujących dzieci, a w szczególności dużych rodzin,
b.działanie na rzecz solidarności rodzin wychowujących dzieci, a w 
szczególności dużych rodzin,
c.działanie na rzecz pozytywnego obrazu rodziny, jako naturalnego 
środowiska rozwoju człowieka,
d.podejmowanie działań na rzecz uwzględnienia w prawodawstwie 
Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej słusznych interesów rodziny.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

a.     przedstawianie propozycji rozwiązań prawnych zmierzających do 
realizacji konstytucyjnego zobowiązania Rzeczypospolitej Polskiej do 
uwzględniania dobra rodziny i udzielania szczególnej Pomocy rodzinom 
wielodzietnym,
b. reprezentowanie słusznych interesów członków wobec władz 
Rzeczpospolitej Polskiej i organów Unii Europejskiej, a także 
opracowywanie opinii w sprawie wpływu projektów rozwiązań prawnych 
na słuszne interesy rodziny, w tym w szczególności dużej rodziny,
c. badanie potrzeb rodzin i zagrożeń przed nimi stojących,
d. wspieranie działań organów państwa i organizacji społecznych 
służących dobru dużych rodzin,
e. reprezentowanie swoich członków wobec przedsiębiorców oraz ich 
organizacji, a także inicjowanie, organizowanie i wspieranie projektów i 
rozwiązań biznesowych mających na celu uwzględnianie interesów dużych 
rodzin, w tym w szczególności w ofercie produktowej i sposobie 
zarządzania przedsiębiorstwami,
f. organizowanie konferencji, imprez kulturalnych, oświatowych, 
turystycznych i sportowych oraz publikowanie materiałów z tych imprez,
g. prowadzenie kursów, seminariów, sympozjów, zjazdów, odczytów oraz 
szkoleń,
h. prowadzenie akcji i kampanii promocyjnych i reklamowych,
i. prowadzenie i wspieranie działalności wydawniczej związanej z 
realizacja celów Związku,
j. tworzenie i zarządzanie funduszami stypendialnymi,
k. wspieranie i prowadzenie działalności naukowej,
l. prowadzenie działalności szkoleniowej,
m. prowadzenie działalności charytatywnej i opiekuńczej,
n. wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami 
Związku.

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

ZUZANNA LIPIŃSKA CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

IRENA KRYSTYNA 
JEŚMANOWICZ

PRZEWODNICZĄCA 
KOMISJI REWIZYJNEJ

TAK

IRENA BYLICKA CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

MARIA URMAŃSKA CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

TERESA TWORZYDŁO CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1. SEMINARIA, KONFERENCJE ORAZ IMPREZY KULTURALNE DLA RODZIN  

• II Ogólnopolski  Zjazd Dużych Rodzin pod hasłem „Dom, Rodzina, tu wszystko się zaczyna” w dniach 
20-22.06.2014 w Lublinie. 
 
• 19 grudnia 2014 rozpoczął prace zespół przygotowujący  Zjazd Dużych Rodzin w Łowiczu. W zespole 
znaleźli się przedstawiciele urzędu miasta Łowicza, przedstawiciele koła ZDR 3+ w Łowiczu, 
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

przedstawiciele Zarządu ZDR 3+

• Przedstawiciele Zarządu ZDR 3+ uczestniczyli w licznych spotkaniach z Prezydentem, Ministrem Pracy 
i Polityki Społecznej, Parlamentarzystami, Samorządowcami, Ekspertami oraz pracach Zespołu MPiPS 
ds. Karty Dużej Rodziny

• Członkowie Zarządu reprezentowali ZDR 3+ m.in. w trakcie:

1. Konferencji „Rozwiązania w zakresie podatku os osób fizycznych jako element polityki rodzinnej”-  
Warszawa 26.03.2014  -  ZDR 3+ był współorganizatorem konferencji

2. Konferencji o Polityce Prorodzinnej Samorządu Terytorialnego Pomorza Zachodniego „Samorząd 
Przyjazny Rodzinie   -  Szczecin 23.05.2014- ZDR 3+ był współorganizatorem konferencji

3. Ogólnopolskiego Kongresu „Karta Dużej Rodziny” -  Kraków 20.10.2014

Członkowie Zarządu ZDR 3+ wypowiadali się w mediach na temat Karty Dużej Rodziny, rodzin 
wielodzietnych, polityki rodzinnej, Związku Dużych Rodzin oraz koncepcji Bonu Opiekuńczo – 
Wychowawczego.

 
2. DZIAŁANIA CHARYTATYWNE

 Zarząd powołał komisję wsparcia rodzin w składzie: Teresa Górska, Teresa Tworzydło, Alicja Wąsowska. 
W ramach działalności charytatywnej Związek podjął następujące działania:
Udzielanie wsparcia materialnego potrzebującym rodzinom; zakup opału na zimę, art. szkolnych, 
sprzętu i usług rehabilitacyjnych, lekarstw. Udzielenie wszechstronnej pomocy rodzinie będącej w 
szczególnie trudnej sytuacji poprze: wyszukanie i wynajęcie lokalu mieszkalnego, wyremontowanie go i 
dostosowanie funkcjonalne szczególnie w zakresie pomieszczeń sanitarnych, wyposażenie w 
podstawowe meble i sprzęty gospodarstwa domowego. Zakupiono także odzież dla dzieci, pomoce 
szkolne, środki czystości. Finansowano koszty wynajmowania mieszkania, w tym czynszu miesięcznego 
należnego właścicielowi.
 

3. DZIAŁANIA MIĘDZYNARODOWE

Zarząd ustanowił stanowisko Pełnomocnika Zarządu ZDR 3+ ds. kontaktów międzynarodowych i podjął 
uchwałę o powołaniu na to stanowisko Teresy Kapeli. 

W  roku 2014 w ramach kontaktów zagranicznych pełnomocnik uczestniczył w spotkaniach w 
Bukareszcie: 1-3 kwietnia w konferencji międzynarodowej na temat handlu ludźmi, 
współorganizowanej przez FAFCE 2-3 kwietnia w spotkaniu przedstawicieli FAFCE.  Jedna z części była 
spotkaniem z przedstawicielami MPiPS i programami re-emigracyjnymi i z kilkoma stowarzyszeniami 
''pomocowymi''. Ważnym tematem były wybory do Parlamentu Europejskiego, kandydowanie 4 
członków FAFCE i sprawy statutowe z tym związane. Podsumowanie dużej akcji ''Głosuj na rodzinę w 
wyniku, której weszło 7 kandydatów z Polski, którzy podpisali manifest prorodzinny. 7-8 października 
wzięliśmy udział w spotkaniu w Brukseli w poszerzonym składzie  o Jana Urmańskiego, w związku z 
planowanym zorganizowaniem kolejnego spotkania w Warszawie. Spotkanie to odbyło 16-17 kwietnia 
2015. WZCR Związku  podjęło uchwałę o przystąpieniu ZDR „Trzy +” do Europejskiej Federacji 
Stowarzyszeń Katolickich FAFCE oraz Europejskiej Federacji Osób Pracujących w Domu FEFAF.

ZDR 3+ brał też czynny udział w spotkaniach European Confederation of Large Families, ktorego jest 
członkiem. W wyjeździe na walne zebranie we wrześniu do Lizbony udział wzięły Irena Jeśmanowicz i 
Maria Urmańska.

4. ZMIANY STATUTU

Zarząd skierował na WZCR propozycje zmian w statucie konsultowanych wcześniej z członkami kół ZDR 
3+. Zmiany zostały uchwalone na WZCR, które odbyło się w Grodzisku Mazowieckim w dniu 

Druk: MPiPS 3



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)

1500000

850

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

29.06.2014. Zgodnie ze zmienionym statutem, koła ZDR 3+ wybierają przewodniczącego oraz zarząd na 
kadencję trwającą 3 lata. Zmieniono następujące zapisy Statutu:  § 18, § 24 ust. 4, § 25 ust. 5, § 25 ust. 
10, § 25 ust. 11. 

5. JEDNOSTKI TERENOWE

W roku 2014 zostały utworzone koła terenowe Związku 17  kół w gminach:

1. Rawa Mazowiecka- Miasto- 10.01.2014
2. Tomaszów Mazowiecki- 10.01.2014
3. Cielądz- 10.01.2014
4 Góra Kalwaria- 24.01.2014
5 Łódź- 24.01.2014
6 Starachowice- 07.02.2014
7 Szaflary- 06.03.2014
8 Sanok- 07.04.2014
9 Prażmów-05.05.2014
10 Lubochnia- 05.05.2014
11 Inowłódz- 05.06.2014
12 Białystok- 04.07.2014
13 Kielce- 04.07.2014
14 Nałęczów- 08.08.2014
15 Katowice- 09.09.2014
16 Łowicz- 10.10.2014
17 Raba Wyżna- 05.12.2014

 Zarząd ZDR 3+ powołał też kolejne oddziały ZDR 3+:

1. Oddział Małopolski- 07.02.2014
2. Oddział Łódzki- 05.06.2014

W 2014 roku odbyły się 2 zjazdy kół ZDR 3+: w Piasecznie- 10.05.2014 i w Warszawie- 19.10.2014.

Druk: MPiPS 4



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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność charytatywnej Udzielanie wsparcia 
materialnego 
potrzebującym 
rodzinom; zakup opału 
na zimę, art. szkolnych, 
sprzętu i usług 
rehabilitacyjnych, 
lekarstw.
Udzielenie 
wszechstronnej 
pomocy rodzinie 
będącej w szczególnie 
trudnej sytuacji poprze: 
wyszukanie i wynajęcie 
lokalu mieszkalnego, 
wyremontowanie go i 
dostosowanie 
funkcjonalne 
szczególnie w zakresie 
pomieszczeń 
sanitarnych, 
wyposażenie w 
podstawowe meble i 
sprzęty gospodarstwa 
domowego. Zakupiono 
także odzież dla dzieci, 
pomoce szkolne, środki 
czystości. Finansowano 
koszty wynajmowania 
mieszkania, w tym 
czynszu miesięcznego 
należnego 
właścicielowi.

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 5

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

Zorganizowanie i 
przeprowadzenie 
projektu dla rodzin z 
województwa 
mazowieckiego pt. 
"Wzmacnianie roli 
rodziny i więzi 
rodzinnych" w 
Grodzisku 
Mazowieckim, w 
ramach którego miały 
miejsce:
• warsztaty dla 
rodziców pt.”Kiedy 
nasze dzieci dorastają”.
• warsztaty dla 
rodziców pt. 
„Rodzeństwo- miłość, 
rywalizacja, 
współdziałanie”
• animacja – opieka 
nad dziećmi
• piknik „Z koszykiem i 
kocykiem”
Z wielu warsztatów i 
spotkań, część była 
przeprowadzana 
odpłatnie. Z opłat 
zostały pokryte wydatki 
zwiazane zakupem 
materiałów do zajęć i 
wynagrodzenia 
prowadzących 
warsztaty.

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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 188,823.46 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 92,089.79 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 26,820.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 199.05 zł

e) Pozostałe przychody 69,714.62 zł

0.00 zł

0.00 zł

49,861.54 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 42,228.25 zł

13,446.00 zł

28,782.25 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 90,661.36 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

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

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

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

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 6,072.31 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 6,072.31 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 49,861.54 zł
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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 -52,251.03 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -1,681.84 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 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: 194,356.79 zł 6,072.31 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

144,340.82 zł 6,072.31 zł

28,501.84 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

21,514.13 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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

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

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

0.0 osób

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

0.0 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

4,672.00 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)

2,480.00 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

2,480.00 osób

0.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 54,575.11 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 54,575.11 zł

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

54,575.11 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 11,719.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 42,856.11 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)

778.75 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

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

170.06 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

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

Druk: MPiPS 10



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

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

0.00 zł

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

2,336.33 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)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

1 WZMACNIANIE ROLI 
RODZINY

Uczestnicy warsztatów dla 
rodziców pracowali nad 
zagadnienie dotyczącym 
nowych poziomów relacji w 
rodzinie wynikających z 
naturalnych etapów życia i 
koniecznością ich akceptacji. 
Nabyli wiedzę o umiejętności 
radzenia sobie z emocjami 
dzieci w różnym wieku oraz z 
relacjami między dziećmi w 
rodzinie. Zostali zapoznani z 
metodami wypracowywania w 
sobie zdolności radzenia sobie z 
nastolatkami w domu oraz 
rozwiązywania konfliktów w 
rodzinie.

GMINA GRODZISK MAZOWIECKI 25,000.00 zł

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

0.00 zł

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

2,000.00 zł

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

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

2 Rodzina jest OK :-) -Zwrócenie uwagi społecznej na 
tematykę prorodzinną, 
zwłaszcza na rolę i znaczenie 
rodzin, które są inwestycją dla 
każdego członka rodziny i dla 
społeczeństwa. 
- Promocja pozytywnego 
wizerunku rodziny 
wielodzietnej i 
wielopokoleniowej, a tym 
samym wpływ na pozytywny 
odbiór społeczny rodziny, w 
której współpracują ze sobą 
trzy pokolenia 
- Ukazanie wielodzietności jako 
wartości dodanej.

MIASTO POZNAŃ 50,000.00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Joanna Krupska Prezes Zarządu,
Radosław Waszkiewicz, 
Wiceprezes Zarządu

14.07.2015.
Data wypełnienia sprawozdania
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