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IX Plenerowy Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin  

Rodzina: Tradycja. Inwestycja. Przyszłość. 
25-27.06.2021 r., Warszawa 

W ostatni weekend czerwca, w Warszawie odbędzie się wielkie święto dla rodziców i ich dzieci. Po 
raz dziewiąty Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” zaprasza rodziny z całej Polski do wspólnej integra-
cji, wymiany doświadczeń na temat rodzicielstwa i debaty o bieżącej polityce rodzinnej. 

Zjazd Dużych Rodzin organizowany przez Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” to spotkanie pełne radości i 
pozytywnej energii. To czas, kiedy rodziny mogą się poznać, wymienić się doświadczeniami na temat wycho-
wywania dzieci i podzielić wyzwaniami życia z dużą gromadką. To czas nawiązywania przyjaźni. To czas roz-
mów o polityce prorodzinnej i rozwiązaniach, jakie wprowadzają dla rodzin poszczególne samorządy. 

Tegoroczne spotkanie odbędzie się pod hasłem „Rodzina: Tradycja. Inwestycja. Przyszłość”. Chcemy podkreślić 
rolę spuścizny kulturalnej w wychowaniu i rozwoju kolejnych pokoleń. Rodziny zostaną poproszone o przywie-
zienie ze sobą elementów strojów ludowych, które zaprezentują w trakcie wieczoru pt.: „Małe Ojczyzny”. W 
sobotni wieczór z kolei odkrywać będziemy „Bezkresne bogactwo historii – Kresy”. 

Podczas Zjazdu, który jest jednocześnie początkiem wakacji dla dzieci i młodzieży, dla uczestników organizo-
wane są warsztaty w małych grupach: dyskusje, zajęcia artystyczne oraz wycieczki turystyczne po Warszawie i 
jej największych muzeach. Obok wielu propozycji zarezerwowana jest też przestrzeń do pracy nad relacjami w 
rodzinach - w ofercie warsztatowej znajdą się m.in. zajęcia z umiejętności komunikacyjnych i dialogu między 
mężem i żoną oraz rodzicami i dziećmi. 

Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” zajmuje się od 14 lat analizą polityki i śledzeniem rozwiązań legislacyjny-
ch w kwestiach rodzinno-społeczno-gospodarczych. 

- Z entuzjazmem przyjęliśmy zapowiedź szerokiego pakietu nowych rozwiązań w wielu aspektach odpowiadają-
cy wprost na najistotniejsze i najbardziej aktualne potrzeby rodzin. Cieszymy się na rysującą się realną szansę 
realizacji kilku naszych postulatów w sferze mieszkaniowej czy opieki nad dziećmi do lat trzech. Będziemy śle-
dzić propozycje konkretnych rozwiązań legislacyjnych wprowadzających te rozwiązania. Jest niezmiernie istot-
ne, aby w ostatecznych rozwiązaniach prawnych i finansowych zarówno proponowane w Polskim Ładzie udo-
godnienia i środki zmierzające do wyrównania sytuacji ekonomicznej rodzin, jak i zwiększone obciążenia fi-
skalne były proporcjonalne do liczby dzieci w rodzinie. Staramy się czuwać nad tym, aby ustawodawcy nie po-
minęli tej oczywistej dla dużych rodzin rzeczywistości, że w dużej rodzinie koszty utrzymania mnożą się przez 
liczbę dzieci, a dochody rodziny się przez nią dzielą. Rodzic sześciorga dzieci zarabiający np. 10.000 zł ma do 
dyspozycji tylko 1.250 zł na osobę. Obciążenia fiskalne takiej rodziny powinny być proporcjonalne do tej kwoty 
1.250 zł, a nie 10.000 zł. Konieczne są rozwiązania gwarantujące zachowanie właściwej proporcji - mówi Rado-
sław Waszkiewicz, Prezes Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”. 

Między innymi te zagadnienia będą treścią dyskusji podczas eksperckiego panelu społeczno-gospodarczego, 
który już na stałe wpisał się w program corocznych Zjazdów Dużych Rodzin. 

-  Warto zauważyć, że grupa społeczna dużych rodzin nie jest jednolita - tworzą ją zarówno przedsiębiorcy, arty-
ści, pracownicy niższego i wyższego szczebla, rolnicy, pracownicy fizyczni i umysłowi, pracownicy etatowi i 
samozatrudnieni. Obejmuje także rodziny, których poziom życia, mimo że osiągają relatywnie wysokie dochody, 
nie jest wysoki ze względu na utrzymywanie licznej rodziny. Koniecznie jest zauważanie ich perspektywy i spe-
cyfiki - dodaje Prezes. 

Przedstawiciele rządu, biznesu i instytucji regulujących życie polityczne i gospodarcze będą mieli okazję usły-
szeć głos dużych rodzin i ich postulaty. Do udziału w panelu społeczno-gospodarczym na Giełdzie Papierów 
Wartościowych zaproszeni zostali: Marlena Maląg, minister Rodziny i Polityki Społecznej, Łukasz Hardt, 
ekonomista, członek Rady Polityki Pieniężnej, Marek Dietl, ekonomista, prezes Giełdy Papierów Warto-
ściowych, Marek Kośny, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego, ekspert Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”
oraz Joanna Krupska, psycholog, założycielka i wieloletnia prezes Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”. 



Spotkanie otworzy premier Mateusz Morawiecki. Panel będzie transmitowany online na kanale YouTube i 
Facebook oraz udostępniony na stronach internetowych: www.3plus.pl i http://zjazd.3plus.pl  

Podczas spotkania na Giełdzie Papierów Wartościowych, zostaną wręczone także statuetki „Firma Przyjazna 
Dużym Rodzinom 2021” i „Przyjaciel Dużych Rodzin 2021”. 

Jednym z elementów sobotniego spotkania jest także rozmowa o przyszłości rodziny z influencerami. Do roz-
mowy zaproszeni zostali rodzice, którzy wychowują przynajmniej troje dzieci, a zawodowo i prywatnie opowia-
dają o swoim rodzicielstwie w mediach społecznościowych, na Facebooku i Instagramie. Będziemy rozmawiać 
o przyszłości rodziny, perspektywach jej rozwoju, ale zadamy sobie też pytanie o marzenia. Wśród gości – m.in. 
autorki znane z profili familyfunbymum i ładnebebe. 

Plan transmisji online - 26 czerwca: 
10.00 – relacja z panelu społeczno-gospodarczego 
14.00 – relacja z panelu lifestylowego „Duża rodzina w XXI w.”  

IX Plenerowy Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin organizowany przez Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” został 
objęty Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz Małżonki Prezydenta 
Pani Agaty Kornhauser-Dudy. Partnerem głównym wydarzenia jest Fundacja KGHM oraz Grupa Eurocash S.A. 
Partnerem Strategicznym wydarzenia jest PKN Orlen S.A. Partnerzy: PKO Bank Polski, Fundacja PZU, Fundacja 
PFR, Giełda Papierów Wartościowych S.A. Partnerzy medialni: Polskie Radio S.A., TVP3 Warszawa, Polska 
Agencja Prasowa, Katolicka Agencja Informacyjna.


Pierwszy Zjazd Dużych Rodzin odbył się w Grodzisku Mazowieckim, kolejne w Lublinie (2014), Łowiczu 
(2015), Gnieźnie (2016), Nysie (2017), Szczecinie (2018), Lubartowie (2019), Warszawie (2010). Ze względów 
sanitarnych IX spotkanie dużych rodzin odbędzie się w pełnym reżimie sanitarnym w Warszawie.


——- 

Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” to stowarzyszenie, które od 2007 roku wpływa na pozytywny obraz dużych rodzin w 
Polsce i inicjuje działania zmierzające do sprawiedliwego traktowania rodzin wielodzietnych przez polski system prawny. W 
tym celu przeprowadza badania, przygotowuje raporty i analizy dotyczące potrzeb dużych rodzin w sferze ekonomicznej i 
społecznej. Współpracuje z ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, samorządami i gminami. W ramach swojej działal-
ności prowadzi także m.in. linię wsparcia dla rodzin wielodzietnych, Akademię Talentów dla zdolnej młodzieży z dużych 
rodzin, warsztaty dotyczące komunikacji w rodzinie. Od 2017 r. związek obsługuje także rządowy program Karta Dużej Ro-
dziny, m.in. poprzez aktywne pozyskiwanie nowych partnerów. Przyznaje także statuetki dla firm, osób i miast przyjaznych 
dużym rodzinom.  
Związek zrzesza ok. 7000 rodzin z całej Polski. Jest członkiem Europejskiej Federacji Dużych Rodzin (ELFAC) 
www.elfac.org. 
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