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Związek Dużych Rodzin 
”
Trzy Plus” wyrastał z poczucia 

wartości dużej rodziny oraz ze sprzeciwu wobec 
niesprawiedliwego traktowania rodzin, zwłaszcza rodzin 
wielodzietnych, przez polski system prawny. Stowarzyszenie 
powstało jako spontaniczny ruch rodziców troszczących 
się o dobro polskich rodzin.

z całego serca chcę Wam podziękować 
w imieniu Związku Dużych Rodzin 

”
Trzy 

Plus”, każdemu z osobna - każdej Mamie 
i każdemu Ojcu, każdej starszej i młodszej 
siostrze, każdemu młodszemu i starszemu 
bratu – w pierwszej kolejności za wytrwałe 
budowanie Waszych rodzin, za codzienny 
wysiłek, wzajemną pomoc, serdeczność, 
dobry humor – jednym słowem miłość, jaką 
wzajemnie się darzycie w Waszych rodzinach. 
I jeszcze za to, że dzielicie się tym Waszym 
kluczem do szczęścia z Waszymi lokalnymi 
społecznościami i całym społeczeństwem, 
które z roku na rok potrzebuje takiego 
pięknego świadectwa coraz bardziej. Statystyki 
wskazują, że dużych rodzin jest w naszym 
społeczeństwie coraz mniej. Trzeba nam 
zaangażować się coraz mocniej w szerzenie tej 
misji, która promuje wartość rodziny, zwłaszcza 
wśród najmłodszego pokolenia – obecnych 
nastolatków poddanych tak silnemu wpływowi 
mediów społecznościowych, kreujących 
zupełnie inną wizję drogi do szczęścia. To 
zadanie jest coraz pilniejsze i  niewątpliwie jest 
kluczowym wyznacznikiem celów, jakie stawia 
sobie Związek Dużych Rodzin 

”
Trzy Plus” we 

współczesnym społeczeństwie.

Działalność naszych Oddziałów i Kół stale się 
rozwija. Jesteśmy obecni niemal w każdym 
zakątku Polski. Po każdym Zjeździe powstaje 
wiele nowych kół – liczymy na to, że tak będzie 

Przyjaciele Związku 
Dużych Rodzin „Trzy Plus”, 

i w kolejnych latach. Szeroka struktura lokalna 
pozwala nam słyszeć głos rodzin w każdym 
miejscu i w każdej sytuacji: rodzin z trójką, piątką, 
jedenastką dzieci; z miasta, wsi, aglomeracji 
miejskiej; z Pomorza, Podlasia, Podhala, Śląska 
i Mazowsza. Dzięki Koordynatorkom Działań 
Społecznych i pracownikom Linii3Plus staramy 
się być blisko wszystkich dużych rodzin. 
Niejednokrotnie uczestniczymy w rodzinnych 
radościach i sukcesach, w miarę naszych 
możliwości pomagamy także rozwiązywać 
trudne sytuacje. Dzięki tej bezpośredniej 
relacji możemy być pośrednikiem między 
rodziną a organami władzy państwowej. 
Możemy kreować i promować wdrażanie 
działań systemowych na szczeblu rządowym, 
jak i samorządowym. To także bardzo istotny 
wymiar naszej Misji.

Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję za to, że 
jesteście, za Waszą obecność i zaangażowanie 
w działania Związku Dużych Rodzin 

”
Trzy Plus”! 

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Radosław Waszkiewicz
Prezes Zarządu Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”
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Ostatnie lata przyniosły wiele zmian dla 
dużych rodzin. Zmiany te dotyczyły nie tyl-
ko polityki względem tej grupy rodzin oraz 
jej wizerunku w społeczeństwie; miały także 
bezpośredni wpływ na ich codzienne życie. 
Niezależnie od ogólnej poprawy sytuacji 
materialnej rodzin w Polsce (por. rys. 1), 

Duże rodziny coraz częściej są przedmiotem badań ekspertów z dziedziny ekonomii, 
socjologii, psychologii, którzy potwierdzają, jak ogromne znaczenie mają one dla rozwoju 
społecznego. Polska, podobnie jak inne kraje europejskie, coraz bardziej odczuwa negatywny 
wpływ spadku dzietności i dostrzega potrzebę wspierania rodzin decydujących się na wy-
chowanie większej liczby dzieci.

Rys. 3. Liczba dzieci urodzonych 
w Polsce w latach 2010-2017 
według kolejności urodzeń 
Źródło: GUS, System Wspomagania 
Analiz i Decyzji (SWAiD) 

Rys. 1. Odsetek rodzin z dziećmi zagro-
żonych ubóstwem skrajnym
Źródło: EUROSTAT, tabela ilc_mddd13 
(na podstawie danych GUS)

Rys. 2. Poziom dzietności w Polsce 
w latach 2002-2017
Źródło: GUS, Bank Danych Lokal-
nych (BDL)

Poprawa poziomu życia i rozpoczęcie prowadzenia przez państwo aktywnej polityki rodzinnej - 
wprowadzenie programu 500+, ale także ulg prorodzinnych w systemie podatkowym, znaczne 
wydłużenie urlopów rodzicielskich, wprowadzenie Karty Dużej Rodziny - znalazło odzwiercie-
dlenie w rosnącej w ostatnich latach dzietności (por. rys. 2).

Charakterystyczną cechą ob-
serwowanych zmian jest wzrost 
liczby kolejnych urodzeń - za-
równo trzecich i kolejnych (por. 
rys. 3). Jeśli obserwowany 
trend się utrzyma, rodziny 3+ 
będą stanowiły coraz większą 
grupę wśród rodzin ogółem.

Duże Rodziny
w liczbach

Badania opracował
Marek Kośny 
prof. Uniwersytetu 

Ekonomicznego

we Wrocławiu.

w 2017 roku po raz pierwszy odsetek zagro-
żonych ubóstwem rodzin 3+ był taki sam, 
jak dla rodzin z jednym dzieckiem, podczas 
gdy jeszcze w 2015 roku zagrożenie skraj-
nym ubóstwem rodzin 3+ było dwa razy 
większe. 
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2006 2008 2014 2019

2007 20132010 2016 20202018

2012 2017

Pierwsza konferencja 
zorganizowana przez 

niezrzeszone jeszcze for-
malnie środowisko rodzin 

wielodzietnych ”Duże 
rodziny bogactwem i na-

dzieją Polski”

Z inicjatywy ZDR i pod
naszym patronatem

powstaje Forum Samo-
rządowe na Rzecz Dużych 

Rodzin

Zainicjowaliśmy cykl 
konferencji promujących 

ideę samorządowych
Kart Dużej Rodziny

Przyjęto prezentowany 
przez Związek projekt 

zmian w systemie
podatkowym

Została uruchomiona 
infolinia dedykowana 

rodzinom
wielodzietnym 

Linia 3 Plus

Został zarejestrowany 
Związek Dużych Rodzin 

”Trzy Plus” Pierwszy 
Ogólnopolski Zjazd 

Dużych Rodzin
w Grodzisku

Mazowieckim

Rozpoczęliśmy
prowadzenie

specjalistycznych 
szkoleń dla członków 
Związku, rozwijamy

działania lokalne

W wyniku także naszych 
działań została wprowa-
dzona podatkowa ulga 

rodzinna

Weszła w życie Ustawa 
o Karcie Dużej Rodziny

Opublikowaliśmy raport 
z naszych pierwszych 
obszernych badań na 
temat wielodzietności 
w Polsce „Wielodzietni 

w Polsce 2016”

Rozpoczynamy
proces

 profesjonalizacji
stowarzyszenia

Dołączyliśmy do
Europejskiej Konfederacji 
zrzeszającej organizacje 

Dużych Rodzin ELFAC

Zaprezentowaliśmy ideę 
bonu opiekuńczo-wycho-
wawczego w wys. 500 zł 

na dziecko

Historia Związku
Kalendarium
Najważniejszych Osiągnięć

Pierwsza konferencja nt. 
Ogólnopolskiej Karty

Dużej Rodziny organi-
zowana wraz z miastem 

Grodzisk Mazowiecki

Pilotaż programu
certyfikacji Samorządów 

Przyjaznych Rodzinie

Start programu
stypendialnego

Akademia
Talentów
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Obszary Działań

Centralnie

Lokalnie

Międzynarodowe

Karta Dużej Rodziny

Aplikacja Karta Dużej Rodziny

Jako największe ogólnopolskie stowarzy-

szenie zrzeszające rodziny wielodzietne 
podejmujemy wiele aktywności na różnych 
szczeblach:

• promujemy rodzinę jako pozytywny wybór życia 
pełnego trudów, ale także radości i szczęścia

• uczestniczymy w debatach na tematy zwią-
zane z polityką rodzinną w samorządach
• reprezentujemy interesy dużych rodzin w lo-
kalnych samorządach
• nasze struktury terenowe organizują wyda-
rzenia, imprezy rodzinne, warsztaty i szkolenia
• prowadzimy warsztaty małżeńskie, rodziciel-
skie, wychowawcze
• proponujemy szkolenia podnoszące kompe-
tencje społeczne liderów naszych struktur tere-
nowych
• integrujemy lokalne środowisko rodzin wielo-
dzietnych
• podejmujemy działania charytatywne wspie-
rając rodziny w trudnych sytuacjach
• dążymy do połączenia samorządowych Kart 
Dużej Rodziny z kartą ogólnopolską
• współpracujemy z regionalnymi NGO o profilu 
rodzinnym, ekonomicznym, prawnym
• wspieramy lokalnych liderów organizacji po-
zarządowych działajacych na rzecz lokalnych 
środowisk rodzinnych

• działamy na rzecz uwzględnienia w prawo-
dawstwie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Euro-
pejskiej słusznych interesów rodziny
• zespół Ekspertów uzgadnia oficjalne stano-
wiska w sprawach ważnych dla ZDR 

”
3Plus”, 

bierze udział w wypracowywaniu postulatów 
wiodących Związku, formułowaniu programu, 
ustalaniu hierarchii działań. Eksperci uczestni-
czą aktywnie w konferencjach organizowanych 
przez ZDR 

”
3Plus”, a także w innych działaniach 

prowadzonych w kraju i za granicą
• działania międzynarodowe realizowane są 
w ramach szerszych związków i konfedera-
cji europejskich, np. ELFAC (European Large 
Families Confederation) oraz  FAFCE (Federa-
tion of Catholic Family Associations in Europe)

• aktywnie i skutecznie wpływamy na kształt pol-
skiej polityki rodzinnej, monitorujemy i opiniujemy 
propozycje ustaw i rozporządzeń, inicjujemy 
zmiany w polityce rodzinnej
• prowadzimy badania sytuacji polskich rodzin 
i współpracujemy z polskimi ośrodkami akade-
mickimi w ich interpretacji
• uczestniczymy w debatach na tematy związane 
z polityką rodzinną na szczeblu centralnym
• współpracujemy z instytucjami rządowymi jako 
reprezentant strony społecznej, np. z Rzecznikiem 
Praw Dziecka
• bierzemy udział w obradach komisji, podkomisji 
i zespołów roboczych w sejmie, senacie, minister-
stwach
• współpracujemy z innymi organizacjami o profilu 
rodzinnym, ekonomicznym, prawnym

Karta Dużej Rodziny 
Aplikacja Karta Dużej Rodziny

Uruchomienie Karty Dużej Rodziny było jednym 
z głównych postulatów Związku Dużych Rodzin

”
Trzy Plus”. Początkowo wprowadzaliśmy lokalne 

Karty Dużej Rodziny we współpracy z samorzą-
dami z całej Polski. Sukces tych działań został 
dostrzeżony i ostatecznie w 2014 roku udało nam 
się przekonać rząd do przyjęcia Karty Dużej Ro-
dziny o charakterze ogólnopolskim. Od 2017 roku 
Związek Dużych Rodzin 

”
Trzy Plus” zajmuje się 

pozyskiwaniem partnerów Karty Dużej Rodziny, 

Dla rodzin, które korzystają z Karty Dużej Rodzi-
ny uruchomiliśmy aplikację mobilną Karta Dużej 
Rodziny. Dzięki niej, każdy może łatwo i szybko 
sprawdzić, gdzie w pobliżu swojego miejsca za-
mieszkania, lub pobytu, będzie mógł skorzystać 
ze zniżek. Aplikacja pozwala także zapoznać się 
z ofertą partnerów programu. 
Aplikacja jest stale rozwijana, a przy jej pomocy 
można skorzystać z dodatkowych zniżek dla 

Karta Dużej Rodziny
APLIKACJA MOBILNA

udzielających atrakcyjnych zniżek dla rodzin. 
Nasi negocjatorzy, będący członkami Związku 
Dużych Rodzin 

”
Trzy Plus” wiedzą doskonale, jakie 

są potrzeby dużych rodzin, a dodatkowo potrafią 
przekonać do współpracy przestawicieli świata 
biznesu. 
Karta bardzo pozytywnie wpływa na promowanie 
idei dużej rodziny oraz zmienia świadomość spo-
łeczeństwa w tej kwestii. Karta pokazuje również, 
że duże rodziny to znacząca grupa konsumentów.

dużych rodzin. Partnerzy biznesowi mogą sko-
rzystać z czasowych ofert specjalnych, kuponów 
okazjonalnych, a także z powiadomień mo-
bilnych (ogólnopolskich bądź lokalnych) wy-
świetlanych bezpośrednio na ekranie telefonu 
użytkownika. Według danych Google Analytics 
aplikację zainstalowało 190 tys. osób. Można ją 
pobrać z serwisów Google Play oraz App Store. 
Partnerem aplikacji jest PKO Bank Polski. 
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Nasze 
sukcesy

Urlop macierzyński

MAMA 4+
Bon opiekuńczy

Ulga podatkowa
W naszych działaniach eksper-
ckich koncentrujemy się na po-
trzebach rodzin. Jesteśmy pomo-
stem komunikacyjnym między 
dużymi rodzinami a przedsta-
wicielami władzy państwowej. 
Od początku istnienia ZDR 
„3Plus” postulowaliśmy potrze-

bę wydłużenia urlopu macie-

rzyńskiego. W 2013 roku weszła 
w życie Ustawa realizująca na-
szą propozycję umożliwienia 
wydłużenia urlopu macierzyń-
skiego z 6 do 12 miesięcy.  

Związek przez wiele lat zwra-
cał uwagę na wartość pracy 
matek wychowujących dzieci. 
Zależało nam na zrozumieniu 
przez rządzących i przez spo-
łeczeństwo, jak ważną rolę 
pełni matka, która wychowa-

ła przynajmniej czworo dzieci 
i jak bardzo niesprawiedliwe 
było dotąd to, że ta mat-
ka pozostała bez emerytury, 
chociaż pracowała w domu. 
Efektem naszych działań było 
wprowadzenie ustawy Mama 
4+ na początku 2019 roku.

Od 2012 roku zwracaliśmy 
uwagę opinii publicznej oraz 
przedstawicielom władzy 
państwowej na problema-

tykę barier ograniczających 
dzietność w Polsce. W od-
powiedzi na potrzeby spo-
łeczne stworzyliśmy naszą 
ofertę wsparcia rodzin w wy-
chowaniu dzieci. W 2014 roku 
w Ministerstwie Rodziny i Po-
lityki Społecznej zaprezento-
waliśmy propozycję bonu 
wychowawczego w wyso-
kości 500 zł na dziecko. Dziś 
wszyscy rodzice mogą korzy-
stać ze świadczenia 500+. 

Pracując na rzecz poprawy sytuacji polskich 
rodzin przedstawialiśmy nasze ekspertyzy 
i badania między inny współorganizując kon-
ferencje. W 2014 roku dzieliliśmy się naszą wie-
dzą na temat prorodzinnych ulg w systemie 
podatkowym na konferencji w Ministerstwie 
Rodziny i Polityki Społecznej. Współpraca 
doprowadziła do wprowadzenia ulgi podat-

kowej z tytułu wychowywania dzieci. Dzisiaj 
w rocznym rozliczeniu podatkowym możemy 
skorzystać z progresywnej ulgi, odpisując od 
podatku kolejno 1112,04 zł na dwoje pierwszych 
dzieci; 2000,04 zł na trzecie i 2700 zł na czwarte 
i każde kolejne dziecko. 
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Gospodarowanie 
odpadami

Polityka 
mieszkaniowa 
dla rodzin 3+

Reagując na potrzeby rodzin, w czerwcu 
2020 roku Związek Dużych Rodzin Trzy Plus 
opublikował raport pt. „Rozwiązania pro-

rodzinne w kształtowaniu stawek opłat 
za gospodarowanie odpadami komu-

nalnymi”, w którym przedstawił problem 
lokalnej polityki rodzinnej gmin związany 
z gospodarowaniem śmieciami, w tym 
z wywozem odpadów. 

Związek Dużych Rodzin Trzy Plus od lat interesuje się polityką mieszkaniową, szczególnie 
w kontekście propozycji dla dużych rodzin.

Zarekomendował też przykłady rozwiązań, 
które w sposób realny wpływają na sytuację 
poszczególnych obywateli, uwzględniając jed-
nocześnie zasadę sprawiedliwego partycypo-
wania w kosztach.
Badania prof. dr hab. Włodzimierza Urbaniaka 
z Wydziału Chemii UAM potwierdzają, że ilość 
wytwarzanych przez rodzinę śmieci NIE JEST 
wprost proporcjonalna do liczby członków 
rodziny. Im większa rodzina, tym relatywnie 
mniejsza ilość śmieci wytwarzanych na osobę! 
Często wprowadzana w lokalnych gminach 
opłata, będąca iloczynem liczby członków ro-
dziny i ustalonej przez samorząd opłaty, jest 
niesprawiedliwa dla dużych rodzin. Samorząd 
nie ponosi większych kosztów za utylizację 

Badania ankietowe wykazały, że potrzeby ro-
dzin zmieniają się w czasie. Młode małżeństwa 
na początku swojej drogi życiowej potrzebują 
małych i tanich mieszkań, rodzina z troj-
giem dzieci potrzebuje większego mieszkania, 
a z czworgiem domu. Koszty utrzymania i na-
bycia takich nieruchomości znacząco rosną. 
Gdy dzieci opuszczają rodzinę wymagana po-
wierzchnia użytkowa maleje i istnieje możli-
wość zamiany domu/mieszkania na mniejsze 
i tańsze w utrzymaniu. Tymczasem dochód du-
żych rodzin jest zbliżony do średniego dochodu 
wszystkich rodzin, ale dochód na jednego 
członka rodziny znacznie mniejszy. Duże rodziny 
mieszkają w różnych środowiskach i miejscach 
(duże miasta, małe miasta, wieś), różnią się 
także z punktu widzenia tytułu prawnego do 
zamieszkiwanej nieruchomości. Rządowe pro-
pozycje w polityce mieszkaniowej powinny 
zatem pozostawiać rodzinom wolność wyboru 
i uwzględniać powyższe zmienne.

Związek Dużych Rodzin Trzy Plus analizując pro-
pozycje rządowe postuluje następujące rozwią-
zania: 
• Rodzinny Bon Mieszkaniowy – premia finansowa 
dla rodziny związana z urodzeniem kolejnego 
dziecka. Środki te przeznaczone byłyby do wy-
korzystania wyłącznie na cele związane z miesz-
kalnictwem, w szczególności spłatę kredytu 
hipotecznego, remont domu lub mieszkania, 

śmieci z tytułu tego, że rodzina jest większa. 
Taki sposób naliczania opłaty za śmieci obciąża 
duże rodziny, jest niezgodny z podstawowy-
mi zasadami sprawiedliwości społecznej i jest 
sprzeczny z budowaniem spójnej polityki ro-
dzinnej, uznającej za priorytetowe i strategiczne 
działania na rzecz rodzin wychowujących dzieci. 

Przykłady dobrych praktyk
• zniżka 100% dla osób posiadających KDR (Dąbro-
wa Górnicza)
• 25% zniżki na wywóz odpadów dla rodziny wielo-
dzietnej posiadającej kartę 3+ i 50% stawki dla ro-
dziny  posiadającej kartę 4+ (Grodzisk Mazowiecki)
• 20% dla osób posiadających KDR (Katowice), 
• 30% dla 5 osoby w gospodarstwie domowym, 
70% dla 6 i 7, a powyżej 7 osób, opłata za wywóz 
śmieci pozostaje stała (Kraków)
• zwolnienie wynosi 25% miesięcznej kwoty opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na-
leżnej od każdej rodziny wielodzietnej (Nysa)
• od 5 osoby w gospodarstwie domowym stała 
zryczałtowana opłata za wywóz odpadów (Lublin)
• zwolnienie 100% z opłaty za 3 i kolejne dziecko 
w rodzinie (Rawa Mazowiecka)
• zwolnienie w wysokości 20% miesięcznych sta-
wek opłat (Wasilków)

zakup mieszkania, domu albo działki lub dopłaty 
do czynszu. Rozwiązanie to byłoby wsparciem 
w zakresie poprawy warunków mieszkaniowych 
rodzin, dodatkowo zniwelowałoby obawy przed 
decyzją o powiększeniu rodziny.
• Rodzinne Konto Mieszkaniowe – wspierające 
oszczędzanie na cele mieszkaniowe rodziny lub 
dzieci: preferencyjne oprocentowanie oszczę-
dzania na cele mieszkaniowe, w tym na spłatę 
kredytu, wkład własny przy zakupie nierucho-
mości na kredyt, remont, zakup mieszkania, 
domu lub działki albo najem mieszkania lub 
domu. 
• Rodzinne Preferencje Kredytowe – wsparcie 
w procesie uzyskania kredytu hipotecznego 
oraz zwiększenie bezpieczeństwa rodzin z dzieć-
mi w trudnych sytuacjach życiowych: zniesienie 
obowiązkowego wkładu własnego przy kredy-
cie dla rodzin z dziećmi na utrzymaniu oraz 
gwarancja przejęcia spłaty rat kredytu na okres 
do 12 miesięcy w przypadku nagłego pogorsze-
nia sytuacji bytowej rodziny.
• Rodzinne Budownictwo Komunalne – udo-
stępnienie dużym rodzinom mieszkań ko-
munalnych na preferencyjnych warunkach. 
W obecnym stanie prawnym duże rodziny nie 
tylko nie są wskazane jako podmiot wspierany 
w sposób szczególny, ale wręcz wykluczane 
przez np. możliwość eliminowania mieszkań 
o pow. powyżej 80m2 z mieszkaniowego zaso-
bu gminy.

- dobre praktyki
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Ilość wytwarzanych odpadów na gospodarstwo domowe

A. Sobolak, E. Den Boer, Z. 
Foltynowicz 

”
Odpady wytwa-

rza gospodarstwo domowe 
a nie mieszkaniec - ana-
liza porównawcza różnych 
modeli naliczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi” w: Komplekso-
we zarządzanie gospodarka 
odpadami monografia, pod 
red.  P. Manczarskiego, Wyd. 
PZiTS Poznań 2013
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Rodziny w pandemii
Sytuacja dużych rodzin 
podczas pandemii Covid-19

4 marca 2020 odnotowano pierwszy przypa-

dek Covid-19 w Polsce. Tydzień później Świa-

towa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła 
pandemię tej choroby zakaźnej. Od tego cza-

su życie Polaków zmieniało się z dnia na dzień. 

Ekonomia
Sytuacja ekonomiczna większości rodzin (58%) 
uległa pogorszeniu (niemal w co czwartej rodzinie 
nastąpiło zdecydowane pogorszenie sytuacji 
materialnej). Duże rodziny doświadczyły trudno-
ści głównie z powodu obniżenia się ich dochodów: 
straciły możliwość podejmowania prac doryw-
czych czy pracy w nadgodzinach. Wiele z nich ko-
rzystało także z zasiłków opiekuńczych. Najtrud-
niejsza była sytuacja osób, które utraciły pracę 
lub były zmuszone zamknąć prowadzoną dzia-
łalność gospodarczą. Jednocześnie pojawiły się 
nowe potrzeby generujące koszty: zakup sprzętu 
komputerowego, wzrost rachunków za prąd, wy-
datki na żywność i jej wyższe ceny spowodowane 
zakupami w osiedlowym sklepie.
Im więcej dzieci w wieku 18-26 lat (pozostających 
na utrzymaniu rodziców), tym sytuacja ekono-
miczna była trudniejsza. Studenci przestali przy-
nosić dodatkowy dochód, a generowali koszty. 
Z kolei, im więcej niepełnoletnich dzieci  w domu, 
tym sytuacja ekonomiczna byla w lepszym sta-
nie. Ponad połowa rodzin z pięciorgiem i większą 
liczbą dzieci nie odczuła pogorszenia sytuacji 
materialnej, a w co dziesiątej rodzinie z co naj-
mniej sześciorgiem dzieci sytuacja ta popra-
wiła się. Okres izolacji i zamrożenia gospodarki 
oznaczał mniejsze wydatki, głównie na zajęcia 
pozaszkolne, dojazdy oraz te związane ze wspól-
nym spędzaniem czasu poza domem (np. base-
ny, restauracje, kina).

Kondycja psychiczna w czasie pandemii nie ule-
gła zmianie tylko wśród rodzin, które nie miały 
małych dzieci lub wychowywały tylko jedno 
dziecko w wieku do lat 18. Im więcej dzieci było 
w domu, tym sytuacja stawała się trudniejsza. 
Nieco inaczej wyglądała sytuacja w odniesie-
niu do liczby dzieci w wieku 18-26 lat – im więcej 
dzieci w tym wieku posiadali badani, tym lepsza 
była ich kondycja psychiczna!

Kondycja psychiczna
Kondycja psychiczna 60% rodzin pogorszyła 
się, w co szóstej rodzinie spadek poziomu zdro-
wia psychicznego był zdecydowany. Powody? 
Zamknięcie w domu, brak kontaktów z innymi, 
hałas, konieczność zorganizowania zajęć młod-
szym dzieciom, godzenie pracy zawodowej 
z nauką zdalną - to wszystko potęgowało kłótnie, 
napięcia, frustrację i stres. Do tego dochodziły 
obawy o pracę, finanse rodzinne i zdrowie swoje 
i najbliższych. Dzieci były znudzone i zniechęco-
ne, zaś wychowywanie niepełnosprawnych dzieci 
wymagało specjalistycznej opieki 24 h na dobę…  
Czas izolacji był, mimo wszystko, dla rodzin także 
okazją do zatrzymania się i spowolnienia tempa 
życia. Duże rodziny mają zazwyczaj więcej spraw 
do załatwienia związanych np. z edukacją dzie-
ci i organizacją zajęć dodatkowych. Teraz mogły 
zwolnić tempo, pozwolić sobie na dłuższy sen, 
regularne posiłki i radość z bycia razem. 

Edukacja
Zdania rodzin odnośnie zdalnej edukacji były 
podzielone. Główne problemy, jakie napotykały 
rodziny, to utrudnienia techniczne (niewystar-
czająca liczba komputerów, dostęp do Internetu, 
itp.) oraz konieczność większego uczestnictwa 
rodziców w nauce dzieci. Okres izolacji okazał się 
być też dobrym momentem na przyjrzenie się 
edukacji domowej, a w niektórych przypadkach 
ułatwił podjęcie decyzji o jej rozpoczęciu w kolej-
nych latach.

Zmiana sytuacji ekonomicznej 
a liczba dzieci w rodzinie

Kondycja psychiczna 
a liczba dzieci w wieku do 18 lat

Badanie w formie elektronicznej ankiety przeprowadzono w maju 2020 roku, wzięły w nim udział 732 rodziny. Niemal 80% 
z nich stanowili członkowie Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”. Wyniki ankiety opracowała dr Anna Bebel, Uniwersytet Eko-
nomiczny we Wrocławiu.
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Liczba dzieci do 18 lat

Liczba dzieci w rodzinie

Sytuacja ekonomiczna
polepszyła się
nie zmieniła się
nieznacznie zmieniła się na gorsze
zdecydowanie zmieniła się na gorsze 
radykalnie pogorszyła się

Kondycja psychiczna
polepszyła się
nie zmieniła się
nieznacznie zmieniła się na gorsze
zdecydowanie pogorszyła się

Obszar edukacji / nauka zdalna
sprawnie bez przeszkód
sprawnie pomimo pewnych trudności
jest utrudniona
jest bardzo utrudniona
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Sytuacja mieszkaniowa
Największe problemy mieszkaniowe dało się za-
obserwować wśród rodzin z największą liczbą 
dzieci, zwłaszcza tych w wieku do 18 lat (co 
czwarta rodzina z co najmniej 7 dzieci deklarowa-
ła uciążliwości związane z sytuacją mieszkanio-
wą). Im mniejszy metraż, tym większe problemy, 
dlatego w najlepszej sytuacji były rodziny miesz-
kające w domach jednorodzinnych. Tam niedo-
godności praktycznie nie występowały. W wielu 
rodzinach wielodzietnych wracały problemy 
związane z dostępem do większego mieszkania 
lub domu. Rodziny wskazywały na trudności 
w znalezieniu korzystnej oferty, czyli atrakcyjnej 
pod kątem wielkości lokum i jego ceny oraz z uzy-
skaniem kredytu na zakup nieruchomości. 

Podsumowanie
Rodziny wielodzietne charakteryzuje siła płynąca 
z bliskich relacji i wzajemnego wsparcia oraz duża 
zaradność i umiejętność radzenia sobie w róż-
nych kryzysowych sytuacjach. Badane rodziny 
często wskazywały na konieczność poszukiwania 
kreatywnych i nieszablonowych rozwiązań i na 
satysfakcję płynącą z ich znalezienia. 

i więcej
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Ogólnopolskie 
Zjazdy Dużych Rodzin

Zjazd Dużych Rodzin to wielkie, trzydniowe święto radości, koncertów i spotkań, w którym 
co roku uczestniczy ponad 1000 osób – w tym około 700 dzieci. 

Oprócz wydarzeń otwartych dla wszystkich 
podczas Zjazdów proponujemy zajęcia w ma-
łych grupach: dyskusje, warsztaty dla rodzi-
ców, młodzieży i dzieci w różnym wieku, zawody 
sportowe, zajęcia artystyczne - dużo dobrej 
zabawy. Obok wielu atrakcji i możliwości zwie-
dzania miasta, jest też sposobność do pracy 
nad relacjami w rodzinach – zawsze w ofercie 
warsztatowej znajduje się tematyka umiejętno-
ści komunikacyjnych i dialogu między mężem 
i żoną oraz rodzicami i dziećmi.
Ważnym, stałym elementem Zjazdu Dużych 
Rodzin jest konferencja o tematyce społeczno-
ekonomicznej. Podejmujemy temat, który wy-
daje się istotny dla kształtu polityki rodzinnej 

Grodzisk
Mazowiecki 

2013

DUŻE RODZINY 
- BOGACTWO 
PRZYSZŁOŚCI

Łowicz
2015

GRUNT
TO RODZINA!

Nysa

2017

NYSA POLSKĄ 
STOLICĄ RODZIN

Szczecin
2018

RODZINA NA FALI

Lublin 
2014

DOM, RODZINA - 
TU WSZYSTKO SIĘ 

ZACZYNA

Gniezno
2016

CHRZEST, 
RODZINA, POLSKĘ 

ZACZYNA

Warszawa
2020

WARSZAWSKIE 
POWSTANIE 
WŚRÓD NAS 
POZOSTANIE

Lubartów
2019

DUMNI Z RODZINY

w danym roku. Biorą w nim udział ważne oso-
bistości ze świata polityki oraz eksperci dziedzin 
życia społecznego, gospodarczego i ekono-
micznego. Wydarzenie jest zazwyczaj szeroko 
komentowane w mediach, co sprawia, że Zjazd 
odgrywa rolę opiniotwórczą wpływając na 
świadomość społeczną i działania polityków.
Zjazd Dużych Rodzin to doskonała okazja do po-
kazania, jak wielką wartością są rodziny, zwłasz-
cza te, które wychowują większą liczbę dzieci. Wy-
chowywanie to nie tylko wysiłek, trud, praca, ale 
także ale także bogactwo relacji, radość i szczę-
ście. Zjazd promuje rodzinę jako podmiot współ-
pracy i partnerstwa oraz podstawę budowania 
przyszłości społeczeństwa i państwa. 

1.
5.

2.
6.

3.
7.

4.
8.
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Akademia 
Talentów
Akademia Talentów to program 
stypendialny dla uzdolnionej 
młodzieży pochodzącej z dużych 
rodzin i angażującej się w działa-

nia społeczne. 

Ale mamy ambitniejsze cele. W na-
szych planach Akademia Talentów to 
również skuteczne narzędzie do wy-
promowania młodych ludzi, którzy 
w swoim przyszłym życiu zawodowym 
i społecznym postawią na wartość, 
jaką jest rodzina. W tym celu, poza 
wsparciem finansowym, proponujemy 
im spotkania i warsztaty z eksperta-
mi różnych dziedzin, którzy dzieląc się 
swoim doświadczeniem życiowym – 
zawodowym i prywatnym, poszerzą 
ich horyzonty, ukażą nowe możliwo-
ści, zmotywują do działania. Czasem 
sprzyjającym takiej wymianie do-
świadczeń będzie, poza odbywającymi 
się już spotkaniami on-line, Letnia Aka-
demia Talentów – tygodniowy zjazd 
dla zgłoszonych do programu stypen-
dystów.

Co trzeba zrobić, by stać się 
jednym z nich?

+ Mieć status studenta.
+ Pochodzić z dużej rodziny 
(posiadającej co najmniej trójkę 
dzieci).
+ Angażować się w działania 
społeczne.

Certyfikacja Samorządów 
Przyjaznych Rodzinie
Związek Dużych Rodzin analizując rozwiązania funkcjonujące w innych krajach UE przy-

gotował program certyfikacji Samorządów Przyjaznych Rodzinie. 

W roku 2020 został przeprowadzo-
ny pilotaż działania, w którym wzięły udział 
trzy  różne  pod  względem wielkości  gminy: 
Szczecin - miasto na prawach powiatu, Gro-
dzisk Mazowiecki - gmina wiejsko-miejska i Lu-
bochnia - gmina wiejska. 
Przeprowadziliśmy  badania oceniające sze-
reg możliwych działań na rzecz rodziny w obsza-
rze m.in.  edukacji, współpracy z organizacjami 
pozarządowymi, zdrowia, bezpieczeństwa. Reali-
zacja tych działań pozwoliła na stworzenie ankie-
ty samorządowej, która ułatwia ocenę obecnych 
działań podejmowanych w obszarze polityki ro-
dzinnej prowadzonej przez samorząd. 
 
Elementy Certyfikacji:
• przeanalizowanie bieżącej polityki rodzinnej 
- jeżeli samorząd spełnia kryteria podstawowe 
(obligatoryjne) oraz rozszerzone (nieobowiązkowe, 
ale pożądane) otrzyma certyfikat. Jeśli samorząd 
nie spełnia założeń - otrzyma pakiet szkoleń dla 
urzędników oraz raport zawierający rekomenda-
cje zmian w obszarze polityki rodzinnej 
• realizacja szeregu specjalistycznych szkoleń, 
które pozwolą urzędnikom nabyć wiedzę i kom-
petencje niezbędne do  wdrożenia możliwego 
standardu usług rozwojowych i planu na osią-
gnięcie konkretnych i realnych rozwiązań na 
rzecz rodzin i demografii w danej jednostce sa-
morządowej. Przeszkolenie urzędników dotyczy 
obszarów: wdrażania standardów dotyczących 
m.in. partycypacji i współpracy z lokalnymi 
organizacjami pozarządowymi, prawnymi 
aspektami tworzenia polityki rodzinnej, spo-
sobów pracy z rodzinami, organizacji wolon-

tariatu rodzinnego, komunikacji wewnętrznej 
i zewnętrznej 
• ocena dotychczasowych działań samorządu, 
dokumentów, aktów prawa miejscowego po 
wdrożeniu efektów szkoleń. Na tym etapie pre-
zentowane są  zalecenia dla samorządu z per-
spektywy organizacji reprezentującej interes ro-
dziców - ZDR 

”
3Plus”. Ocena odbywać się będzie 

w formie zaprezentowaniu raportu i planu wpro-
wadzenia zmiany polityki rodzinnej - dokument 
ten może stać się podwaliną do budowania 
lokalnych strategii rozwoju społecznego. Jako 
strona społeczna chcemy wesprzeć samorządy 
w przygotowaniu krótkookresowych strategii 
rozwoju społecznego,  co odpowiednio zabez-
pieczy ujęcie w nich potrzeb rozwojowych rodzin, 
w tym dużych rodzin. 

Prowadzenie certyfikacji  ma na  celu   rozpo-
wszechnienie  idei podnoszenia jakości stano-
wionej polityki rodzinnej. Przygotowane raporty - 
dokumenty o charakterze strategicznym - będą 
miały długofalowe skutki, ale przede wszystkim 
wpływ na zbliżenie pomiędzy instytucjami, urzęd-
nikami i obywatelami. 

Przed nami  kontynuacja współpracy z pilota-
żowymi  samorządami  oraz  praca nad wdro-
żeniem  programu Certyfikacji w  pięciu  no-
wych  jednostkach  samorządu terytorialnego. 
Związek Dużych Rodzin 

”
Trzy Plus” będzie miał 

możliwość upowszechnienia standardów lokal-
nych polityk samorządowych i promowania mo-
delowych rozwiązań w tym obszarze, a także 
propagowania materiałów merytorycznych.   
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Działania

Szkolenia i Warsztaty

Działania Eksperckie

Forum Samorządowe

Projekty Lokalne

SOKi

Związek Dużych Rodzin skupia ekspertów 
i specjalistów z różnych dziedzin, którzy po-
przez różnego rodzaju aktywności reprezentują 
interes społeczny dużych rodzin. Wśród podej-
mowanych działań są m. in. wypracowywanie 
i prezentacja stanowisk i opinii dużych rodzin, 
uczestnictwo w komisjach różnego szczebla, or-
ganizacja i udział w specjalistycznych semina-
riach i sympozjach, prowadzenie badań nauko-
wych, itp. W 2016 roku został opublikowany raport 
Wielodzietni w Polsce, w którym zostały zaprezen-
towane wybrane zagadnienia z pierwszego ogól-
nopolskiego badania dużych rodzin zrealizowa-
nego w 2016 r. przez Ipsos Polska. Jest to pierwszy 
i zarazem największy raport z tego zakresu w Pol-
sce. Partnerem badania była Fundacja PZU.

Forum Samorządowe na Rzecz Dużych Rodzin 
to nieformalne porozumieniem samorządów, 
które aktywnie działają na rzecz dużych rodzin, 
uznając je za istotną wartość dla społeczności 
lokalnych. Forum zainicjował Związek Dużych 
Rodzin „Trzy Plus”, patronując jego obradom.  
Członkowie Forum spotykają się, aby dysku-
tować o ważnych sprawach z obszaru polityki 
rodzinnej i społecznej. Samorządy wymieniają 
się swoimi doświadczeniami, wspólnie kreują 
nowe rozwiązania i wskazują dobre praktyki 
w różnych obszarach.

Nasze Koła realizują różnego rodzaju dzia-
łania społeczne, np.: wykłady, szkolenia pod-
noszące kompetencje rodzicielskie, organizują 

Spotkania Oddziałów i Kół (SOKi) odbywają 
się dwa razy do roku i są współorganizowa-
ne z lokalnym samorządem. Ich celem jest 
prezentacja aktualnych i planowanych działań 
oraz projektów. Omawiana jest strategia dal-
szego rozwoju organizacji i współpraca z sa-
morządami różnych szczebli. Ponadto w trakcie 
SOKów prowadzone są szkolenia kompetencyjne 
dla liderów.

W bogatej ofercie warsztatów i szkoleń reali-
zowanych przez Związek znajdują się zarówno 
szkolenia dedykowane rodzinom, np. z obsza-
ru wychowania dzieci, komunikacji, budowania 
relacji itp., a także szkolenia kompetencyjne, 
wzmacniające struktury Związku np. z obszaru 
marketingu i promocji, pozyskiwania środków 
finansowych, planowania działań itp.

wydarzenia okolicznościowe takie jak Dzień 
Mamy, Dzień Dziecka, Mikołajki, a także pikniki, 
festyny, biegi i maratony, wyjazdy integracyj-
ne, itp. Celem tych wydarzeń jest mobilizacja 
do działania i integracja dużych rodzin żyją-
cych w okolicy. Koła prowadzą również działania 
o charakterze eksperckim, np. na polu współpra-
cy z lokalnym samorządem, gdzie reprezentują 
interesy dużych rodzin. Koła i Oddziały są rów-
nież zaangażowanie w działania samopomocy 
dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji.

Linia3Plus
Związkowy telefon wsparcia, dedykowany 
dużym rodzinom. Świadczymy pomoc rodzi-
nom w zakresie wsparcia psychologicznego, 
kompetencji wychowawczych, ukierunkowa-
nia w sprawach instytucjonalnych i urzędo-
wych, informacyjnym w sprawach aktualnych 
programów oraz dostępnych usług dla rodzin. 
Każdego roku odbieramy setki telefonów i ma-
ili. Linia dostępna jest przez trzy dni w tygodniu: 
w poniedziałki (12.00-14.00), wtorki (10.00-
15.00) i w czwartki (10.00-17.00) pod numerem 
telefonu +48 732 988 451
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98 kół
4 oddziały
7936 członków 
4541 rodziny,
w tym 17 187 dzieci
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Oddział Padew 
Narodowa

Oddział Łódzki

Oddział Małopolski

Oddział Wielkopolski

Struktury 
lokalne

Mapa przedstawiająca strukturę Związku Dużych 
Rodzin ,,Trzy Plus” w podziale na województwa, 
z wyodrębnionymi oddziałami oraz aktualną liczbą  
kół na terenie danego województwa.

Związek Dużych Rodzin ,,Trzy Plus” opiera 
się na ludziach. To duże rodziny, które po-

przez lokalne Koła chcą razem działać, inte-

grować się, rozwijać, wspierać i wpływać na 
politykę rodzinną w swoich samorządach. 

Koordynatorki Działalności Społecznej
– to łączniczki pomiędzy organizacją, a jej strukturami lokalnymi. Obecni i nowi członkowie 
zawsze mogą liczyć na ich wiedzę i doświadczenie. Pierwsze kontaktują się z rodzinami, które 
zapisują się do Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” i najczęściej odbierają od rodzin telefony czy 
maile w różnych sprawach, nadając im dalszy bieg.
KDS-ki wspierają bieżącą działalność Kół: pokazują kierunki, w których warto rozwijać się lokalnie, 
są zapleczem merytorycznym i organizacyjnym. Są także obecne w kontaktach i współpracy 
kół z lokalnymi samorządami i instytucjami. Współorganizują ogólnopolskie Spotkania Od-
działów i Kół oraz regionalne szkolenia dla liderów kół. Czuwają nad zwoływaniem Walnych 
Zebrań Członków kół, służąc pomocą w kwestiach formalnych.

Młodzi na Plus 
Młodzi na Plus to najmłodsze dziecko Związ-
ku Dużych Rodzin 

”
Trzy Plus”. To grupa mło-

dych osób, wywodzących się ze związko-
wych rodzin, które chcą aktywnie promować 
wartości rodzinne wśród rówieśników. Młodzi 
na Plus zapraszają swoich rówieśników na 

Młodzi o sobie:

Postanowiłam działać w Młodych na Plus, 
bo przez długi czas czułam, że nie ma 
miejsca dla młodych, w którym poru-
sza się temat rodziny. A przecież rodzina 
jest taka ważna! Od niej tak wiele zależy 
w naszym życiu. Teraz od kilku miesięcy 
współtworzę tę przestrzeń i widzę, że inni 
młodzi ludzie też potrzebują takich spotkań 
i warsztatów, na których poruszamy wątki 
okołorodzinne. Rozmawiamy, dzielimy się 
doświadczeniem, uczymy. Stawiamy na to, 
że o rodzinie WARTO mówić.

Dlaczego włączyłam się w młodych na 
plus? Rodzina jest dla mnie wartością – 
ma ogromny wpływ na mnie, społeczeń-
stwo i cały świat. Dzieje się tak, ponieważ 
jeśli potrafimy budować dobre relacje 
wśród bliskich, wtedy w każdym kontekście 
społecznym te relacje będą dobre. Młodzi 
na Plus jest organizacją, w której uświada-
miamy o tym młode pokolenie i wspólnie 
zmieniamy świat na lepsze!

Włączyłam się w Młodych na Plus, ponie-
waż ważne są dla mnie wartości rodzin-
ne. Chcemy promować rodzinę, pokazać 
ludziom, jak widzimy ją „od środka”. Chce-
my też poruszać tematy trudne, ale dzięki 
temu – tworzyć miejsce dla młodych ludzi, 
w którym wszyscy będą czuć się dobrze 
w swoim określonym systemie wartości.

Chcę pokazać światu, że rodzina jest pięk-
na – dlatego włączyłam się w młodych. 
Że dzieciaki pochodzące z dużych rodzin 
mają niezwykle rozwinięte umiejętności 
społeczne, tak cenne dziś w społeczeń-
stwie. Oprócz tego chcę pokazywać, że 
oparcie w rodzinie ułatwia młodym doro-
słym odnalezienie się we współczesnym 
świecie, tak skomplikowanym i chwiejnym 
– bo Rodzina to rusztowanie, które pozwala 
na umacnianie uniwersalnych wartości.

organizowane przez siebie warsztaty tema-
tyczne (online). Planują spotkania, promo-
cję wartości rodzinnych i działania projek-
towe. Chcą wspierać się i rozwijać. W swoje 
szeregi zapraszają wszystkich młodych (16-
26 lat).
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Dlaczego warto 
założyć koło ZDR „3Plus”?

Macie koło, macie głos

Lokalne inicjatywy

Nic o nas bez nas

Duże rodziny razem
Jak założyć koło?

Duży może więcej

Wymiana doświadczeń

Wsparcie strukturalne

Nasze doświadczenie pokazuje, że instytucje 
publiczne i samorządy 

”
wyraźniej słyszą” potrze-

by zgłaszane przez lokalne koło ogólnopolskiej 
organizacji rodzinnej niż zgłaszane przez poje-
dyncze rodziny.

Koło ma możliwość realizacji projektów społecz-
nych na podobnej zasadzie jak organizacje po-
zarządowe. Może ubiegać się o dofinansowanie 
dla planowanych działań zarówno ze środków 
zewnętrznych jak również ze środków własnych 
Związku. 

Koło może wpływać na kształt lokalnej polityki 
rodzinnej i społecznej jako reprezentant organi-
zacji pozarządowych i rodzin. Warto skorzystać 
z tego uprawnienia i trzymać rękę na pulsie. 

Działalność koła przyczynia się do budowania re-
lacji z innymi rodzinami z okolicy, samopomocy, 
wymiany poglądów, promowania pozytywnego 
wizerunku dużej rodziny.

To proste! Koło może założyć co najmniej 10 do-
rosłych osób zamieszkujacych na terenie danej 
gminy. 

Zakładając lokalne koło możecie skorzystać z wie-
dzy, doświadczenia i rozpoznawalności organi-
zacji ogólnopolskiej. Możecie liczyć na wsparcie 
prawnika, księgowości, administracji oraz grona 
specjalistów i ekspertów. Niejednokrotnie spo-
tkaliśmy się z pozytywnym załatwieniem konkret-
nych spraw, które bez wsparcia Związku najpew-
niej pozostałyby bez rozpatrzenia. 

Działając w kołach łatwiej wymieniać się 
informacjami. Często okazuje się, że wiele spraw 
udało się rozwiązać w innych miejscach Polski. 
Można skorzystać z doświadczenia innych kół, 
które podpowiedzą, jak można załatwiać sprawy 
ważne dla dużych rodzin - od zakupu auta czy 
rekomendacji miejsc na spędzenie wakacji, po 
załatwienie spraw urzędowych.

Koło ma dostęp do oferty Związku: szkoleń, badań 
i opracowań naukowych, raportów, wzorów pism 
i stanowisk, materiałów promocyjnych. Koło może 
również korzystać ze wsparcia merytorycznego 
specjalistów skupionych wokół Związku.

• powiększysz grono przyjaciół mających 
przynajmniej troje dzieci 
• weźmiesz udział w specjalistycznych szkoleniach
• Twoje dzieci bedą mogły skorzystać z warsz-
tatów i programu stypendialnego 
• raz w roku dostaniesz zaproszenie na Zjazd 
Dużych Rodzin
• poczujesz, że uczestniczysz i działasz w więk-
szej sprawie
• możesz liczyć na wsparcie przy realizacji 
działań dla rodzin w swojej okolicy

• rodzice, którzy kiedykolwiek wychowali lub wychowują troje lub większą liczbę dzieci
• pełnoletnie osoby z dużych rodzin
• każdy, kto jest sympatykiem dużych rodzin i popiera postulaty naszego stowarzyszenia
   (jako członek wspierający)

Dlaczego warto dołączyć do Związku Dużych Rodzin ”Trzy Plus”?

Kto może zapisać się do Związku?

Masz pytania?

Sylwia Skóra
(kujawsko-pomorskie, mazowieckie, 
warmińsko-mazurskie, łódzkie)
732 988 462

sylwia.skora@3plus.pl

Lilianna Sicińska
(dolnośląskie, opolskie, śląskie, 
świętokrzyskie)
 732 988 479

lilianna.sicinska@3plus.pl

Bożena Pietras
(lubelskie, małopolskie, podkarpac-

kie, podlaskie) 
798 660 513
bożena.pietras@3plus.pl

Danuta Rząsa
(lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, 
zachodniopomorskie)
 732 988 437

danuta.rzasa@3plus.pl 

• wesprzemy Cię w trudnościach psychologicz-
nych, prawnych, administracyjnych
• w trudnej sytuacji możemy udzielić Ci wsparcia 
materialnego
• ułatwimy Ci wymianę informacji z rodzinami 
z Twojej okolicy
• zainteresujemy się Twoją okolicą i potencjal-
nymi lokalnymi partnerami do programu Karta 
Dużej Rodziny
• Twoja rodzina dołączy do wielkiej, radosnej spo-
łeczności

Skontaktuj się z Koordynatorkami Działaności Społecznej
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Zarząd

Prawnik. Współzałożyciel Związku Dużych 
Rodzin „,Trzy Plus”. Autor statutu ZDR, główny 
konsultant prawny Zarządu.

Inżynier. W latach 2001-2004 Prezes Zarządu 
PKP Energetyka, w latach 2004-2010 Prezes 
Zarządu PKP SA.

Radosław Waszkiewicz Andrzej Wach

Prawnik, ekonomista. Od 2015 roku czło-
nek Zarządu oraz Skarbnik Związku. Żonaty 
z Dagmarą, ojciec sześciu synów.

Doradca finansowo-ubezpieczeniowy. Współ-
założycielka Związku. . Do roku 2019 Prze-
wodnicząca Koła ZDR 3+ w Piasecznie. 
Z mężem Pawłem mają trzy córki i syna.

Łukasz Wojdak Zuzanna Lipińska
Wiceprezes Zarządu, Skarbnik Członek Zarządu, SekretarzPrezes Wiceprezes Zarządu

Inżynier. Liderka inicjatyw społecznych. 
Żona i mama piątki dzieci.

Agata Arciszewska
Członek Zarządu

Architekt. Wieloletni Prezes Oddziału Wiel-
kopolskiego, Przewodniczący Rady Rodziny 
Dużej Miasta Poznania. Mąż Sylwii, z którą 
mają siedmioro dzieci. 

Szymon Wytykowski
Członek Zarządu

Zespół Ekspertów
W 2012 r. powołany został Zespół Ekspertów ZDR „,Trzy Plus”. W jego skład weszły uznane w świecie naukowym osoby, z których porad 
i merytorycznego wsparcia Związek skorzystał już wielokrotnie. Zespół Ekspertów uzgadnia oficjalne stanowiska w sprawach waż-
nych dla Związku Dużych Rodzin 

”
Trzy Plus”, bierze udział w wypracowywaniu postulatów wiodących Związku, formułowaniu programu, 

ustalaniu hierarchii działań. Eksperci uczestniczą aktywnie w konferencjach organizowanych przez ZDR 
”
Trzy Plus”, a także w innych 

konferencjach w kraju i za granicą. 

Skład: prof. Marek Kośny - przewodniczący zespołu, prof. Leszek Bosek, dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, 
               Zbigniew Derdziuk, Paweł Kastory, Agnieszka Tombińska, Jan Tombiński

Zespół

Karol Grabiec

Agnieszka Korpowska

Dyrektor zarządzający Zespół

Zastępca 
dyrektora zarządzającego

O Nas

Związek Dużych Rodzin 
”
Trzy Plus”

ul. Solec 81b/73a 
00-382 Warszawa

Przekaż 1% podatku 
na rzecz Dużych Rodzin. 
Jesteśmy Organizacją 
Pożytku Publicznego

Składki członkowskie oraz darowizny 
na cele statutowe prosimy wpłacać na konto: 
ING Bank Śląski S.A.
97 1050 1012 1000 0090 3022 4431

NIP: 9512220761
REGON: 141000893
KRS: 0000279928 

Rzecznik  
Prasowy

Aleksandra Januszkiewicz
psychoterapeuta, doradca ds. rodziny
Wt. 10.00-15.00

Judyta Kruk
politolog, mediator, wspiera rodziny w spra-
wach administracyjnych
Czw. 10.00-12.00

Jakub Panek
psychoterapeuta, trener umiejętności 
psychospołecznych 
Czw. 12.00-17.00

Katarzyna Malinowska 
pedagog, socjoterapeuta, edukator 
pozytywnej dyscypliny 
Pn. 12.00-14.00

Linia3Plus 
+48 732 988 451

Biuro 
Karty Dużej Rodziny Rada Krajowa
biuro_kdr@3plus.pl

Komisja Rewizyjna
Ewa Wichowska
Kamila Węcka-Nijak
Paweł Siciński

Anna Tanowska

Joanna Krupska - przewodnicząca
Zarząd
Reprezentanci Walnego 
Zgromadzenia Członków
Reprezentanci Terenowi

Karolina Sokólska

Biuro ZDR 3Plus

Judyta Kruk 

Związek Dużych Rodzin 
„Trzy Plus”
ul. Żytnia 13/13 
01-014 Warszawa
tel. 533 473 244
biuro@3plus.pl

tel.: 732 988 401 
media@3plus.pl

tel.: 732 988 446 

tel.: 732 988 450 

Jan Urmański
Michał Wydra Paweł Borządek  

Przemysław Cichowicz  
Grażyna i Leszek Czerwińscy  
Marcin Dębowiak  
Agnieszka Domańska  
Aleksandra Januszewicz  
Irena Jeśmanowicz  
Monika Kolarzyk  
Paweł Kowalczyk  
Judyta Kruk  

Anna Kubaczyk  
Patryk Kuś  
Ireneusz i Elżbieta Majchrzak  
Katarzyna Malinowska  
Iwona Nowak-Olszówka  
Dobromiła Olszewska  
Jakub Panek  
Bożena Pietras  
Wincenty Pipka  
Anna i Konrad Pniak  
Oleg Prybylo  
Danuta Rząsa  

Lilianna Sicińska  
Anetta Sitkiewicz  
Sylwia Skóra  
Karolina Sokólska  
Sylwia Talik  
Anna Tanowska  
Elżbieta Woźniak-Łojczuk  
Urszula Wójcik  
Agata i Krzysztof Zakrzewscy  
Marcelina Zawisza  
Michał Żyliński
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biuro@3plus.pl
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KRS: 0000279928

Przekaż 1% podatku na rzecz Dużych Rodzin
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego

Składki członkowskie oraz darowizny 
na cele statutowe prosimy wpłacać na konto: 
ING Bank Śląski S.A.
97 1050 1012 1000 0090 3022 4431

www.3plus.pl


