
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2016

• 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 2017-07-17

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina M. KRAKÓW

Powiat M. KRAKÓW

Ulica KROWODERSKA Nr domu 24 Nr lokalu 1

Miejscowość KRAKÓW Kod pocztowy 31-142 Poczta KRAKÓW Nr telefonu 12-421-08-43

Nr faksu 12-433-87-20 E-mail biuro@pro-life.pl Strona www http://www.pro-life.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-08-24

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 35701798100000 6. Numer KRS 0000140437

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

Antoni Zięba Prezes TAK

Maria Rzegocka-Piela Wiceprezes TAK

Bożena Kawecka Skarbnik TAK

Katarzyna Urban Sekretarz TAK

Adam Kisiel Członek TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Zofia Stypuła Członek TAK

Halina Chytra Członek TAK

Janina Zięba-Palus Członek TAK

POLSKIE STOWARZYSZENIE OBROŃCÓW ŻYCIA CZŁOWIEKA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

- prowadzenie telefonu zaufania;
 - organizowanie pomocy osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach 

moralnych, materialnych;
 - organizowanie współdziałania z instytucjami publicznymi, władzami 
kościelnymi; administracyjnymi, stowarzyszeniami i innymi związkami w 
kraju i za granicą;
 - organizowanie i prowadzenie działalności wydawniczej, 

popularyzatorskiej, edukacyjnej i kulturalnej;
 - produkcja i dystrybucja filmów video;
 - produkcja i dystrybucja materiałów fonograficznych.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Stowarzyszenie realizuje cele statutowe:

a) -  w zakresie prowadzenia telefonu zaufania:
 prowadzenie telefonu dla matek samotnie wychowujących dzieci oraz 
członków  rodzin  w trudnej sytuacji rodzinnej;
 - prowadzenie telefonu dotyczącego problematyki pro-life;
 prowadzenie strony internetowej i email.

b) w zakresie organizowania pomocy osobom znajdującym się w trudnych 
sytuacjach moralnych, materialnych:
 - udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej matkom samotnie 
wychowujących dzieci oraz rodzinom w trudnej sytuacji materialnej;
 - wydawanie kartek z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia 
na rzecz zapomóg dla osób potrzebujących pomocy.

c) w zakresie organizowania współdziałania z instytucjami publicznymi, 
władzami kościelnymi, administracyjnymi, stowarzyszeniami i innymi 
związkami w kraju i za granicą:
 - organizowanie konkursu dla dzieci i młodzieży promującego tematykę 

pro-life;
 - organizowanie konferencji i sympozjów mających na celu 
popularyzację problemów pro-life zwł. metody  naprotechnologii;
 - organizowanie koncertów i pielgrzymek na rzecz obrony życia 
człowieka; 
 - organizowanie spotkań umożliwiających nawiązanie kontaktów 
krajowych  i międzynarodowych w sprawie obrony życia człowieka;
 - podejmowanie inicjatyw legislacyjnych w obszarze zainteresowania 

Stowarzyszenia.

d) w zakresie organizowania i prowadzenia działalności wydawniczej, 
popularyzatorskiej, edukacyjnej i kulturalnej:
 - wydawanie periodyku "Służba Życiu. Zeszyty Problemowe", które  
podejmują szeroko pojętą problematykę obrony życia człowieka;
 - druk i bezpłatna dystrybucja broszur i plakatów mających na celu 

rozpowszechnianie problemów pro-life;
 publikowanie materiałów edukacyjnych w obronie życia i zdrowia  
człowieka w gazetach ogólnopolskich.

e) w zakresie produkcji i dystrybucji filmów video:
 - przygotowywanie i rozpowszechnianie filmów o rozwoju człowieka 

przed narodzeniem;
 - przygotowywanie i rozpowszechnianie filmów dotyczących ochrony 
życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.

f) w zakresie produkcji i dystrybucji materiałów fonograficznych:
 - nagrywanie i emitowanie w telewizji i radiu audycji dotyczących 
ochrony życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci oraz 
problemów pro-life zwł. metody naprotechnologii.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Celem statutowym działania Stowarzyszenia jest:

 - prowadzenie telefonu zaufania;
  -organizowanie pomocy osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach moralnych, materialnych;
 - organizowanie współdziałania z instytucjami publicznymi, władzami kościelnymi; administracyjnymi, 
stowarzyszeniami i innymi związkami w kraju i za granicą;
 - organizowanie i prowadzenie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej, edukacyjnej i 

kulturalnej;
 - produkcja i dystrybucja filmów video;
 - produkcja i dystrybucja materiałów fonograficznych.

Do najważniejszych pod względem wielkości wydatkowanych środków, 
sfery działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia należy:
1.  Popularyzacja i podniesienie wiedzy z  ochrony życia człowieka od  poczęcia do naturalnej śmierci;
2.  Pomoc społeczna, w tym pomoc finansowa i  materialna rodzinom wielodzietnym i matkom 
samotnie wychowującym dzieci;
3.  Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa.
W roku 2016 Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka realizowało swoje zadania statutowe 
przede wszystkim przez działania wychowawczo-edukacyjne 
i propagandowo-informacyjne, a także poprzez pomoc rodzinom wielodzietnym i matkom  w trudnych 
sytuacjach bytowych
Do najważniejszych działań w roku 2016 należy zaliczyć:
1) prowadzenie telefonu zaufania
 Matki samotnie wychowujące dzieci oraz członkowie rodzin w trudnej sytuacji życiowej lub 
finansowej mogły telefonicznie pod numerem telefonu 12 421-08-43 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 15 uzyskać wsparcie oraz informacje nt. instytucji, które 
mogą udzielić konkretnej pomocy. Z tej formy skorzystało około 115 osób.
 Strona internetowa: www.pro-life.pl oraz email: biuro@pro-life.pl Na stronie internetowej znaleźć 
można wszystkie informacje o Stowarzyszeniu, jak również
w zakładce „Szukasz pomocy” m.in. adresy domów samotnej matki, informacje dla rodziców po stracie 
nienarodzonego dziecka, adresy psychologów katolickich.
Z kolei poprzez emaila osoby potrzebujące pomocy i informacji dot. zagadnień pro-life  kontaktują się 
ze Stowarzyszeniem. Takich osób było około dwustu.
2) organizowanie pomocy osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach moralnych, materialnych 
  - W 2016 roku Stowarzyszenie zebrało środki, a następnie matkom samotnie wychowującym dzieci 
oraz rodzinom wielodzietnym i znajdujących się   
w trudnej sytuacji materialnej wypłaciło 49 zapomóg na podręczniki szkolne dla 126 dzieci w wieku 
szkolnym, oraz przekazało 250 paczek żywnościowych
z okazji Świąt Wielkanocnych  i Bożego Narodzenia.
 -  W ciągu całego roku Stowarzyszenie  regularnie wspierało finansowo kilkanaście matek samotnie 
wychowujących dzieci oraz ubogich rodzin.
 - W 2016 roku Stowarzyszenie kontynuowało wypłacanie sześciu zapomóg finansowych pt. „Fundusz 

wsparcia rodziny" oraz czterech zapomóg finansowych pt.
 „Fundacja ochrony dziecka poczętego”. Jego celem jest wspieranie kobiet, które zaszły w ciążę i chcą 
urodzić dziecko lecz boją się,  czy też mają środki 
finansowe na wychowanie dziecka. W roku 2016 była wypacana jedna zapomoga pt. „Fundusz Ochrony 
Dziecka Poczętego Chorego i Niepełnosprawnego”.
 - W ciągu roku został zrealizowany program kartki świąteczne Wielkanocne i Bożonarodzeniowe w 
ramach którego zbierano środki pieniężne na zapomogi finansowe 
dla rodzin wielodzietnych i samotnych matek.
3) organizowanie współdziałania z instytucjami publicznymi, władzami kościelnymi, administracyjnymi, 
stowarzyszeniami i innymi związkami w kraju i za granicą.
 - Stowarzyszenie upowszechniało tematykę ochrony życia człowieka wśród młodzieży poprzez 
zorganizowanie XII edycji konkursu o nagrodę im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki - "Pomóż ocalić życie 
bezbronnemu" Celem tego konkursu było zainteresowanie młodzieży tematyką pro-life oraz 
uwrażliwienie ich  na los drugiego człowieka. Dzięki współpracy z instytucjami kościelnymi  oraz 
szkołami udało się zachęcić około 1 350 młodych osób do wzięcia w nim udziału. Do konkursu zgłoszono 
w kategorii literackiej 485 prac, 
plastycznej 769 prac i multimedialnej 79 prac. Rozdanie nagród i prezentacja prac miała miejsce 2 
kwietnia 2016 r. w Częstochowie– na Jasnej Górze.
 - Stowarzyszenie wraz z ruchami pro-life zorganizowało XXXVI Pielgrzymce Obrońców Życia na Jasną 
Górę dnia 02 kwietnia 2016. W pielgrzymce brali udział obrońcy życia człowieka z całej Polski oraz z 
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zagranicy, około 1500 osób. Uczestnicy wysłuchali konferencji wygłoszonej m.in. – prof. dr. hab. n. med. 
Bogdana Chazana, uczestniczyli we Mszy św., której przewodniczył i wygłosił Słowo J. E. ks. Abp. 
Wacław Depo oraz w Drodze Krzyżowej na Wałach Jasnogórskich.
 - Z okazji Narodowego Dnia Życia 14 marca 2016 roku w Filharmonii Krakowskiej odbył się 
charytatywny koncert „Życie zwycięża” Akademickiego Chóru Organum przy akompaniamencie Zespołu 
Instrumentalnego „Ricercar” pod batutą Bogusława Grzybka. Koncertu wysłuchało 600 osób.
 - 04 kwietnia 2016 r. z okazji Dnia Świętości Życia odprawiono uroczystą Mszę Świętą w Bazylice 
Mariackiej w Krakowie, której przewodniczył i wygłosił Słowo 
J. Em. ks. kardynał Stanisław Dziwisz.. W uroczystości uczestniczyło około 1 500 osób.
 - 22 marca 2016 w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie zaprezentowano (Polska 
Federacja Ruchów Obrony Życia, Polskie Stowarzyszenie Obrońców 
Życia Człowieka i inne organizacje pro-life) mediom „Apel do polskich parlamentarzystów  o prawo do 
życia dla każdego poczętego dziecka i ochronę macierzyństwa” 
i jego krótkie uzasadnienie. W tym dniu rozpoczęto także zbieranie podpisów pod Apelem, również z 
wykorzystaniem Internetu www.kochamykazdedziecko.pl.
 - Stowarzyszenie wraz ze Stowarzyszeniem Nasza Przyszłość i Polskie  Stowarzyszenie Nauczycieli i 
Wychowawców zorganizowało 23 kwietnia 2016 r. 
w Krakowie konferencję popularno-naukową pt. „Nastolatki 2.0. Sekspresja”, aby podjąć dyskusję na 
temat presji seksualnej jakiej współcześnie podlegają 
dzieci i młodzież. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. 
Wykład wygłosili m.in. terapeuci Ewa Stańczak-Maryniak 
i Agnieszka Boisse, dr hab. Piotr Nowakowski oraz prawnik Marta Prucnal-Wójcik.
 - Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka zorganizowało w Krakowie konferencję na temat 
„Wolność sumienia jako fundament demokratycznego państwa”.
Sesja odbyła się 14 maja w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Collegium Medicum UJ. Wzięli w niej 
udział także studenci medycyny, jak również młodzi lekarze.
Jednym z prelegentów był m.in. prof. dr hab. n. med. Bogdan Chazan.  i  ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz, 
kierownik Katedry Filozofii Prawa KUL.
 - 28 maja 2016 w Domu Pielgrzyma Amicus w Warszawie odbyła się konferencja  pt. „Kochamy Każde 
Dziecko”, którą zorganizowały wraz ze Stowarzyszeniem Polska  Federacja Ruchów Obrony Życia oraz 
Akcja Katolicka w Polsce. Spotkanie miało charakter informacyjny. Miał stanowić przygotowanie  
liderów Ruchów Obrony Życia do zbierania podpisów pod apelem do polskich parlamentarzystów.
 - 04 czerwca 2016 r. odbyła się w Krakowie konferencja pt. „Akcja – życiu TAK” zorganizowana 
wspólnie z Akcję Katolicką Archidiecezji Krakowskiej oraz Civitas Christiana. Referaty wygłosiła m.in. dr 
Wanda Półtawska pt. „Św. Jan Paweł II wobec kobiet, które dopuściły się przerwania ciąży” oraz 
senator mec. Zbigniew Cichoń na temat prawnej ochrony życia dziecka poczętego w wyniku czynu 
przestępczego. Ważnym elementem spotkania było przygotowanie osób do zbierania podpisów 
pod akcją „Kochamy każde dziecko” oraz zaprezentowanie działań Akcji Katolickiej  i Polskiej Federacji 
Ruchów Obrony Życia na poziomie edukacyjnym na rzecz wzmocnienia 
nie tylko poczętego nienarodzonego dziecka, ale także ochrony macierzyństwa.
 - 09 października 2016 r. w Krakowie odbył się Pierwszy Małopolski Marsz dla Życia  i Rodziny. Marsz 
poświęcony był Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II z hasłem 
„Życiu TAK” w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci oraz godności małżeństwa i rodziny. 
Rozpoczął się o godz. 10.00 uroczystą Mszą Świętą koncelebrowaną 
pod przewodnictwem J. Em. ks. kard. Stanisława Dziwisza w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w 
Krakowie – Łagiewnikach. Następnie około 8 000 uczestników
 przeszło ulicami Krakowa na Rynek Główny. Honorowy patronat nad Marszem objęli: J. Em. ks. kard. 
Stanisław Dziwisz – metropolita krakowski i Józef Pilch – 
wojewoda małopolski.
 - Pierwsza Ogólnopolska Pielgrzymka Farmaceutów do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-
Łagiewnikach współorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, 
Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich i Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia pod patronatem 
honorowym J. Em ks. kard Stanisława Dziwisza 
w dniach 15-16 października 2016, w którym wzięło udział  około 100 osób.
 - 17 października w Krakowie obyło się spotkanie z Jonathanem Jeffesem, psychologiem, twórcą i 

organizatorem kursu Powrót i odnowa, prowadzonego
 od ponad dwudziestu lat dla kobiet i mężczyzn po doświadczeniu aborcji. Organizatorami wydarzenia 
było Polskie Stowarzyszenie obrońców Życia Człowieka
 i Fundacja „Jeden z nas”.
 - W 2016 roku Stowarzyszenie kontynuowało organizację codziennej modlitwy w Godzinie 
Miłosierdzia Bożego 15.00 - 16.00 w intencjach Krucjaty Modlitwy 
w Obronie Życia: przebłagania Miłosiernego Boga za odrzucony dar życia, wzrostu szacunku dla życia 
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każdego człowieka od poczęcia aż po naturalny kres,  zapewnienia w ustawodawstwach wszystkich 
krajów bezwarunkowego prawa do życia każdemu człowiekowi od poczęcia do naturalnej śmierci. 
Modlitwa ta jest prowadzona
w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie – Łagiewnikach. 
4) produkcja i dystrybucja filmów video 
 - Stowarzyszenie w 2016 roku  rozdało bezpłatnie następujące filmy o tematyce pro-life: „Od poczęcia 

dziecko”(5 000 000 sztuk) i  „Cywilizacja” (5 000 stuk).
 - Stowarzyszenie sfinansowało realizacji reportaży edukacyjnych z przedsięwzięć pro-life 
organizowanych lub współorganizowanych przez Stowarzyszenie. Każdy 
z filmów był co najmniej dwukrotnie emitowany na antenie TVP Kraków. Filmy dostępne są także na 
krakow.tvp.pl, www.pro-life.pl i http://www.youtube.com/psozc:
- Reportaż filmowy z Pierwszego Małopolskiego Marszu dla Życia i Rodziny –  Życiu – TAK!, 9 
października 2016 r;
- Reportaż filmowy z konferencji „Akcja życiu TAK!”, 4 czerwca 2016 r.;
- Reportaż filmowy z sympozjum „Wolność sumienia jako fundament demokratycznego państwa”, 14 
maja 2016 r..
5) organizowanie i prowadzenie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej, edukacyjnej i kulturalnej
[Stowarzyszenie w roku 2016 publikowało materiały edukacyjne w obronie życia i zdrowia człowieka 
(zwłaszcza na temat rozwoju dziecka od poczęcia, 
edukacji seksualnej 
oraz upowszechniania metody naprotechnologii oraz ukazywania zgubnych skutków techniki in vitro) w 
ok. 35  gazetach ogólnopolskich i lokalnych.
1. abc Aptekarza
2. Co Tydzień - Jaworzno
3. Cuda i Łaski Boże
4. Dewocjonalia i Sacralia
5. Droga
6. Gazeta Częstochowska
7. Gazeta Obywatelska
8. Gazeta Warszawska
9. Głos Krakowski
10. Dziennik Polski
11. Głos Roztoczański
12. Głos Ziemi Cieszyńskiej
13. Informator Pielgrzyma
14. Kronika Beskidzka
15. Kurier Radia Bielsko
16. Nasza Arka
17. Sacralia
18. Szlak Wiary
19. Świat Farmacji
20. Tryby
21. Wiadomości (Kraków-Podgórze)
22. Wiara Patriotyzm Sztuka
23. Wzrastanie
24. Źródło
25. Biblia krok po kroku
26. Gość Niedzielny
27. Któż jak Bóg
28. List do Pani
29. Nasz Dziennik
30. Niedziela
31. Nowy List
32. Opiekun
33. Przewodnik Katolicki
34. Różaniec
35. Tak Rodzinie
-  W 2016 roku Stowarzyszenie wydało i bezpłatnie rozprowadziło około 450 000 egzemplarzy broszur, 
ulotek i plakatów edukacyjnych o tematyce pro-life m.in. uczących szacunku do życia każdego 
człowieka, ukazujących rozwój dziecka, podejmujących tematykę in vitro i edukacji seksualnej w 
szkołach. Wydano 
i rozprowadzono 60 tysięcy ulotki dotyczącej „Krucjaty modlitwy w obronie życia człowieka” oraz 50 

Druk: MPiPS 5



tysięcy ulotki pt. „Brońmy życia każdego poczętego dziecka”.
- Stowarzyszenie przygotowało i rozprowadziło w nakładzie 300 tysięcy egzemplarzy czasopisma 
„Służba Życiu” pt. „Każde poczęte dziecko ma prawo do życia!”.
 Przedstawiliśmy w nim rozwój człowieka przed narodzeniem, prawdziwe następstwa aborcji,  a także  
tragiczne skutki procedury in vitro oraz argumenty za metodą 
 naprotechnologią.
- W roku 2016 Stowarzyszenie wydało i rozprowadziło około 24 200 sztuk „Modlitewnika obrońcy 
życia”!. Modlitewnik zawiera modlitwy, pieśni, nowenny, 
rozważania różańcowe i Drogi Krzyżowe oraz myśli związane z dziełem obrony życia.
- Stowarzyszenie wydało i rozprowadziło  książkę „Ekologii prokreacji. Vademecum”  w nakładzie  7 080 
sztuk. Książka ta jest około 400-stronicową publikacją w formie encyklopedycznej, składającej się z 
omówień wyników aktualnych badań naukowych, publikowanych w recenzowanych światowych 
periodykach medycznych na temat 
pro-life. Książka, podzielona na kilkanaście rozdziałów w obrębie tematyki ekologii płodności i zdrowia 
reprodukcyjnego, ma w założeniu zapewnić solidne dane oparte 
o badania naukowe, które dostarczają argumentów przeciwko aborcji, środkom wczesnoporonnym, in 
vitro oraz innym zjawiskom tego typu. 
- Stowarzyszenie wydało również 505 tysięcy ulotek dotyczących projektu „Apel  do polskich 
parlamentarzystów o prawo do życia dla każdego poczętego dziecka 
i ochronę macierzyństwa”.
- W 2016 Stowarzyszenie wydrukowało 200 sztuk plakatów wystawy: „Jan Paweł II 
w obronie życia”.  Wystawa to 16 plansz formatu 90 x 60 cm przedstawiających  m.in. wypowiedzi św. 
Jana Pawła  II związane z obroną życia 
oraz podstawowe informacje na temat rozwoju dziecka przed narodzeniem.  Wystawa ta była 
prezentowana w kilkudziesięciu miejscach w Polsce 
m.in. w szkołach, parafiach i instytucjach publicznych. 
- W roku 2016 powstał projekt Standupfor.life. Jest  to projekt pro-life przygotowany na Światowe Dni 
Młodzieży. Intensywnie promowany 
wśród uczestników ma na celu zachęcenie młodych do propagowania idei obrony życia poprzez media 
społecznościowe. Został opracowany w dwóch językach 
(polskim i angielskim) przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka. Została wydana i 
rozdana wśród młodzieży z całego świata 
ulotka Standupfor.life w nakładzie 150 tysięcy. Przygotowano i rozdano również pendriveów z 
materiałami pro-life (zdjęcia,  artykuły i film „Od poczęcia dziecko” w wersji angielskiej) dla dziennikarzy 
akredytowanych na Światowych Dniach Młodzieży 

- Wydanie ściennego „Kalendarza za Życiem” na rok 2017 (nakład  pięć tysięcy sztuk), który zawiera 
wybrane prace plastyczne zgłoszone na konkurs 
dla młodzieży „Pomóż ocalić życie bezbronnemu” im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki. 
- Stowarzyszenie zakupiło figurę Matki Bożej Brzemiennej wraz z relikwiarzem Św. Jana Pawła II. Figura 
ta jest częścią projektu edukacyjno-modlitewnego 
mającego na celu zwiększenie szacunku do życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Figura 
Matki bożej Brzemiennej  będzie  peregrynować 
po polskich parafiach. W czasie tych spotkań modlitewnych będą organizowane również prelekcje, 
pokazy  filmów pro-life  i dystrybucja materiałów edukacyjnych pro-life.
- W roku 2016 zostało rozprowadzonych około 8 500 kompletów kartek świątecznych Wielkanocnych 
oraz około 7500 kompletów kartek świątecznych 
Bożonarodzeniowych. Kartki te stanowią cegiełkę na obronę życia człowieka oraz pomoc świąteczną dla 
samotnych matek i rodzin wielodzietnych. 
- Materiały dotyczące tematyki pro-life zostały bezpłatnie wysłane m.in. do poradni rodzinnych przy 
parafiach, katechetów, seminariów, szkół, 
do parlamentarzystów i ministrów, księżom, maturzystom oraz rozdane m.in.
na organizowanych przez różne miasta „Marsze dla Życia”, na pielgrzymkach, na festiwalach i 
konferencjach o tematyce ochrony życia, rodziny czy godności człowieka.
Nagranie oraz emisja w lokalnych rozgłośniach katolickich i w Internecie około  50 cotygodniowych 
audycji pro-life. Audycje są rozsyłane  do około 25  rozgłośni.
1. Diecezjalne Radio Nadzieja, Łomża
2. Katolickie Radio Płock, Płock
3. Katolickie Radio Zbrosza Duża, Jasieniec
4. Radio Ain Karim, Skomielna Czarna
5. Radio Alex, Zakopane
6. Radio Anioł Beskidów, Bielsko-Biała
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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)

5000000

22

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)

7. Radio eM Kielce, Kielce 
8. Radio eM, Katowice11. Radio Głos, Pelplin
9. Radio Emaus, Poznań
10. Radio Fiat, Częstochowa
11.    Radio Głos, Pelplin
12. Radio Jasna Góra, Częstochowa
13. Radio Niepokalanów, Teresin
14. Radio Parada, Łódź
15. Radio Piekary, Piekary Śląskie
16. Radio RDN Małopolska, Tarnów
17. Radio Rodzina, Kalisz
18. Radio Rodzina, Wrocław
19. Radio Via, Rzeszów
20. Radio Warszawa, Warszawa
21. Radio Zamość, Zamość

Audycje dostępne są także w Internecie:
 http://www.pro-life.pl/mediablog/audycje
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLbnn2Pj-mD-pHzrxvRTWq0hgftCZgSTj7
 W 2016 roku Stowarzyszenie prowadziło następujące serwisy internetowe dotyczące problematyki 
obrony życia człowieka od poczęcia 
do naturalnej śmierci:
 www.pro-life.pl
 www.krucjata.org
 www.lagiewnikimodlitwazycie.pl
 www.blog.pro-life.pl
 www.world-prayer-for-life.org
 www.standupfor.life
 www.facebook.com/psozc
 www.youtube.com/psozc 

Strony te odwiedzało w 2016 roku około 15 tysięcy użytkowników miesięcznie.
W 2016 roku Stowarzyszenie utworzyło nowy, dwujęzyczny (polsko-angielskiego) serwis internetowy 
„Stand up for life!” 
na Światowe Dni Młodzieży: www.standupfor.life.
W 2016 roku powstało również wersja serwisu internetowego akcji obywatelskiej „Kochamy każde 
dziecko”
: http://www.kochamykazdedziecko.pl/.
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3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

druk materiałów pro-
life na temat m.in. 
naprotechnologii, seks 
edukacji, druk "Służba 
Życiu", druk 
"Modlitewnika obrońcy 
życia!"; druk książki 
"Ekologia prokreacji. 
Vademecum"; 
przekazywanie wystawy 
pt. „Jan Paweł II w 
obronie życia”; dla 
młodzieży 
zorganizowanie 
konkursu plastycznego, 
literackiego i 
multimedialnego na 
temat ochrony życia 
człowieka im. bł. ks. J. 
Popiełuszki "Pomóż 
ocalić życie 
bezbronnemu"; 
sympozja w szkołach i 
uczelniach;  
organizowanie 
koncertów i pielgrzymki 
 na rzecz obrony życia 
człowieka; prowadzenie 
serwisów 
internetowych dot. 
problematyki pro-life; 
nagrywanie i 
emitowanie audycji 
radiowych i 
telewizyjnych na tem. 
ochrony życia 
człowieka, wydawanie 
filmów pro-life

85.59.b

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 8

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


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)

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

pomoc społeczna, w tym 
pomoc rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji 
życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób

prowadzenie telefonu 
zaufania, 
organizowanie pomocy 
osobom znajdującym 
się w trudnej sytuacji 
materialnej - paczki 
żywnościowe, 
zapomoga finansowa 
na podręczniki szkolne 
dla dzieci i młodzieży, 
Stowarzyszenie 
kontynuowało 
regularne wypłacanie 
zapomóg finansowych 
pt. "Fundusz Wparcia 
Rodziny", Fundacja 
Ochrony Dziecka 
Poczętego" oraz 
"Fundusz Ochrony 
Dziecka Poczętego 
Chorego i 
Niepełnosprawnego", 
wydawanie kartek z 
okazji Świąt 
Wielkanocnych i 
Bożego Narodzenia na 
rzecz zapomóg dla osób 
potrzebujących 
pomocy, wypłacanie 
jednorazowych 
zapomóg rodzinom 
wielodzietnym 
i matkom samotnie 
wychowującym dzieci

88.99.z
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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) 2,640,424.32 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2,633,096.73 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 63.51 zł

e) Pozostałe przychody 7,264.08 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 2,403,829.45 zł

195.00 zł

2,403,634.45 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 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)

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 229,267.28 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0.00 zł
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2.4. Z innych źródeł 7,327.59 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,110,247.80 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 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 132,690.02 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 266,616.02 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: 2,874,095.89 zł 266,616.02 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

1,522,848.93 zł 266,616.02 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

7.20 zł

1,351,239.76 zł

0.00 zł 0.00 zł

1 zapomogi w ramach "Fundusz Wsparcia Rodziny" 11,400.00 zł

2 druk czasopisma "Służba Życiu" 57,645.00 zł

3 druk "Modlitewnik Obrońcy Życia!" 57,645.00 zł

4 projekt naprotechnologia, a "in vitro" 12,723.02 zł

1 zapomogi w ramach "Fundusz Wsparcia Rodziny" 9,800.00 zł

2 druk czasopisma "Służba Życiu" 25,461.00 zł

3 druk "Modlitewnik Obrońcy Życia!" 14,067.90 zł

4 projekt naprotechnologia, a "in vitro" 10,000.00 zł

5 druk książki "Ekologia prokreacji. Vademecum" 27,059.76 zł

6 Standupfor.life - projekt 17,537.34 zł

7 projekt "Apel do parlamentarzystów" 30,000.00 zł

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

0.00 zł

Druk: MPiPS 11



w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 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.)

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)

18.0 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)

12.5 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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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18.00 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)

0.00 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

0.00 osób

0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1,024,605.40 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

701,879.40 zł

654,898.40 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

46,981.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 322,726.00 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

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0.00 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
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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)

4,679.20 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)

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)

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

7,050.00 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)

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

organizacji

mgr Monika Szymańska główna 
księgowa 27-03-2017 Data wypełnienia sprawozdania

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

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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