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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-01

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

Wojciech 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)

Celem statutowym działania Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia 
Człowieka 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.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka 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,
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 oraz studentów 
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 :
- 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

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

I. Prowadzenie telefonu zaufania: 12 421-08-43, e-maila: biuro@pro-life.pl oraz strony internetowej: www.pro-life.pl 
1. Kobiety w ciąży, matki samotnie wychowujące dzieci oraz członkowie rodzin w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej mogą 
pod numerem telefonu 12 421-08-43 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 15:00 uzyskać informacje o formach 
pomocy świadczonej przez Stowarzyszenie, a także informacje na temat specjalistów (lekarzy, psychologów) oraz innych 
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instytucji pomocowych (domy samotnej matki, okna życia). Z tej formy w 2018 roku skorzystało około stu osób.
2. Podobną funkcję pełni też adres e-mail Stowarzyszenia przez który osoby potrzebujące pomocy i informacji mogą nawiązać 
kontakt ze Stowarzyszeniem. Takich osób było w 2018 roku około dwustu.
3. Na stronie internetowej można znaleźć m.in. informacje o pomocy świadczonej przez Stowarzyszenie oraz, w zakładce 
„Szukasz pomocy”, m.in. adresy domów samotnej matki, okien życia, porady dla rodziców po stracie nienarodzonego dziecka, 
adresy specjalistów.
II. Organizowanie pomocy osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach moralnych, materialnych
1. W 2018 roku Stowarzyszenie zebrało środki, a następnie przekazało matkom samotnie wychowującym dzieci oraz rodzinom 
wielodzietnym i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej 120 paczek żywnościowych z okazji Świąt Wielkanocnych (80) i 
Bożego Narodzenia (40) o wartości około 200 zł brutto każda.
2. W 2018 roku Stowarzyszenie kontynuowało wypłacanie dwóch zapomóg finansowych w ramach „Funduszu wsparcia rodziny”. 
Pomoc adresowana jest do kobiet w ciąży, znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej. Objęta pomocą 
kobieta otrzymuje wsparcie w łącznej wysokości 9200 zł, wypłacane w transzach od okresu ciąży.
3. W 2018 roku Stowarzyszenie kontynuowało wypłacanie dwóm kobietom zapomóg finansowych w ramachu „Fundacji ochrony 
dziecka poczętego”. Jej celem jest wspieranie kobiet, które zaszły w ciążę i chcą urodzić dziecko lecz mają uzasadnione obawy 
związane z brakiem środków finansowych na wychowanie dziecka. W ramach tego projektu wypłacono 24 zapomogi miesięczne 
po 300 zł.
4. W 2018 roku Stowarzyszenie wypłacało zapomogi z „Funduszu dziecka chorego” na osiemnaścioro dzieci. Objęta pomocą 
rodzina lub kobieta w ciąży otrzymuje wsparcie w łącznej wysokości 5000 zł. Wypłaty pomocy są dokonywane w dziesięciu 
równych, miesięcznych transzach po 500 zł każda.
5. W 2018 roku Stowarzyszenie przygotowało, wydrukowało i rozprowadziło około 5000 kompletów kartek świątecznych 
wielkanocnych (w tym ok. 1000 zamówiły urzędy marszałkowskie) oraz około 7500 kompletów kartek świątecznych 
bożonarodzeniowych. Kartki te są cegiełkami na obronę życia człowieka oraz na pomoc świąteczną dla samotnych matek, rodzin 
wielodzietnych i rodzin wychowującym niepełnosprawne dzieci.
III. Organizowanie współdziałania z instytucjami publicznymi, władzami kościelnymi, administracyjnymi, stowarzyszeniami i 
innymi związkami w kraju i za granicą
1. W styczniu 2018 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej skierował obywatelski projekt ustawy „Zatrzymaj aborcję” do Komisji 
Polityki Społecznej i Rodziny. Stowarzyszenie przygotowało i rozpowszechniło w całej Polsce „Apel do ludzi dobrej woli”, 
aktywizujący społeczeństwo do przekazywania swojego poparcia dla projektu do ww. Komisji.
2. 23 lutego 2018 r. rozstrzygnięta została druga edycja organizowanego przez Stowarzyszenie Konkursu Akademickiego na prace 
magisterskie i licencjackie z zakresu problematyki pro-life. Konkurs jest organizowany w celu rozwijania wśród młodzieży 
akademickiej zainteresowania problematyką pro-life oraz popierania badań dotyczących obrony życia ludzkiego na różnych jego 
etapach i w różnych warunkach społeczno-kulturowych. Nadesłano 22 prac, w tym 14 magisterskich i 6 licencjackich z 12 uczelni 
z całej Polski.
3. W dniach 2–3 marca 2018 r. Stowarzyszenie współorganizowało wraz z Krakowskim Hospicjum dla Dzieci im. ks. J. Tischnera II 
edycję konferencji „Ocalić nadzieję” na temat: „Dążenie do łączenia różnych form wsparcia jako towarzyszenie wyborowi 
rodziców w perinatalnej opiece paliatywnej”.
4. 7 kwietnia 2018 r. Stowarzyszenie zorganizowało XXXVIII Pielgrzymkę Obrońców Życia na Jasną Górę. W pielgrzymce brali 
udział przedstawiciele ruchów pro-life z całej Polski. W sumie na Jasnej Górze zebrało się około tysiąc osób. Uczestnicy 
wysłuchali m.in. wykładu wygłoszonego przez lek. med. Tadeusza Wasilewskiego (specjalistę położnictwa, ginekologii i 
naprotechnologii), obejrzeli współprodukowany przez Stowarzyszenie film o historii ruchu pro-life w Polsce, uczestniczyli w Mszy 
Świętej koncelebrowanej, której przewodniczył i wygłosił homilię JE ks. abp Wacław Depo, Metropolita Archidiecezji 
Częstochowskiej oraz w Drodze Krzyżowej na Wałach Jasnogórskich.
5. Stowarzyszenie upowszechniało tematykę ochrony życia człowieka wśród młodzieży poprzez zorganizowanie XIV edycji 
konkursu o nagrodę im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki „Pomóż ocalić życie bezbronnemu”. Celem konkursu jest zainteresowanie 
młodzieży tematyką pro-life oraz uwrażliwienie na los drugiego człowieka. Dzięki współpracy ze szkołami oraz instytucjami 
kościelnymi udało się zachęcić przeszło 800 młodych osób do wzięcia w nim udziału. Do konkursu zgłoszono 290 prac w 
kategorii literackiej, 484 prace w kategorii plastycznej i 40 prac w kategorii multimedialnej. Rozdanie nagród i prezentacja prac 
miała miejsce 7 kwietnia 2018 r. w Częstochowie, na Jasnej Górze. 
6. 9 kwietnia 2018 r., z okazji Dnia Świętości Życia została odprawiona w Bazylice Mariackiej w Krakowie, promowana przez 
Stowarzyszenie, uroczysta Msza Święta, której przewodniczył i wygłosił homilię JE ks. abp Marek Jędraszewski. W uroczystości 
uczestniczyło około 1000 osób.
7. W dniach 1–3 maja 2018 r. Stowarzyszenie wraz z Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Krakowskiej i 
Duszpasterstwem Rodziców po Stracie Dziecka przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach zorganizowało 
rekolekcje dla rodziców w żałobie po śmierci dziecka. W rekolekcjach tych wzięły udział 33 osoby.
8. 9 czerwca 2018 r Stowarzyszenie wraz z Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Krakowskiej i Duszpasterstwem 
Rodziców po Stracie Dziecka przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach zorganizowało I Ogólnopolską 
Pielgrzymkę Rodzin Dziecka Utraconego do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, pod patronatem 
metropolity krakowskiego, ks. abp. prof. Marka Jędraszewskiego.
IV. Organizowanie i prowadzenie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej, edukacyjnej i kulturalnej
1. 10 kwietnia 2018 r. Stowarzyszenie zorganizowało w Filharmonii Krakowskiej doroczny Krakowski Koncert Charytatywny z 
okazji Narodowego Dnia Życia „Życie zawsze zwycięża”. Wystąpili: Chór „Musica ex Anima” z Bazyliki Bożego Miłosierdzia w 
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Krakowie, Cappella Marialis z Bazyliki Mariackiej w Krakowie oraz Orkiestra Symfoniczna Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w 
Krakowie. Koncertu wysłuchało około 600 osób.
2. W 2018 roku Stowarzyszenie przeprowadziło ogólnopolską akcję „Z życiem za życiem”, polegającą na opracowaniu i 
wydrukowaniu 20 tys. egzemplarzy broszur o tematyce pro-life, skierowanych przede wszystkim do młodzieży uczestniczącej w 
pielgrzymkach, festiwalach i oazach w całym kraju.
3. W 2018 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 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. Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka w 2018 roku opublikowało materiały edukacyjne w obronie życia i zdrowia 
człowieka (zwłaszcza na temat rozwoju dziecka od poczęcia, edukacji seksualnej, upowszechniania metody naprotechnologii 
jako etycznej, efektywnej i bardziej ekonomicznej alternatywy dla procedury „in vitro”) m. in. w następujących czasopismach:
4.1. „Chrystus i Ty”
4.2. „Cuda i Łaski Boże”
4.3. „Informator Pielgrzyma”
4.4. „Niedziela”
4.5. „Sakralia”
4.6. „Szlak Wiary”
4.7. „Wiara, Patriotyzm i Sztuka”
4.8. „Źródło”
5. W 2018 roku Stowarzyszenie wydało i bezpłatnie rozprowadziło kilkaset tysięcy egzemplarzy broszur i ulotek o tematyce pro-
life m.in. uczących szacunku do życia każdego człowieka od momentu poczęcia, ukazujących rozwój dziecka, podejmujących 
tematykę „in vitro” oraz edukacji seksualnej w szkołach, w tym między innymi:
5.1. „Brońmy życia każdego poczętego dziecka” – 10 000 egz.
5.2. „Katastrofa medialna” – 10 000 egz.
5.3. „Nie dla śmiercionośnej pigułki ellaOne” – 25 000 egz.
5.4. „O Karolu” – 25 000 egz
5.5. „W polskiej oświacie dobre wychowanie seksualne ” – 20 000 egz.
5.6. Broszura „Każdy człowiek ma prawo do życia. Każde poczęte dziecko także!” – 100 000 egz.
5.7. Broszura „Wytęż wzrok. Znajdź różnicę” – 20 000 egz.
5.8. Program Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci – 10 000 egz.
 Stowarzyszenie wydało także folder informujący o prowadzonej działalności oraz ulotki informujące o programach 
pomocowych: „Fundusz dziecka chorego” i „Funduszu wsparcia rodziny”. Wydane materiały zostały bezpłatnie wysłane m.in. do 
poradni rodzinnych przy parafiach, katechetów, seminariów, szkół, do parlamentarzystów i ministrów oraz rozdane m.in. na 
organizowanych przez różne miasta marszach dla życia, na pielgrzymkach, festiwalach i konferencjach o tematyce ochrony życia, 
rodziny czy godności człowieka.
6. Stowarzyszenie przygotowało materiały duszpasterskie na peregrynację figury Matki Bożej Brzemiennej wraz z relikwiami św. 
Jana Pawła II.
7. Stowarzyszenie przygotowało Modlitewnik Rodzin Dzieci Utraconych „Usta Twych Dzieci głoszą Tobie chwałę”, Wydawnictwo 
św. Stanisława BM, Kraków 2018, nakład 1000 egz.
8. Stowarzyszenie opracowało „Teczkę Rodzica Dziecka Martwo Urodzonego” i pomogło ponad 30 rodzicom w organizacji 
rodzinnego pogrzebu dziecka martwo urodzonego.
9. Stowarzyszenie zaktualizowało (wydaną po raz pierwszy w 2016 r.) książkę „Ekologia prokreacji. Vademecum” i przygotowało 
jej wersję internetową, dostępną bezpłatnie pod adresem internetowym: www.ekologiaprokreacji.pl.
10. W 2018 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.pro-life.pl
www.standupfor.life
www.petycjakonstytucja.pl
www.facebook.com/psozc
www.youtube.com/psozc
www.youtube.com/inzynierprolife/
Strony te łącznie odwiedzało w 2018 roku kilkanaście tysięcy użytkowników miesięcznie.
11. W 2018 Stowarzyszenie wysłało blisko 500 kompletów plakatów wystawy „Jan Paweł II w obronie życia” (wystawa to 19 
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) do szkół wraz z dyplomem – podziękowaniem dla opiekunów prac 
ostatnich trzech edycji konkursu pro-life dla młodzieży „Pomóż ocalić życie bezbronnemu”.
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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. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

5700000

30

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

12. Stowarzyszenie wydało drukiem ścienny „Kalendarz za Życiem” na rok 2019 (nakład: 5000 egz.), który zawiera wybrane 
prace plastyczne zgłoszone na konkurs dla młodzieży „Pomóż ocalić życie bezbronnemu” im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
13. W roku 2018 Stowarzyszenie nadal dystrybuowało „Modlitewnik obrońcy życia”, który zawiera m.in. modlitwy, pieśni, 
nowenny, rozważania różańcowe oraz myśli związane z dziełem obrony życia.
V.  Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w rozmiarach służących wyłącznie realizacji celów statutowych 
Stowarzyszenia
VI.  Produkcja i dystrybucja filmów video
W 2018 roku Stowarzyszenie zleciło wytłoczenie i bezpłatnie rozprowadziło 3000 egz. płyt DVD z filmem „Króliki z Ravensbrück”, 
zawierającym wspomnienie polskich więźniarek, ofiar zbrodniczych eksperymentów medycznych w niemieckim, nazistowskim 
obozie koncentracyjnym w Ravensbrück.
VII.   Produkcja i dystrybucja materiałów fonograficznych
Nagranie i emisja w lokalnych rozgłośniach katolickich oraz w Internecie około 14 cotygodniowych audycji pro-life (do 10 
kwietnia 2018 r.). Audycje były rozsyłane m. in. do 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
7. Radio eM Kielce, Kielce – emisje odpłatne
8. Radio eM, Katowice
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:
www.pro-life.pl/mediablog/audycje 
www.youtube.com/user/inzynierprolife/videos
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3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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. Jeżeli 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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

druk materiałów pro-life na temat m.in,
naprotechnologii, druk wystawy pt. ,,Jan Paweł ll 
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 temat ochrony 
życia człowieka, wydawanie
filmów pro-life.

85.59.B 253 583,15 zł

2

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,
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

89.99.Z 21 987,12 zł

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 2 181 653,97 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2 163 810,37 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 17 843,60 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1 993 567,06 zł

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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 170 243,31 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

w 
tym:

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
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2.4. Z innych źródeł

17 843,60 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 141 022,55 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 275 570,27 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących 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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1 910 964,97 zł 275 570,27 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

944 759,41 zł 275 570,27 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

5 474,96 zł

960 730,60 zł

1 druk i dystrybucja materiałów edukacyjnych pro-life 153 237,57 zł

2 organizowanie współpracy z innymi instytucjami w ramach działalności pro-life 100 345,58 zł

3 pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 21 987,12 zł

1 Kalendarz ścienny pro-life na 2019 r. 23 210,47 zł

2 ulotka "Każdy człowiek ma prawo do życia" 26 322,00 zł

3 Konkurs Akademicki pro-life 14 772,10 zł

4 Konkurs im.bł.Ks.Jerzego Popiełuszki "Pomóż ocalić życie bezbronnemu" 28 292,75 zł

5 ulotka "O Karolu, który urodził się dwa razy" 89 271,05 zł

0,00 zł

w 
tym:

105,00 zł

1 993 462,06 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

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)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 219 050,96 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

f) pozostałe koszty ogółem 0,00 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

14 osób

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 19 680,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

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.
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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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

10,23 etatów

17 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

21 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 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 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 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 643 884,75 zł

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

643 884,75 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

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
(zgodnie z objaśnieniem z 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
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

5 123,29 zł

0 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  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

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)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

524 147,21 zł

490 979,92 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

28 565,89 zł

- inne świadczenia 4 601,40 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 119 737,54 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 643 884,75 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

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)

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 oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

16 745,60 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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 lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Wojciech Zięba Data wypełnienia sprawozdania

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2019-07-01
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