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Data zamieszczenia sprawozdania 2021-07-06

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

2002-11-26

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 Zarządu TAK

Maria Rzegocka-Piela Zastępca Prezesa TAK

Bożena Kawecka Skarbik TAK

Magdalena Guziak-Nowak Sekretarz TAK

Marcin Nowak Członek Zarządu 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

Joanna Dulińska Przewodnicząca TAK

Zofia Stypuła Wiceprzewodnicząca TAK

Adam Kisiel Sekretarz 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)                       

Zgodnie z § 5 Statutu, celem Stowarzyszenia jest prowadzona na rzecz 
ogółu społeczności:
- działalność charytatywna,
- działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w szczególności 
ochrony życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci,
- działalność w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw 
człowieka oraz swobód obywatelskich,
- działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka,
- działalność wspomagająca rozwój demokracji,
- promocja i organizacja wolontariatu.
Zgodnie z § 6 Statutu Stowarzyszenie realizuje swoje cele wszystkimi 
prawnie dostępnymi środkami, a szczególnie przez:
1) „Telefon Zaufania Pro-Life”, gdzie dyżuruje doświadczona 
psychoterapeutka, pracująca na co dzień z rodzinami, osobami dorosłymi i 
młodzieżą,
2) organizowanie pomocy osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach 
życiowych i materialnych m.in. w ramach Funduszu Dziecka Chorego oraz 
Funduszu Ochrony Macierzyństwa,
3) współdziałanie z instytucjami publicznymi, władzami kościelnymi, 
administracyjnymi, stowarzyszeniami i innymi związkami w kraju i za 
granicą,
4) organizowanie i prowadzenie działalności wydawniczej, 
popularyzatorskiej, edukacyjnej i kulturalnej,
5) produkcję i dystrybucję filmów video,
6) produkcję i dystrybucję materiałów fonograficznych.

 Działalność Stowarzyszenia jest działalnością pożytku publicznego 
nieodpłatną. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności pożytku 
publicznego odpłatnej.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Najważniejsze działania Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka w roku sprawozdawczym 2020:
1). Prowadzenie telefonu zaufania: 12 421-08-43, e-maila: biuro@pro-life.pl, strony internetowej: www.pro-life.pl oraz 
Telefonu Zaufania Pro-Life 798 636 493: 
Kobiety w ciąży w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej oraz członkowie ich rodzin, a także rodzice wychowujący dzieci z 
niepełnosprawnościami mogą pod numerem telefonu 12 421-08-43 od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-16.00 uzyskać 
informacje o formach pomocy świadczonej przez Stowarzyszenie, a także informacje na temat specjalistów (lekarzy, 
psychologów) oraz innych instytucji pomocowych (domy samotnej matki, okna życia). Z tej formy pomocy w 2020 roku 
skorzystało około 100 osób.
Podobną funkcję pełni też adres e-mail Stowarzyszenia, przez który osoby potrzebujące pomocy i informacji mogą nawiązać 
kontakt ze Stowarzyszeniem. Takich osób było w 2020 roku około 50.
W 2020 r. stronę internetową www.pro-life.pl odwiedziło ponad 150 tys. nowych użytkowników. Na stronie internetowej 
można znaleźć m.in. informacje o bieżących akcjach Stowarzyszenia oraz wydarzeniach z kraju i ze świata dotyczących tematyki 
pro-life.
Ze strony Stowarzyszenia można pobrać ulotki i materiały edukacyjne. Osoby szukające wsparcia znajdą na niej informacje 
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dotyczące pomocy świadczonej przez Stowarzyszenie, adresy domów samotnej matki i okien życia, porady dla rodziców po 
stracie nienarodzonego dziecka oraz adresy specjalistów.
Od marca 2020 r. działa Telefon Zaufania Pro-Life. Dyżuruje przy nim certyfikowana psychoterapeutka, która jest również 
nauczycielem metod rozpoznawania płodności i specjalistką od etyki seksualnej.
Telefon Zaufania Pro-Life jest czynny: w środy w godz. 19.00–21.00 oraz w piątki w godz. 10.00-12.00. Telefon świadczy 
doraźną pomoc kobietom, które znalazły się w niespodziewanej ciąży i nie potrafią lub nie chcą zaakceptować tej sytuacji. 
Dyżurująca psychoterapeutka wysłuchuje rozmówców bez oceniania, okazuje życzliwość. Na prośbę telefonującego 
psychoterapeutka może poinformować, do jakiej instytucji zwrócić się o pomoc. Telefon gwarantuje możliwość anonimowej 
wymiany myśli (osoba dzwoniąca nie podaje żadnych swoich danych). Osoba dyżurująca zapewnia absolutną dyskrecję. Z 
Telefonu Zaufania Pro-Life mogą skorzystać także ojcowie spodziewający się narodzin dziecka oraz inne bliskie osoby kobiety w 
ciąży, która znalazła się w kryzysie.
W roku 2020 porady dotyczyły różnych spraw. Dzwonili m.in.: studentka w nieplanowanej ciąży, która umówiona była na zabieg 
aborcji; babcia, której syn nie miał kontaktów z dziećmi; kobieta w ciąży z chorym dzieckiem, która poszukiwała lekarza, który 
nie namawiałby jej na aborcję; dziewczyna tuż po zażyciu tabletki poronnej; dziewczyna po stracie dziecka; pan, którego żona 
właśnie zaczęła rodzić w bardzo wczesnej ciąży, z pytaniem o przysługujące im w tej sytuacji prawa; mężczyzna, którego żona 
planowała aborcję. 
2). W 2020 roku Stowarzyszenie w ramach pomocy adresowanej do kobiet w ciąży, znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji 
materialnej i rodzinnej:
- otwarło „Fundusz Ochrony Macierzyństwa” i przyznało pomoc 9 kobietom. Objęta pomocą kobieta otrzymuje wsparcie w 
wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) miesięcznie od momentu rozpatrzenia podania do ukończenia przez dziecko 
drugiego roku życia. 
- kontynuowało wypłacanie zapomóg finansowych 5 kobietom w ramach „Funduszu Wsparcia Rodziny” i przyznało 1 nową 
pomoc. Objęta pomocą kobieta otrzymuje wsparcie w łącznej wysokości 9200 zł. Wypłacane jest ono w transzach. W czasie 
ciąży kobieta otrzymuje po 1000 zł. Po narodzinach dziecka, do ukończenia przez nie 2 lat otrzymuje co miesiąc po 300 zł (24 
transze po 300 zł).
- kontynuowało wypłacanie 3 zapomóg finansowych w ramach „Fundacji Ochrony Dziecka Poczętego”. Objęta pomocą kobieta 
otrzymuje wsparcie w łącznej wysokości 18 000 zł, wypłacane w miesięcznych transzach od okresu ciąży - 60 transz po 300 zł.
- w 2020 roku Stowarzyszenie wypłacało zapomogi z „Funduszu Dziecka Chorego” dla 77 dzieci. Objęta pomocą rodzina 
wychowująca dziecko z niepełnosprawnością lub kobieta w ciąży z dzieckiem z niekorzystną diagnozą prenatalną, otrzymuje 
wsparcie w łącznej wysokości 5000 zł. Wypłaty są dokonywane w dziesięciu równych, miesięcznych transzach - po 500 zł każda.
 W 2020 roku Stowarzyszenie przygotowało, wydrukowało i rozprowadziło około 3500 kartek świątecznych wielkanocnych oraz 
około 10000 kartek świątecznych bożonarodzeniowych. Kartki te trafiły do darczyńców wspierających obronę życia człowieka 
oraz o pomoc świadczoną w ramach funduszy Stowarzyszenia. 
 W 2020 r. Stowarzyszenie wraz z Duszpasterstwem Rodzin Archidiecezji Krakowskiej organizowało w Krakowie pogrzeby 
zbiorowe dzieci poronionych, martwo urodzonych i abortowanych, nieodebranych ze szpitali przez rodziców do pochówku 
rodzinnego.
 W 2020 pracownik Stowarzyszenia pomagał indywidualnym rodzinom w organizacji rodzinnych pogrzebów dzieci poronionych.
 W 2020 roku Stowarzyszenie wydało i rozprowadziło 4500 kalendarzy ściennych pro-life.
 W 2020 roku Stowarzyszenie wydało i rozprowadziło 6000 kalendarzy pro-life dla młodzieży „Droga życia”.
 W 2020 roku Stowarzyszenie rozesłało ok. 700 egz. „Modlitewników Obrońcy Życia” i „Nieplanowane”.

3).Współdziałanie z instytucjami publicznymi, władzami kościelnymi, administracyjnymi, stowarzyszeniami i innymi związkami 
w kraju i za granicą
1. Stowarzyszenie przeprowadziło dwie serie emisji spota kampanii społecznej „Bez wyjątków” w Telewizji Polskiej (na 
przełomie lipca i sierpnia oraz w październiku 2020 r.). Łącznie nasze nagranie filmowe zostało wyświetlone w telewizji 
publicznej 302 razy. Spoty kampanii „Bez wyjątków” usłyszeć można było także na antenie Polskiego Radia.
2. Stowarzyszenie upowszechniało tematykę ochrony życia człowieka wśród młodzieży poprzez zorganizowanie XVI 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 blisko 1100 młodych osób do wzięcia w nim udziału. Do konkursu zgłoszono 317 prac w kategorii 
literackiej, 713 prac w kategorii plastycznej i 72 prac w kategorii multimedialnej. Z powodu pandemii koronawirusa gala 
finałowa nie odbyła się. Lista laureatów i osób wyróżnionych została opublikowana  na www.pro-life.pl, a nagrody rozesłano 
pocztą.
3. II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci. W miesiącach marzec-czerwiec 2020 r. Stowarzyszenie zorganizowało II edycję 
Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci „Na początku była miłość - moja rodzina”. Celem konkursu jest zachęcenie rodziców, 
wychowawców do rozmów z najmłodszymi o wartości rodziny w ich życiu, a także podkreślenie znaczenia rodziny w 
kształtowaniu osobowości każdego człowieka, zwłaszcza tego najmłodszego. To również sposób na rozwijanie talentów 
plastycznych dzieci. Nadesłano 188 prac w dwóch kategoriach wiekowych: przedszkole oraz klasy 1-3 szkół podstawowych. W 
promocję przedsięwzięcia włączyło się wielu nauczycieli przedszkolnych i katechetów. Pamiątkowe dyplomy oraz drobne 
nagrody (prasę dziecięcą, opaski odblaskowe oraz płyty z muzyką dziecięcą) otrzymali pocztą wszyscy uczestnicy. Laureaci 
otrzymali ponadto instrumenty muzyczne.
4. 25 marca 2020 r. z okazji Dnia Świętości Życia została odprawiona w Bazylice Mariackiej w Krakowie uroczysta Msza św., 

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-07-06 3



której przewodniczył i wygłosił homilię JE ks. abp Marek Jędraszewski. Z powodu pandemii koronawirusa udział członków 
stowarzyszenia był symboliczny, promowano włączenie się w uroczystość online.
5. Pracownik Stowarzyszenia przygotował publikację pt. „Kompendium pastoralne o rodzinnym pogrzebie dziecka martwo 
urodzonego i towarzyszeniu w żałobie osieroconej rodzinie” we współpracy z Radą ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski i 
Wydawnictwem św. Stanisława BM, Kraków-Warszawa 2020. Kompendium liczy 294 strony, recenzentami byli ks. prof. dr hab. 
Paweł Bortkiewicz, dr hab. Teresa Olearczyk, ks. dr Sławomir Tykarski, cenzorem - ks. dr hab. Andrzej Garbarz. Publikacja 
została wydana w 2020 r. w nakładzie 3000 egz. Cały nakład został rozprowadzony w strukturach duszpasterstwa rodzin.

4). Organizowanie i prowadzenie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej, edukacyjnej i kulturalnej
1. Stowarzyszenie wyprodukowało trzy filmy dokumentalne: Siła woli”, „Po prostu żyć!” i „Życie jest życiem...”, nawiązujące do 
dyskutowanego w przestrzeni publicznej wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 r. Filmy przedstawiają 
problematykę ochrony życia z nieobecnej w masowych mediach perspektywy osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Filmy 
są dostępne w mediach Stowarzyszenia (www, media społecznościowe).
2. Stowarzyszenie przygotowało grafiki afirmujące życie dziecka poczętego i promujące jego prawo do życia oraz opieki 
medycznej bez względu na prognozowany stan zdrowia. 
3. W 2020 r. Stowarzyszenie stworzyło stronę internetową bezwyjatkow.pl, na której zamieszczane są świadectwa osób 
wspierających działania na rzecz prawa do życia dla chorych i niepełnosprawnych dzieci. Na stronie tej znajdują się także 
wywiady m.in. z Radosławem Skubisem, psychologiem hospicjum Alma Spei o niekorzystnej diagnozie prenatalnej i idei 
hospicjów perinatalnych.
4. W 2020 r. Stowarzyszenie przeprowadziło na Facebooku 74 płatne kampanie promujące idee pro-life, które łącznie 
wyświetlone zostały
 4 336 202 razy. Nasze wpisy wyświetliły się ponad osiem milionów razy, a liczba osób „lubiących” profil Stowarzyszenia 
podwoiła się w stosunku do roku ubiegłego. Obecnie profil lubi 17 tys. osób.
5. W pięciu ogólnopolskich tytułach prasowych („Gość Niedzielny”, „Niedziela”, „Przewodnik Katolicki”, „Dobre Nowiny”, „Któż 
jak Bóg”) Stowarzyszenie rozprowadziło w formie insertów 700 tys. kopert z materiałami promującymi wsparcie dla rodzin 
wychowujących dzieci dotknięte niepełnosprawnością.
6. Od maja 2020 roku Stowarzyszenie wysyła Newsletter pro-life. Zawiera on informacje o bieżących działaniach PSOŻC, a także 
aktualności z dziedziny pro-life - głównie zaczerpnięte ze strony www.pro-life.pl oraz profilów na Facebooku: PSOŻC
i publicznego profilu Magdaleny Guziak-Nowak, sekretarza stowarzyszenia i dyrektora ds. edukacji. Do października newsletter 
był wysyłany co dwa tygodnie. Od listopada jest wysyłany co tydzień. Na koniec roku 2020 docierał on do ok. 1000 osób.
7. Stowarzyszenie zorganizowało dwa webinary poświęcone wsparciu rodziców po poronieniu dziecka. Prowadzącym spotkania 
był Piotr Guzdek, gośćmi - psychoterapeuta dzieci, młodzieży i rodzin Magdalena Poprawa oraz ks. dr Janusz Kościelniak, 
Duszpasterz Rodzin Dzieci Utraconych w Archidiecezji Krakowskiej.
8. Pracownicy Stowarzyszenia przygotowali komentarze bioetyczne dla „Naszego Dziennika", „Głosu dla Życia", Radia Poznań, 
Programu 1 Polskiego Radia, Radia Doxa, Radia Maryja, Telewizji Trwam, Mediów Narodowych.
9. Stowarzyszenie przygotowało 39 odcinków „Akademii pro-life” wyemitowanych w Telewizji Trwam i Radiu Maryja. Odcinki 
były emitowane w Telewizji Trwam w czwartki w godz. 17.00-17.05 i w piątki w godz. 2.25-2.30. W filmach zadawano pytania 
dotyczące obrony życia dzieci nienarodzonych. Odpowiedzi na pytania dostarczały widzom argumentów do dyskusji na tematy 
pro-life w gronie rodziny i znajomych. Przykładowe podejmowane tematy: FAS, niepłodność, badania prenatalne, rozwój 
dziecka w łonie matki, przyczyny decyzji aborcyjnych, antykoncepcja a aborcja, aborcja eugeniczna, wsparcie dla rodziców z 
niekorzystną diagnozą prenatalną dla ich dziecka.
10. Na kanale YouTube Stowarzyszenie przygotowało serię (35) kilkuminutowych filmów, popularyzujących wiedzę pro-life, dla 
odbiorcy internetowego. Zostały w nich poruszone tematy dotyczące obrony ludzkiego życia. Przykładowe podejmowane 
tematy: zawód położnej, przygotowanie do macierzyństwa i ojcostwa, rodzicielstwo zastępcze, historia aborcji w Polsce i 
Europie.
11. W związku z zaplanowanym i przeprowadzonym 22 października 2020 r. posiedzeniem Trybunału Konstytucyjnego , który 
zbadał niezgodność tzw. przesłanki eugenicznej z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie przygotowało kampanię 
edukacyjno-informacyjno-modlitewną. Inicjatywa ta została zauważona i podczas posiedzenia wspomniana przez Prezes 
Trybunału Konstytucyjnego Julię Przyłębską jako głos w społecznej debacie. W ramach kampanii Stowarzyszenie: 
-zorganizowało nowennę za sędziów TK (wydrukowało i rozprowadziło broszurę z mini-modlitewnikiem pt. “Nowenna Życia” w 
nakładzie 50 tys. egz. Swój udział w nowennie zgłosiło ponad 12300 osób;
-przeprowadziło kampanię na Facebooku.
12. Stowarzyszenie przeprowadziło kampanię na Facebooku – „Wspieram chore dzieci”, która miała na celu pokazanie, że 
wsparcie państwa dla rodziców wychowujących dzieci z niepełnosprawnością jest niewystarczające. Zachęcaliśmy również do 
podpisania petycji, w której zawarte były następujące postulaty: zwiększenie zasiłku pielęgnacyjnego, który wynosi 215,84 
zł/m-c, umożliwienie opiekunom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne legalnej pracy oraz rozwój hospicjów perinatalnych. 
Petycję, którą wystosowało Krakowskie Hospicjum dla Dzieci im. ks. Józefa Tischnera, podpisało blisko 70 organizacji z Polski 
zajmujących się osobami chorymi i z niepełnosprawnościami.
13. Kampania „Andrzej Duda – eugenika 2.0”- Stowarzyszenie podjęło akcję, która powstała w odpowiedzi na projekt 
Prezydenta zakładający wprowadzenie tzw. nowego kompromisu, czyli nowej formy eugeniki; w ramach kampanii napisaliśmy 
list do Prezydenta Andrzeja Dudy. Przypomnieliśmy, że wielokrotnie deklarował się jako obrońca prawa do życia dla każdego 
dziecka nienarodzonego i zapowiadał, że podpisze ustawę znoszącą przesłankę eugeniczną. List ten został przez Stowarzyszenie 

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-07-06 4



przekazany do wiadomości publicznej.
14. W 2020 r. Stowarzyszenie włączyło się w akcję zbierania podpisów pod apelem Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci im. ks. 
Józefa Tischnera, w którym zwraca się do premiera Mateusza Morawieckiego: „O radykalne zwiększenie opieki państwa nad 
dziećmi z niepełnosprawnościami”. Na stronie Stowarzyszenia podpisało się 6946 osób.
15. W grudniu 2020 r. Stowarzyszenie wysłało życzenia bożonarodzeniowe do 119 Posłów, którzy złożyli do Trybunału 
Konstytucyjnego wniosek o uznanie aborcji eugenicznej za niezgodną z Konstytucją. Podziękowaliśmy inicjatorom zmiany prawa 
za odważną postawę i solidarność z nienarodzonymi, chorymi dziećmi. Zostało zebranych blisko 1000 zgłoszeń osób, które wraz 
ze Stowarzyszeniem dołączyło się do tych podziękowań.
16. W grudniu 2020 r. Stowarzyszenie wydrukowało kilka egzemplarzy książki “Życie. Bez wyjątków”, przygotowanej przez 
pracowników PSOŻC. Książka jest głosem rodziców w społecznej debacie o aborcji, zawiera świadectwa rodziców, którzy 
otrzymali trudną diagnozę prenatalną dla dziecka, a ono ostatecznie urodziło się zdrowe. W publikacji znajdują się również 
historie osób, które przyjęły chore dziecko, a potem pozwoliły mu odejść w ramionach najbliższych, Poruszony został też wątek 
syndromu poaborcyjnego, czyli cierpienia kobiet po aborcji. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia książka, adresowana do 
prezydenta Andrzeja Dudy, została osobiście złożona na Dzienniku Podawczym w Pałacu Prezydenckim.
17. Członkowie zarządu udzielili ok. 100 wywiadów i wypowiedzi telewizyjnych, radiowych i dla prasy. Przykładowe media, 
które prosiły o komentarze: Wirtualna Polska, TVP1: “Wiadomości”, “Warto rozmawiać”, TVP: “Panorama”, telewizje 
regionalne, Gazeta Polska, Nasz Dziennik, Cuda i Objawienia, Telewizja Lublin, EWTN, Przewodnik Katolicki, Niedziela, Gość 
Niedzielny, Polsat News, TV Trwam: “Polski Punkt Widzenia”, “Rozmowy Niedokończone”, serwisy informacyjne, “Po stronie 
prawdy” i inne.
18. Zorganizowaliśmy webinary i przeszkoliliśmy na nich ponad 3000 osób.
W spotkaniach, których celem było dostarczenie merytorycznych argumentów do rozmów nt. aborcji w bardzo napiętej sytuacji 
społecznej po wyroku TK, uczestniczyło ponad 3000 osób. Wśród uczestników byli: doradcy życia rodzinnego, katecheci, 
rodzice, młodzież. Spotkania były organizowane we współpracy z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży na szczeblu 
ogólnopolskim (dla liderów diecezjalnych) oraz w strukturach diecezjalnych (m.in. w Zielonej Górze, Ełku, Pelplinie, Rzeszowie, 
Krakowie, Warszawie, Lublinie). Inicjatorami spotkań były także diecezjalne duszpasterstwa małżeństw i rodzin i 
Duszpasterstwo Kobiet z Tarnowa. Webinary prowadziła Magdalena Guziak-Nowak, dyrektor ds. edukacji i sekretarz zarządu.
19. We współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkół Katolickich prowadziliśmy lekcje on-line dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych w szkołach m.in. w Wieluniu, Zawierciu, Kutnie, Opolu, Łodzi, Dąbrowie Górniczej, Czarnym Dunajcu. 
Uczestniczyło w nich ok. 700 uczniów oraz grono pedagogiczne.
20. Założyliśmy nowy profil na Facebooku - publiczną stronę Magdaleny Guziak-Nowak, na której zamieszcza komentarze do 
bieżących wydarzeń oraz popularyzuje wiedzę pro-life. Profil obserwowało ok. 3 tys. osób.
21. W 2020 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, przedstawiających rozwój prenatalny 
dziecka, podejmujących tematykę aborcji eugenicznej: 
„Czekaliśmy 13 lat” – 50 tys. (zamówienie z grudnia 2019 r.)
 Biblioteczka pro-life nr 1 „Od kiedy? Od poczęcia” – dodruk 50 tys egz. Publikacja opisuje rozwój prenatalny dziecka. 
Przywołuje wypowiedzi lekarzy i naukowców, którzy mówią o tym, że człowiekiem jest się od poczęcia. 
Plakat XVI edycji konkursu o nagrodę im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki – 2 tys. egz.
Biblioteczka pro-life nr 2 „Każdy człowiek ma prawo do życia. Bez wyjątków!” – 75 tys. egz. Publikacja przedstawia rozwój 
prenatalny człowieka i prawa dziecka poczętego. Opisuje, czym jest aborcja i jakie są metody dokonywania aborcji. Przywołuje 
przykłady matek, które zdecydowały się na urodzenie dzieci mimo zagrożenia swojego życia lub zdrowia, podejrzenia ciężkiej i 
nieodwracalnej choroby u dziecka oraz w sytuacji ciąży będącej następstwem czynu zabronionego.
Plakat 40. Pielgrzymka obrońców życia człowieka na Jasną Górę – 7 tys. egz.
Ulotka kartki wielkanocne / 40. Pielgrzymka obrońców życia człowieka na Jasną Górę – 19 tys. egz.
Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci – 5 tys. egz.
„Bez pracy, bez leków, bez terapii…” – 40 tys. egz.
„Tylko życie ma przyszłość” – dodruk, 7 tys. egz. Jest to broszura opisująca misję, cele i działalność stowarzyszenia w obszarach 
pomocy charytatywnej, edukacji pro-life i modlitwy.
„Bezwarunkowa miłość” – 50 tys. egz. Ulotka opowiada historię pani Oli, której zasugerowano aborcję z uwagi na podejrzenie u 
dziecka zespołu Downa. Pani Ola zdecydowała się na urodzenie dziecka. Po porodzie okazało się, że jej córeczka jest w pełni 
zdrowa.
Biblioteczka pro-life nr 3 „Aborcja. Podwójny wyrok” – 50 tys. egz. To publikacja, która uświadamia, że ofiarami aborcji są 
zarówno dziecko, jak i jego matka. Znajdują się w niej także m.in. historia aborcji w Polsce, metody dokonywania aborcji, opis 
syndromu poaborcyjnego, skutki aborcji (psychiczne, w relacji z partnerem, powikłania bezpośrednie i powikłania odległe w 
czasie) oraz fakty i mity dotyczące aborcji.
Oświadczenie w sprawie zbadania przez TK zgodności z ustawą zasadniczą przesłanki eugenicznej – 5 tys.
Ulotka kartek bożonarodzeniowych – 16,5 tys. egz.
Ulotka „Jestem pro-life”- modlitwa, edukacja, pomoc – 5 tys. egz.
Plakat XVII edycji konkursu o nagrodę im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki – 30 tys. egz.
Modlitewnik „Peregrynacja Figury Matki Bożej Brzemiennej”- 2 tys. egz.
22. W 2020 roku Stowarzyszenie prowadziło następujące serwisy internetowe, dotyczące problematyki obrony życia człowieka 
od poczęcia do naturalnej śmierci:

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-07-06 5



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

5500000

50

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

www.pro-life.pl
www.krucjata.org
www.world-prayer-for-life.pro-life.pl
www.standupfor.life
www.facebook.com/psozc
www.youtube.com/psozc
www.ekologiaprokreacji.pl
www.archiwalna.pro-life.pl  (archiwalna)
www.blog.pro-life.pl (archiwalna)
www.youtube.com/inzynierprolife/ (archiwalna)
Strony te łącznie odwiedzało w 2020 roku kilkanaście tysięcy użytkowników miesięcznie.
5) Produkcja i dystrybucja filmów video
Stowarzyszenie kontynuowało nagrywanie i emitowanie w Internecie vloga „Projekt LIFE”;
nagrało spot kampanii społecznej „Bez wyjątków”; oraz filmy dokumentalne: “Siła woli”, „Po prostu żyć!” i „Życie jest życiem...”.
6) Produkcja i dystrybucja materiałów fonograficznych.
Stowarzyszenie przygotowało serię audycji radiowych pro-life (podcasty) popularyzujących wiedzę pro-life. Zostały w nich 
poruszone tematy dotyczące obrony ludzkiego życia.

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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-07-06 6



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

1

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

-prowadzenie telefonu zaufania,
-organizowanie pomocy dla osób znajdujących 
się w trudnej sytuacji materialnej poprzez 
wypłacanie zapomóg finansowych w ramach 
Funduszu Ochrony Dziecka Poczętego, Funduszu 
Ochrony Macierzyństwa, Funduszu Wsparcia 
Rodziny, Funduszu Dziecka Chorego,
wypłacanie zapomóg rodzinom wielodzietnym i 
matkom samotnie wychowującym dzieci oraz 
rodzinom wychowującym dzieci 
niepełnosprawne a także kobietom w ciąży 
znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji 
materialnej i rodzinnej.

88.99.Z 110 700,00 zł

2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

-druk i dystrybucja materiałów edukacyjnych 
pro-life na temat ochrony życia człowieka od 
poczęcia do naturalnej śmierci, ochrony dziecka 
poczętego chorego i niepełnosprawnego,
-organizowanie spotkań edukacyjnych, 
konferencji, webinariów mających na celu 
popularyzowanie treści związanych z tematyką 
pro-life, a w szczególności ochroną każdego 
życia, bez wyjątków, również tego z niekorzystną 
diagnozą prenatalną, chorego i 
niepełnosprawnego oraz dotyczących 
funkcjonowania rodzin wychowujących dzieci 
niepełnosprawne,
-organizowanie konkursu dla dzieci o tematyce 
rodzinnej pod hasłem "Na początku była miłość-
moja rodzina",
-organizowanie konkursu dla młodzieży pod 
hasłem "Pomóż ocalić życie bezbronnemu",
- organizowanie konkursu akademickiego 
promującego tematykę życia ludzkiego jako 
wartości, afirmację życia na różnych jego 
etapach i w różnych sytuacjach życiowych oraz 
praktyk wspierających ludzkie życie i rodzinę jak 
również praktyk zagrażających tym wartościom.

85.59.B 59 121,83 zł

3

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

-wspieranie rodziny, macierzyństwa i 
rodzicielstwa poprzez organizowanie działań 
afirmujących życie i chroniących każde życie na 
każdym etapie rozwoju,
-podejmowanie inicjatyw legislacyjnych w tym 
obszarze,
-zorganizowanie kampanii społecznej "Bez 
wyjątków 
m. in. produkcja filmów w ramach kampanii na 
temat wartości życia osób z 
niepełnosprawnością i rodzin wychowujących 
chore dzieci,
-działalność pro-life polegająca na 
popularyzowaniu tematów o rodzinie i 
rodzicielstwie wśród dzieci i młodzieży, przy 
współpracy z instytucjami publicznymi, 
władzami kościelnymi i administracyjnymi.

94.99.Z 8 800,00 zł
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179 738,33 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

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) 2 969 266,11 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2 900 722,62 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 3,78 zł

e) pozostałe przychody 68 539,71 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 2 720 984,29 zł

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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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

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 68 543,49 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 41 057,65 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 178 621,83 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: 2 571 809,28 zł 178 621,83 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 1 708 219,72 zł 178 621,83 zł

1 pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 110 700,00 zł

2 druk i dystrybucja materiałów edukacyjnych pro-life 33 082,08 zł

3 wsparcie rodziny, rodzicielstwa, macierzyństwa, ochrona praw dziecka 34 839,75 zł

1 Fundusz Ochrony Dziecka Poczętego 2 400,00 zł

2 Fundusz Ochrony Macierzyństwa 17 000,00 zł

3 Fundusz Wsparcia Rodziny 4 000,00 zł

4 Fundusz Dziecka Chorego 82 000,00 zł

5 Telefon zaufania pro-life 5 300,00 zł

6 Materiały edukacyjne: Biblioteczka pro-life nr 2 "Każdy człowiek ma prawo do życia. Bez 
wyjątków" oraz Biblioteczka pro-life nr 3 "Aborcja-podwójny wyrok"

33 082,08 zł

7 produkcja filmów "Życie jest życiem", "Siła woli" 8 800,00 zł

8 konkursy dla młodzieży "Pomóż ocalić życie bezbronnemu" 22 220,75 zł

9 konkurs dla dzieci "Na początku była miłość - moja rodzina" 3 819,00 zł

w 
tym:

135,00 zł

2 720 849,29 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 1 192 502,90 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

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

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

410,50 zł

855 307,06 zł

7 872,00 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 12 720,04 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

75 517,00 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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1.1. 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

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)

9,57 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

23 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 742 314,49 zł

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

742 314,49 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)  

4 737,18 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  w 
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

630 649,47 zł

587 726,29 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

42 923,18 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 111 665,02 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 742 314,49 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

8 670,92 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

2021-07-06
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