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Data zamieszczenia sprawozdania 2022-07-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina KRAKÓW

Powiat KRAKÓW

Ulica UL. KROWODERSKA Nr domu 24 Nr lokalu 6

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 Skarbnik 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 poprzez: 1) 
prowadzenie telefonu zaufania, 2) organizowanie pomocy osobom 
znajdującym się w trudnych sytuacjach moralnych, materialnych, 3) 
organizowanie współdziałania 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) produkcja i 
dystrybucja filmów video, 6) produkcja i dystrybucja 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 2021:

Ad § 6 pkt 1. Prowadzenie Telefonu Zaufania: 12 421-08-43, e-maila: biuro@pro-life.pl, Telefonu Zaufania Pro-Life 798-636-493 
www.telefon-zaufania.pro-life.pl oraz strony internetowej: www.pro-life.pl:
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 godzinach od 8:00 do 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 2021 roku 
skorzystało około
80 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 2021 roku około 20.
Przez cały rok 2021 r. działał Telefon Zaufania Pro-Life 798-636-493. 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 od godz. 19:00 do 21:00 i w piątki od godz. 10:00 do 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 osoby telefonującej psychoterapeutka może poinformować, do jakiej 
instytucji zwrócić się o pomoc. Telefon gwarantuje możliwość anonimowej wymiany myśli (osoba dzwoniąca nie podaje 
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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 2021 psychoterapeutka odbierała średnio 3-4 telefony w miesiącu. Porady dotyczyły różnych spraw, ponieważ 
dzwoniący kojarzą sformułowanie "pro-life" jako generalną postawę za życiem. Przykładowe sprawy i poruszane problemy: 
nieoczekiwana ciąża, 
planowana przez kobietę aborcja,
jak mężczyzna-ojciec ma przekonać ciężarną do zaniechania aborcji, 
jak postąpić gdy mężczyzna żąda usunięcia ciąży, manipuluje, zastrasza,
prośba o pomoc od rodziców nastolatki, która określa się jako niebinarna, 
prośba o podanie kontaktu do lekarza pro-life,
zwierzenia kobiet dotyczące aborcji.
W 2021 r. stronę internetową www.pro-life.pl odwiedziło ponad 128 tys. 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 
dotyczące pomocy świadczonej przez Stowarzyszenie, adresy domów samotnej matki i okien życia, porady dla rodziców po 
stracie nienarodzonego dziecka oraz adresy specjalistów, hospicjów zwykłych i perinatalnych oraz ośrodków adopcyjnych.

Ad § 6 pkt 2. W 2021 roku Stowarzyszenie w ramach pomocy adresowanej do kobiet w ciąży, znajdujących się w bardzo trudnej 
sytuacji materialnej i rodzinnej oraz rodzin wychowujących chore, niepełnosprawne dzieci
Stowarzyszenie w ramach czterech Funduszy wspiera finansowo: kobiety w ciąży (i po porodzie), które znalazły się w bardzo 
trudnej sytuacji oraz rodziny wychowujące chore, niepełnosprawne dzieci. W ramach tych Funduszy:
1) kontynuowało wypłacanie zapomóg finansowych 8 kobietom w ramach „Funduszu Ochrony Macierzyństwa” i przyznało 1 
nową pomoc. 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,
Od stycznia 2021 r., zostały zmienione zasady Funduszu Ochrony Macierzyństwa, w ramach którego kobieta otrzymuje przed 
porodem wsparcie w wysokości do 2000 zł, a następnie, do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, comiesięczne 
wsparcie w wysokości 300 zł. W uzasadnionych przypadkach pomoc może zostać przedłużona do ukończenia przez dziecko 
drugiego roku życia. Tą formą pomocy objęliśmy w 2021 roku 8 kobiet,
2) kontynuowało wypłaty z Funduszu Ochrony Dziecka Poczętego.
3) kontynuowało wypłacanie zapomóg finansowych 4 kobietom w ramach „Funduszu Wsparcia Rodziny” . 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). 
4) W 2021 roku Stowarzyszenie wypłacało zapomogi z „Funduszu Dziecka Chorego” dla 146 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.

Ad § 6 pkt 3. Wspieranie organizacyjne, finansowe i rzeczowe działalności osób prawnych, a w szczególności organizacji 
pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych, instytucji publicznych, w zakresie, w którym działalność ta jest 
nakierowana na realizację celów zdefiniowanych w § 5 Statutu Stowarzyszenia:

1) XVII Konkurs im. bł. ks. J.Popiełuszki pod hasłem „Pomóż ocalić życie bezbronnemu”. Stowarzyszenie upowszechniało 
tematykę ochrony życia człowieka wśród młodzieży poprzez zorganizowanie XVII edycji konkursu o nagrodę im. bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki . Celem konkursu jest zainteresowanie młodzieży tematyką pro-life oraz uwrażliwienie na los drugiego człowieka. 
Dzięki współpracy z patronami medialnymi, szkołami oraz instytucjami kościelnymi udało się zachęcić wiele młodych osób do 
wzięcia w nim udziału. Do konkursu zgłoszono łącznie 1479 prac w kategoriach literackiej, plastycznej i multimedialnej. Z 
powodu pandemii koronawirusa gala finałowa odbyła się online. Lista laureatów i osób wyróżnionych została opublikowana na 
www.pro-life.pl, a nagrody rozesłano pocztą.
2) III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci.
W miesiącach marzec – czerwiec 2021 r. Stowarzyszenie zorganizowało III 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. W roku 2021 wzięło udział rekordowo dużo 
dzieci, bo aż 4488, które nadesłały prace 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 otrzymali pocztą wszyscy uczestnicy. Konkurs objął patronatem honorowym Minister Edukacji i Nauki, który ufundował 
dla laureatów atrakcyjne nagrody. Honorowy patronat nad wydarzeniem sprawowało również Kuratorium Oświaty w Krakowie.
3) Konkurs Akademicki „Życie i godność” 2021
W tej edycji zgłoszono 16 prac – 9 magisterskich i 7 licencjackich. Nadeszły one z dziesięciu uczelni m.in. z Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Medycznego im. Piastów 
Śląskich we Wrocławiu. Prace nadesłano z kierunków: nauki o rodzinie, położnictwo, praca socjalna, pedagogika, prawo, 
teologia i pielęgniarstwo. Dotyczyły one prawnych, biologiczno-medycznych, psychospołecznych, antropologicznych i etycznych 
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aspektów tematyki pro-life.
Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną gala finałowa w dniu 22.04.2021 r. odbyła się zdalnie. Można ją obejrzeć na kanale 
Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia na YouTube oraz na profilu stowarzyszenia na Facebooku.
Uczestnicy spotkania wysłuchali gościnnego wykładu pt. „Genetyka i bioetyka w służbie godności człowieka”. Wygłosiła go dr n. 
med. Jennifer Castañeda, specjalistka w zakresie genetyki klinicznej oraz pracownik Zakładu Genetyki Medycznej Instytutu 
Matki i Dziecka w Warszawie.
Pierwszą nagrodę w kategorii licencjackiej przyznano Marii Rozenbajger, absolwentce Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 
na kierunku położnictwo, za pracę pt. „Zastosowanie NaProTECHNOLOGY w diagnozowaniu i leczeniu niepłodności małżeńskiej 
– analiza przypadku”.
Laureatką pierwszego miejsca w kategorii prac magisterskich została Natalia Trzeciak, absolwentka Uniwersytetu Medycznego 
we Wrocławiu na kierunku położnictwo, autorka pracy pt. „Sposób przekazywania niepomyślnej diagnozy w opinii matek dzieci 
dotkniętych ciężką chorobą rozpoznaną prenatalnie”. – Praca dotyczyła sytuacji, kiedy kobieta dowiaduje się, że jej dziecko jest 
chore.
4) Nagroda Przyjaciel Życia https://pro-life.pl/nagroda-przyjaciel-zycia/
W 2021 roku laureatami wyróżnienia w kategorii działalności społecznej zostali państwo Katarzyna i Mateusz Kłoskowie, którzy 
prowadzą Fundację Nasze Dzieci – Edukacja, Zdrowie, Wiara i dla których życie nienarodzonych, chorych i bezbronnych ludzi 
stanowi najwyższą wartość. Ich fundacja stała się szeroko znana dzięki kampanii pro-life, którą przeprowadziła na billboardach 
wielu polskich miast po wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji eugenicznej z 22 października 2020 roku. 
Drugą statuetkę, w kategorii „Cichy bohater”, odebrali państwo Marta i Andrzej Witeccy, których postawa pro-life wyraża się 
m.in. w miłości rodzicielskiej. Są oni rodzicami Jana, Szymona, Jonatana, Jakuba, Noemi i Estery. Dwóch ich synów żyje 
z zespołem Downa. Estera urodziła się z zespołem Edwardsa i żyła 117 dni.
Uroczystość wręczenia wyróżnień odbyła się 9 czerwca 2021 r. przy Bazylice św. Floriana w Krakowie.
5) Nagroda im. Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego
11 października 2021 r- wręczono nagrodę dla „ojca rodziny” im. sł. b. Jerzego Ciesielskiego. 
https://pro-life.pl/przyznano-nagrode-im-sl-bozego-j-ciesielskiego/
Nagroda im. Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego przyznana została już po raz 25. Corocznie otrzymują ją osoby, które – dbając 
o formację własnej rodziny – podejmują działania na rzecz innych rodzin, inicjują i uczestniczą we wspieraniu rozwoju polskich 
rodzin.
Tegorocznym laureatem Nagrody został Janusz Wardak, który przybył na uroczystość wraz z Żoną, Anną i sześciorgiem (z 
dziesięciorga) dzieci.
Janusz Wardak, ur. 1968 r. to absolwent lingwistyki stosowanej UW, jeden z założycieli i prezes Stowarzyszenia Akademia 
Familijna, autor wykładów, warsztatów i artykułów poświęconych wychowaniu dzieci i miłości małżeńskiej.
Nagroda ta jest corocznie (od 1997 roku) przyznawana przez Kapitułę ustanowioną przez Fundację „Źródło”. Po zakończeniu 
działalności Fundacji w 2021 r. inicjatywę tę przekazano Polskiemu Stowarzyszeniu Obrońców Życia Człowieka, w imieniu 
którego obecnie działa Kapituła Nagrody.
6) 25 marca 2021 r. z okazji Dnia Świętości Życia została odprawiona w Bazylice Mariackiej w Krakowie uroczysta Msza św., 
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.
7) Stowarzyszenie było inicjatorem i współorganizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Odeszły, aby żyć wiecznie… 
Pogrzeb dziecka poronionego z perspektywy ekumenicznej” (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, 28-29 września 2021
 r.). W trakcie konferencji wygłoszono 17 referatów. Wystąpienia prelegentów koncentrowały się wokół czterech tematów: 
statusu embrionu i płodu ludzkiego, liturgicznego pochówku dziecka zmarłego przed narodzeniem, pośmiertnego losu dzieci 
umierających bez chrztu w okresie prenatalnym oraz towarzyszenia pastoralnego rodzicom po poronieniu samoistnym. 
Wskazane zagadnienia zostały rozpatrzone z perspektywy tradycji dogmatycznej, liturgicznej i pastoralnej Cerkwi 
Prawosławnej, Kościoła Rzymskokatolickiego, Kościoła Greckokatolickiego, Kościoła Anglii, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
i Kościołów Starokatolickich. Było to pierwsze tego typu wydarzenie naukowe i ekumeniczne w Polsce. 
8) Magdalena Guziak-Nowak reprezentowała Stowarzyszenie na Forum Szkół Katolickich (Jasna Góra, 25-26 listopada). 
Wygłosiła wykład pt. „Pro-life. Tak, ale jak?”. Na konferencji, w której uczestniczyło ok. 450 dyrektorów szkół katolickich z całej 
Polski rozdano bezpłatnie materiały przygotowane przez Stowarzyszenie.
9) Na zaproszenie Sióstr Prezentek z Krakowa Magdalena Guziak-Nowak prowadziła w Wielkim Poście spotkanie rekolekcyjne 
on-line dla młodzieży, a w dniach 17-19 września wraz z mężem rekolekcje dla dorosłej młodzieży w Zakopanem.
10) Podczas wakacji odbyły się wykłady i spotkania na tematy obrony życia m.in. w czasie rekolekcji Domowego Kościoła: 
Wadowice (dwukrotnie), Wiśniowa (dwukrotnie), Kluczbork. Spotkania prowadzili Magdalena i Marcin Nowakowie.
Podejmowano tematy: czym jest obrona życia, omawiano zmiany w ustawie o ochronie płodu ludzkiego, antykoncepcji, aborcji 
i edukacji seksualnej.
11) Udział przedstawiciela Stowarzyszenia, dyrektora ds. edukacji, Magdaleny Guziak-Nowak w Sympozjum naukowym „Panie, 
co mamy czynić” - zaangażowanie Kościoła w życie społeczne, 18 listopada 2021 r. w auli Wyższego Seminarium Duchownego 
Archidiecezji Krakowskiej.
12) udział w panelach dyskusyjnych przedstawiciela stowarzyszenia, dyrektora ds. edukacji, Magdaleny Guziak-Nowak w 
ogólnopolskim kongresie „Educatio permanet in aeternum – Wychowanie trwa wiecznie”, 7−9 czerwca 2021 r., organizowanym 
przez Kolegium Jagiellońskie i Rzecznika Praw Dziecka przy współudziale Fundacji Życie. Wydarzenie objęte jest patronatem 
Ministra Edukacji i Nauki dr. hab. Przemysława Czarnka (online)
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13) Udział przedstawiciela Stowarzyszenia, dyrektora ds. edukacji, Magdaleny Guziak-Nowak w debacie pt. „Trzy radości? 
Dziecko.”, organizowanej przez KANA Tarnów w dniu
8 listopada 2021 r.
14) Wykład przedstawiciela Stowarzyszenia, dyrektora ds. edukacji, Magdaleny Guziak-Nowak dla członków ruchu Pomocników 
Matki Kościoła – Warszawa, grudzień 2021
15) Peregrynacja figury MB Brzemiennej
Figurę przyjęły następujące parafie: Parafia Chrystusa Króla w Krakowie, Parafia św. Jana Chrzciciela w Krakowie, Parafia Pana 
Jezusa Dobrego Pasterza w Krakowie, następnie od kwietnia do grudnia  parafie Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Ad § 6 pkt 4. Organizowanie i prowadzenie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej, edukacyjnej i kulturalnej.
1) W 2021 roku Stowarzyszenie przygotowało, wydrukowało i bezpłatnie rozprowadziło około 4500 kartek świątecznych 
wielkanocnych oraz około 12 000 kartek świątecznych bożonarodzeniowych. Kartki promują obronę życia człowieka oraz 
pomoc świadczoną w ramach funduszy Stowarzyszenia. 
2) W 2021 roku Stowarzyszenie wydało i rozprowadziło 4500 kalendarzy ściennych pro-life zawierających prace plastyczne 
nadesłane na konkurs „Pomóż ocalić życie bezbronnemu”.
W 2021 roku Stowarzyszenie wydało i rozprowadziło 7000 kalendarzy pro-life dla młodzieży „Droga życia”. Kalendarz „Droga 
życia” to kontynuacja dzieła dr. inż. Antoniego Zięby, założyciela Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, który 
przy pomocy Stowarzyszenia „Nasza Przyszłość” edukował młodzież w duchu pro-life. W kalendarzu znajdują się materiały 
edukacyjne pro-life: ciekawostki o rozwoju prenatalnym człowieka, cytaty pro-life, wiersze i prace literackie nadesłane na 
Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Pomóż ocalić życie bezbronnemu” o nagrodę im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
3) W 2021 roku wydało i rozesłało około 2500 egz. książki „Życie. Bez wyjątków”. Została ona przygotowana przez pracowników 
stowarzyszenia i 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. 
4) W 2021 roku rozesłało ok. 300 egz. książki „Ekologia prokreacji. Vademecum”. W 2021 roku aktualizowano książkę „Ekologia 
prokreacji”. Wydanie trzecie jest dostępne drukiem oraz na www.ekologiaprokreacji.pl.
5) W roku 2021 r. Stowarzyszenie przeprowadziło szkolenia na temat pogrzebów dzieci martwo urodzonych dla alumnów 
wyższych seminariów duchownych w Polsce na zaproszenie rektorów, m.in. w Lublinie, Siedlcach, Krakowie. 
6) Stowarzyszenie wraz z Krajowym Ośrodkiem Duszpasterstwa Rodzin zrealizowało w mediach społecznościowych projekt pt. 
Odeszły, aby żyć wiecznie promujący „Kompendium pastoralne o rodzinnym pogrzebie dziecka martwo urodzonego i 
towarzyszeniu w żałobie osieroconej rodzinie” w formie serii wykładów tematycznych i materiałów edukacyjnych; kwiecień-
czerwiec 2021; sierpień-październik 2021
7) Stowarzyszenie współorganizowało IV Ogólnopolską Pielgrzymkę Rodzin Dzieci Utraconych do Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, 5 czerwca 2021 r.
8) Stowarzyszenie przygotowało produkcję filmową Droga Światła dla Rodziców Dzieci Utraconych zrealizowaną w Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, wrzesień-październik 2021 r.
9) Pracownik Stowarzyszenia, Piotr Guzdek - 48 razy udzielił wywiadów lub komentarzy o tematyce familiologicznej i 
bioetycznej dla „Naszego Dziennika”, Radia Maryja, Radia Doxa, Katolickiej Agencji Informacyjnej, Mediów Narodowych, TVP 
Poznań, Radia Niepokalanów, Radia Plus w Krakowie.
10) Pracownik Stowarzyszenia, Piotr Guzdek pomagał w organizowaniu rodzinnych pogrzebów dzieci poronionych - 23 osoby.
11) W 2021 r. Stowarzyszenie stworzyło zmodyfikowało stronę internetową bezwyjatkow.pl, na której zamieszczane są 
świadectwa osób wspierających działania na rzecz prawa do życia dla chorych i niepełnosprawnych dzieci. 
12) W 2021 r. Stowarzyszenie przeprowadziło na Facebooku 128 płatnych kampanii promujących idee pro-life, które łącznie 
wyświetlone zostały 1 992 069 razy. Liczba osób „lubiących” profil Stowarzyszenia wzrosła do przeszło 19 tys. osób.
Zasięg strony Stowarzyszenia na Facebooku 1 245 940
Odwiedziny strony na Facebooku 25 683
Nowe polubienia strony na Facebooku 2619
13) W 2021 r. stowarzyszenie prowadziło Fanpage: Młodzi pro-life. Zamieszczało na nim wiadomości pro-life z Polski i ze świata, 
materiały własne (m.in. Projekt Life, newsy ze strony internetowej prowadzonej przez stowarzyszenie, informacje o 
organizowanych przez stowarzyszenie webinariach i inicjatywach) i nie tylko oraz grafiki pro-life. Profil jest obserwowany przez 
19,2 tys. osób.
14) Profil publiczny na Facebooku prowadziła też Magdalena Guziak-Nowak, dyrektor ds. edukacji Stowarzyszenia. Zamieszczała 
na nim regularnie komentarze bioetyczne.
15) W siedmiu ogólnopolskich tytułach prasowych („Gość Niedzielny”, „Przewodnik Katolicki”, „Dobry Tydzień”, „Ludzie i 
Wiara”, Cuda i Objawienia”, „Cudowne Nawrócenia Gwiazd”, „Nasz Dziennik”) Stowarzyszenie rozprowadziło w formie insertów 
blisko 750 tys. kopert z materiałami promującymi wsparcie dla rodzin wychowujących dzieci dotknięte niepełnosprawnością.
16) Stowarzyszenie wysyła cotygodniowy Newsletter pro-life. Zawiera on informacje 
o bieżących działaniach PSOŻC, a także aktualności z dziedziny pro-life. Newsletter ma około 1100 subskrybentów.
17) Pracownicy Stowarzyszenia przygotowali artykuły popularno-naukowe, komentarze bioetyczne, wywiady oraz wypowiedzi 
dla mediów i udzielili wywiadów m.in. dla „Naszego Dziennika", Radia Poznań, Programu 1 Polskiego Radia, Radia Doxa, Radia 
Maryja, Telewizji Trwam, Mediów Narodowych, Dziennika Wschodniego, Radia Plus, Przewodnika Katolickiego, Gościa 
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Niedzielnego, Polskiego Radia Dzieciom, Katolickiej Agencji Informacyjnej, Miłujcie się!, Gazety Polskiej, Radia Fara, 
miesięcznika „Po godzinach”, Wiadomości TVP, Panoramy, Telexpressu oraz programów katolickich w TVP, 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”, a także mediów zagranicznych m.in. z USA i 
Australii.
18) Stowarzyszenie przygotowało 52 odcinki „Akademii pro-life” wyemitowane w Telewizji Trwam, Radiu Maryja, Radiu 
Zamość, Radiu Niepokalanów, Radiu Doxa i Radiu Profeto oraz na platformie internetowej YouTube, Facebook oraz na stronie 
internetowej Stowarzyszenia. Filmy te dostarczały informacji o bieżącej sytuacji pro-life w Polsce i na świecie Przykładowe 
podejmowane tematy: Przerażający licznik aborcji, Eugeniczny przewrót, Antykoncepcja hormonalna, Hospicja  perinatalne czy 
In-vitro. Za jaką cenę?
19) W dniach 19-24 marca 2021 r. Stowarzyszenie zorganizowało „Tydzień Modlitw o Ochronę Życia”, w którym wzięło udział 
przeszło 100 tys. osób z całej Polski. Do modlitw zgłaszały się pojedyncze osoby (telefonicznie i internetowo), całe parafie, a 
nawet diecezje.
Aby jak najszerzej rozpowszechnić tę inicjatywę Stowarzyszenie: 
- przeprowadziło kampanię na Facebooku, 
- nagrało 7 krótkich filmów (ok 10-15 min), 
- rozesłało 80 tys. broszur do parafii całej Polski oraz do osób zgłaszających się indywidualnie do udziału w Tygodniu Modlitw,
Inicjatywę tą wpierały media np. „Nasz dziennik” czy TV TRWAM, z którą słuchacze mogli wspólnie, codziennie łączyć się o 
godzinie 15.00 i wziąć udział w modlitwie nie tylko za nienarodzone dzieci, ale także rodziców, polityków, personel medyczny, 
dziennikarzy i osoby domagające się zabijania nienarodzonych dzieci w świetle prawa.

20) Letnia Akademia Pro-Life
W 2021 r. przeprowadzono dwa turnusy Letniej Akademii Pro-Life 
- Brok (25-29 lipca 2021) - 10 uczestników
- Kraków (3-7 sierpnia 2021) - 16 uczestników.
Były to spotkania w formie warsztatowej i wykładowej. Służyły pogłębieniu wiedzy z dziedziny pro-life: aborcja, in vitro, 
eutanazja, rozwój życia człowieka w okresie prenatalnym, antykoncepcja, metody rozpoznawania płodności. Podczas 
warsztatów uczestnicy mogli od razu wykorzystać zdobytą wiedzę. Spotkania służyły też integracji uczestników.
Opiekę duchową w Krakowie sprawował o. dr Krzysztof Niewiadomski OFMCap
Akademie prowadzili Magdalena i Marcin Nowakowie.
21) W styczniu 2021 roku wśród Przyjaciół Stowarzyszenia zostały rozprowadzone maseczki pro-life, w ilości 100 szt.
22) Stowarzyszenie przeprowadziło kampanie na Facebooku:
- „Odeszły, aby żyć wiecznie…” - wykłady tematyczne i materiały edukacyjne dla osób, rodzin będących w żałobie po stracie 
dziecka,
- „Telefon zaufania” - propagowała telefon zaufania, przy którym dyżurowała certyfikowana psychoterapeutka, skierowany do 
kobiet, które znalazły się w niespodziewanej ciąży lub doświadczyły przemocy oraz do osób, którym brakowało wsparcia 
najbliższych. 
- „Raport: skrajne ubóstwo niepełnosprawnych dzieci” - kampania pokazywała, że opieka Państwa nad dziećmi chorymi, z 
niepełnosprawnością, jest zdecydowania za niewystarczająca. Postulowany był w niej możliwość podjęcia pracy przez rodziców 
pobierających świadczenie pielęgnacyjne. 
- „Życie bez wyjątków” - promowała książkę przybliżająca czytelnikom historie rodzin wychowujących dzieci z 
niepełnosprawnością oraz dzieci, które „wymknęły się diagnozom”, poznajemy zupełnie zdrowe dzieci, których - w świetle 
prawa - można było pozbawić życia. Projekt ten zakończony został ogłoszeniem konkursu związanym z kampanią; 4 laureatów 
otrzymało nagrody książkowe.
23) W 2021 r. wydano książkę „Życie. Bez wyjątków” w nakładzie 5000 egz., przygotowaną przez pracowników Stowarzyszenia. 
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 dokonanej aborcji. Pierwowzorem do wydanej książki była publikacja adresowana do Pana Prezydenta 
Andrzeja Dudy jako prezent Bożonarodzeniowy w 2020 roku w reakcji na złożony przez niego projekt ustawy przywracającej 
przesłankę eugeniczną.
24) Zorganizowaliśmy webinaria, które poprowadziła Magdalena Guziak-Nowak, dyrektor ds. edukacji i sekretarz zarządu. 
Strona, na której dostępne są nagrania to www.webinary.pro-life.pl.
Tematy cyklu webinariów „Spotkania o życiu”:
Styczeń 2021 r. (środa 13.01, godz. 19.00) Spór o aborcję. Społeczna manipulacja.
Luty 2021 r. (środa 10.02, godz. 19.00) Dziecko i mama. Dwie ofiary aborcji.
Marzec 2021 r. (środa 10.03, godz. 19.00) Pełnia życia! Rozwój dziecka w łonie matki.
Kwiecień 2021 r. (środa 14.04, godz. 19.00) Edukacja seksualna – tak, ale jaka?
Maj 2021 r. (środa 12.05, godz. 19.00) Nawróceni aborcjoniści.
Czerwiec 2021 r. (czwartek 10.06, godz. 19.00) Metody rozpoznawania płodności – czy warto?
Czerwiec 2021 r. (środa 23.06, godz. 19.00) Metody rozpoznawania płodności krok po kroku.
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Październik 2021 r. (środa 13.10, godz. 19.00) In vitro. Za jaką cenę?
Listopad 2021 r.(środa 10.11, godz. 19.00) Antykoncepcja. Wielka historia małej pigułki.
Grudzień 2021 r. (środa 8.12, godz. 19.00) O miłości i seksualności z dziećmi. Jak rozmawiać?
25) Prowadziliśmy profil na Facebooku - publiczną stronę Magdaleny Guziak-Nowak, na której zamieszczane były komentarze 
do bieżących wydarzeń oraz popularyzowana wiedza pro-life. 
26) W 2021 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 i wskazujących na konieczność pomocy rodzinom wychowującym dzieci z 
niepełnosprawnością: 
Ulotki:
„Gdy słowo „kocham” pokazuje, co ma sens” (O Gabrysi) – 150 000 egz.
„Kamil – 5-letni podopieczny Funduszu Dziecka Chorego” – 17 500 egz.
„Katolicki pogrzeb dla nieochrzczonych dzieci”– 1000 egz.
„Kochany z całego serca” (O Michale) – 790 000 egz.
„Mały wojownik” (O Szymonie) – 20 500 egz.
„Młodzi pro-life – Pozytywna edukacja dla życia” – 17 500 egz.
„Pogrzeb dziecka poronionego” - 1000 egz.
„Raport roczny 2021” – 30 000 egz.
„To szansa dla naszych podopiecznych na lepsze życie!” (O Marysi) 50 000 egz.
„Ulotka kalendarz ścienny pro-life 2022” – 22 000 egz.
Broszury:
„Raport nt. skrajnego ubóstwa wśród dzieci z niepełnosprawnością” – 6000 egz.
„Tydzień Modlitw o Ochronę Życia” – 80 000 egz.
„Tylko życie ma przyszłość” – 20 000 egz. (aktualizacje)
Biblioteczka pro-life IV „In vitro” – 65 000 egz.
Plakaty:
„III Konkurs plastyczny pro-life dla dzieci” – 1000 egz.
„Tydzień Modlitw o Ochronę Życia” – 2000 egz.
„VI Konkurs akademicki” - 750 egz.
„Webinary  pro-life” - 500 egz.
XVII Konkurs „Pomóż ocalić życie bezbronnemu” – 10 000 egz. 
27) W 2021 roku Stowarzyszenie prowadziło następujące serwisy internetowe, dotyczące problematyki obrony życia człowieka 
od poczęcia do naturalnej śmierci:
pro-life.pl
krucjata.org
bezwyjatkow.pl
world-prayer-for-life.pro-life.pl
standupfor.life
facebook.com/psozc
youtube.com/psozc
ekologiaprokreacji.pl
archiwalna.pro-life.pl  (archiwalna)
blog.pro-life.pl (archiwalna)
youtube.com/inzynierprolife/ (archiwalna)
profil Młodzi pro-life na facebooku - 19 tys. obserwujących
28) Wystawa „Kochamy każde życie” - Stowarzyszenie przygotowało i wydrukowało w 
3 egzemplarzach pozytywną wystawę pt. „Kochamy każde życie”. Można ją bezpłatnie zamówić do szkoły, kościoła, na 
konferencję prorodzinną czy rodzinny piknik. Wystawa w przystępny sposób opowiada o rozwoju prenatalnym dziecka. Składa 
się z 10 standów. Każdy z nich po rozłożeniu ma wymiary 210 cm x 100 cm. Wystawę mogą oglądać dzieci. Aspekty biologiczne 
są przedstawione w formie ciekawostek. 

Ad § 6 pkt 5. Produkcja i dystrybucja filmów video.
1) Stowarzyszenie wyprodukowało czwarty, kolejny film dokumentalny z cyklu „Bez wyjątków!” – „Ósmy cud świata”. Filmy 
przedstawiają problematykę ochrony życia z nieobecnej w masowych mediach perspektywy osób z niepełnosprawnościami i ich 
rodzin. Są dostępne w mediach Stowarzyszenia (www.pro-life.pl, www.bezwyjatkow.pl oraz w mediach społecznościowych). 
Jesienią 2021 r. filmy „Życie jest życiem” (09.10), „Po prostu żyć” (16.10 i 20.11) oraz „Siła woli” (21.10) miały premierę na 
antenie Telewizji Polskiej.
2) Stowarzyszenie kontynuowało nagrywanie i emitowanie w internecie vloga „Projekt LIFE”. Filmy z tego cyklu były co tydzień 
emitowane w Telewizji Trwam oraz w mediach społecznościowych Stowarzyszenia. Przykładowe tematy: In vitro a leczenie 
niepłodności, Spór o aborcję i eutanazję, Pomoc kobietom po aborcji, Leczenie dzieci w łonach matek, Opieka perinatalna.
Ad § 6 pkt 6. Produkcja i dystrybucja materiałów fonograficznych. 
Nagranie i emisja w lokalnych rozgłośniach katolickich 52 cotygodniowych audycji pro-life. Audycje były rozsyłane m. in. do 
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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)

nie dotyczy

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

rozgłośni:
Radio Profeto, Stadniki
Radio Niepokalanów, Teresin
Radio DOXA, Opole
Radio Zamość, Zamość
Radio Maryja, Toruń.

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

1) prowadzenie Telefonu Zaufania Pro-Life - 
potrzebne informacje, możliwość rozmowy z 
psychoterapeutką, anonimowa wymiana myśli, 
wysłuchanie zwierzeń, dyskrecja, 
2) organizowanie pomocy dla osób znajdujących 
się w trudnych sytuacjach życiowych i 
materialnych m.in. w ramach Funduszu Dziecka 
Chorego oraz Funduszu Ochrony Macierzyństwa, 
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 94 500,00 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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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

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

2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

1) druk i dystrybucja materiałów edukacyjnych 
pro-life na temat ochrony życia człowieka od 
poczęcia do naturalnej śmierci, ochrony dziecka 
poczętego chorego i niepełnosprawnego,
2) organizowanie spotkań edukacyjnych, 
konferencji, webinarów mających na celu 
popularyzowanie treści związanych z tematyką 
pro-life, a w szczególności ochroną każdego 
życia, bez wyjątków, również tego z niekorzystna 
diagnozą prenatalną, chorego i 
niepełnosprawnego oraz spotkań dotyczących 
funkcjonowania rodzin wychowujących dzieci 
niepełnosprawne,
3) organizowanie konkursu dla dzieci o tematyce 
rodzinnej pod hasłem "Na początku była miłość - 
moja rodzina",
4) organizowanie konkursu dla młodzieży o 
tematyce pro-life pod hasłem "Pomóż ocalić 
życie bezbronnemu",
5) 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 66 591,76 zł

3

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

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

94.99.Z 12 208,50 zł
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185 546,88 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) 3 451 243,93 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3 436 348,72 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,74 zł

e) pozostałe przychody 14 894,47 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 3 250 801,84 zł

2.4. Z innych źródeł 14 895,21 zł

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

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

w 
tym:

105,00 zł

3 250 696,84 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 1 101 391,59 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 42 174,15 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 173 300,26 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: 3 160 089,46 zł 173 300,26 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

2 334 957,13 zł 173 300,26 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

955,35 zł

780 820,85 zł

43 356,13 zł 0,00 zł

1 pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 94 500,00 zł

2 druk i dystrybucja materiałów edukacyjnych pro-life 45 661,36 zł

3 edukacja pro-life wśród dzieci i młodzieży 20 930,40 zł

4 wsparcie rodziny, rodzicielstwa, macierzyństwa, ochrona praw dziecka 12 208,50 zł

1 Fundusz Dziecka Chorego 59 900,00 zł

2 Fundusz Ochrony Macierzyństwa 26 000,00 zł

3 Telefon zaufania pro-life 8 600,00 zł

4 konkurs dla dzieci "Na początku była miłość - moja rodzina" 3 247,33 zł

5 konkurs dla młodzieży "Pomóż ocalić życie bezbronnemu" 17 683,07 zł

6 produkcja filmu "Miłość na szóstkę" w ramach kampanii "Bez wyjątków" 6 100,00 zł

7 materiały edukacyjne, Biblioteczka pro-life nr 4 " In Vitro. Za jaką cenę?" 45 661,36 zł

8 pomoc rodzinom po stracie dziecka 6 108,50 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 21 390,66 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł
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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)

12 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)

11,25 etatów

21 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

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

55 319,00 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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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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-07-15 13



VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 855 810,69 zł

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

855 810,69 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)  

5 534,05 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

741 807,59 zł

710 992,41 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

30 815,18 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 114 003,10 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 855 810,69 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

8 489,34 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
Maria Rzegocka-Piela
Bożena Kawecka

Magdalena Guziak-Nowak
Marcin Nowak

Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2022-07-15
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