SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

1. Polskie Stowarzyszenie Obrońców śycia Człowieka, 31-142 Kraków, ul.
Krowoderska 24/1
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000140437 data rejestracji z dnia 26.11.2002
Data rejestracji statusu organizacji poŜytku publicznego 24.08.2004
NIP: 679-25-66-512
REGON: 35701981
2. Zarząd:
- prezes Stowarzyszenia – Antoni Zięba
- wiceprezes – Maria Rzegocka–Piela
- skarbnik – BoŜena Kawecka
- sekretarz – Katarzyna Urban
- członek – Adam Kisiel
3. Celem Stowarzyszenia jest prowadzona na rzecz ogółu społeczeństwa działalność
charytatywna, działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia , w szczególności
ochrony Ŝycia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, działalność w zakresie
upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a
takŜe działań wspomagających rozwój demokracji jak równieŜ promocja i organizacja
wolontariatu.
4. Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową posiadającą status organizacji poŜytku
publicznego. Stowarzyszenie realizowało w 2005 roku swoje cele statutowe głównie
poprzez:
•
•
•

publikowanie materiałów edukacyjnych w obronie Ŝycia i zdrowia człowieka w
gazetach ogólnopolskich i lokalnych (w 2005 Stowarzyszenie opublikowało swoje
materiały edukacyjne w 29 gazetach),
prowadzenie działalności charytatywnej (w 2005 roku Stowarzyszenie wypłaciło 154
zapomogi dla matek samotnie wychowujących dzieci oraz rodzin znajdujących się w
trudnej sytuacji materialnej),
wydawaniu i bezpłatnym rozprowadzaniu materiałów edukacyjnych w obronie Ŝycia i
zdrowia. (w 2005 roku Stowarzyszenie wydało i bezpłatnie rozprowadziło 550 tys.
egz. broszury dr med. Rafała Michalika pt. „PomóŜ ocalić Ŝycie bezbronnemu” oraz
kilkadziesiąt tysięcy broszur, ulotek i plakatów).

5. Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej
6. Uzyskane przychody:
•
•
•

darowizny: 1 063 333,69 zł
sprzedaŜ produktów: 427 219,86 zł
odsetki: 0,53 zł

7.
•
•
•

Poniesione koszty:
na cele statutowe – 504 160,01zł
administracyjne – 1 003 714,30 zł
koszty finansowe – 1 803,48 zł

8. Dane o osobach pracujących w Stowarzyszeniu
•
•
•
•

Zarząd i członkowie Stowarzyszenia wykonują pracę na jego rzecz bezpłatnie i nie
pobierają za nią Ŝadnych wynagrodzeń.
Średnie roczne zatrudnienie na umowę o pracę wyniosło w przeliczeniu na pełny etat
8,72, a średnie miesięczne wynagrodzenie etatowe 1803,48 zł brutto.
Stowarzyszenie zlecało takŜe wykonanie prac na umowę zlecenie – łącznie wydało na
te umowy 60 258 zł w 2005 roku.
Łącznie w 2005 roku na wynagrodzenia wydano 253 559,87 zł, w tym premie i
nagrody – 15 684 zł.

9. Stowarzyszenie nie udzielało Ŝadnych poŜyczek.
10. Stowarzyszenie posiadało dwa rachunki bankowe na 31.12.05, jeden w Banku BPH a
drugi w ING Banku Śląskim, łącznie stan konta na tych rachunkach oraz kasy
wyniósł: 10 390,28 zł.
11. Stowarzyszenie nie posiadało obligacji, akcji ani udziałów w innych podmiotach.
12. Stowarzyszenie nie posiadało nieruchomości.
13. Bilans zamknięto sumą bilansową wynoszącą 66 371,01 zł
14. Nie wykonywano zleceń od podmiotów państwowych lub samorządowych.
15. Zobowiązania podatkowe zostały rozliczone. Deklaracje VAT – 7 były składane
regularnie, natomiast deklaracje podatku dochodowego nie były składane.
16. W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzana kontrola.

