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• Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami;
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• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-);

Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

POLSKIE STOWARZYSZENIE OBROŃCÓW ŻYCIA CZŁOWIEKA

Kraj          POLSKA Województwo     
MAŁOPOLSKIE

Powiat M. KRAKÓW

Gmina M. KRAKÓW Ulica KROWODERSKA Nr domu 24 Nr lokalu 1

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

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

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-08-24

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 35701798100000 6. Numer KRS 0000140437
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego) - prezes Stowarzyszenia – Antoni Zięba

-  wiceprezes – Maria Rzegocka –Piela
-  skarbnik – Bożena Kawecka
-  sekretarz – Katarzyna Urban
-  członek – Adam Kisiel

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

Skład Komisji Rewizyjnej:
- Antoni Słaboń
- Czesław Chytra
- Janina Zięba-Palus

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

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

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych 
organizacji na podstawie statutu organizacji)                       
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a) w zakresie prowadzenia telefonu zaufania:

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

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

c) w zakresie organizowania współdziałania z instytucjami 
publicznymi, władzami kościelnymi, administracyjnymi, 
stowarzyszeniami i innymi związkami w kraju
i za granicą:
- organizowanie konkursu dla dzieci i młodzieży promującego 
tematykę pro-life;
- organizowanie konferencji i sympozjów mających na celu 
popularyzację problemów pro-life zwł. metody  naprotechnologii;
- organizowanie koncertów i pielgrzymek na rzecz obrony życia 
człowieka; 
- organizowanie spotkań umożliwiających nawiązanie kontaktów 
krajowych
i międzynarodowych w sprawie obrony życia człowieka.
- podejmowanie inicjatyw legislacyjnych w obszarze 
zainteresowania Stowarzyszenia.

d) w zakresie organizowania i prowadzenia działalności 
wydawniczej, popularyzatorskiej, edukacyjnej i kulturalnej:

- wydawanie periodyku "Służba Życiu. Zeszyty Problemowe", które  
podejmuje szeroko pojętą problematykę obrony życia człowieka;
- druk i bezpłatna dystrybucja broszur i plakatów  mających na celu 
rozpowszechnianie problemów pro-life;
- publikowanie materiałów edukacyjnych w obronie życia i zdrowia  
człowieka
w gazetach ogólnopolskich.

e) w zakresie produkcji i dystrybucji filmów video:
- przygotowywanie i rozpowszechnianie filmów o rozwoju człowieka
przed narodzeniem;
- przygotowywanie i rozpowszechnianie filmów dotyczących 
ochrony życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.

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

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 
ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

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

nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
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II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

1) prowadzenie telefonu zaufania
- Matki samotnie wychowujące dzieci oraz członkowie rodzin w trudnej sytuacji 
życiowej
lub finansowej mogły telefonicznie pod numerem telefonu 12 421-08-43 od 
poniedziałku
do piątku w godzinach od 9 do 15 uzyskać wsparcie oraz informacje nt. 
instytucji, które mogą udzielić konkretnej pomocy. Z tej formy skorzystało około 
70 osób.
- Strona internetowa: www.pro-life.pl oraz email: biuro@pro-life.pl Na stronie 
internetowej znaleźć można wszystkie informacje o Stowarzyszeniu, jak również 
w zakładce „Szukasz pomocy” m.in. adresy domów samotnej matki, informacje 
dla rodziców po stracie nienarodzonego dziecka, adresy psychologów 
katolickich. Z kolei poprzez emaila osoby potrzebujące pomocy i informacji dot. 
zagadnień pro-life  kontaktują się ze Stowarzyszeniem. Takich osób było około 
dwustu.

2) organizowanie pomocy osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach 
moralnych, materialnych 
- W 2011 roku Stowarzyszenie zebrało środki a następnie matkom samotnie 
wychowującym dzieci oraz rodzinom wielodzietnym i znajdujących się w trudnej 
sytuacji materialnej wypłaciło 41 zapomóg na podręczniki szkolne oraz 
przekazało 224 paczek żywnościowych z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego 
Narodzenia.
W ciągu całego roku stowarzyszenie  regularnie wspierało finansowo kilkanaście 
matek samotnie wychowujących dzieci oraz ubogich rodzin;
- W ciągu 2011 roku został zrealizowany program kartki świąteczne Wielkanocne

i Bożonarodzeniowe w ramach którego zbierano środki pieniężne na zapomogi.

3) organizowanie współdziałania z instytucjami publicznymi, władzami 
kościelnymi, administracyjnymi, stowarzyszeniami i innymi związkami w kraju i 
za granicą
- Stowarzyszenie upowszechniało tematykę ochrony życia wśród młodzieży 
poprzez zorganizowanie konkursu o nagrodę im. Jerzego Popiełuszki - "Pomóż 
ocalić życie bezbronnemu" Celem tego konkursu było zainteresowanie młodych 
ludzi tematyką pro-life oraz uwrażliwienie ich na los drugiego człowieka. Dzięki 
współpracy z instytucjami kościelnymi oraz szkołami udało się zachęcić ok. 700 
dzieci do wzięcia w nim udziału. Rozdanie nagród i prezentacja prac w kategorii 
literackiej, plastycznej i multimedialnej miała miejsce 10 marca 2011 r. w 
Częstochowie – 
na Jasnej Górze.
- Stowarzyszenie wraz z ruchami pro-life zorganizowało XXXI Pielgrzymkę 
Obrońców Życia na Jasną Górę dnia 10 marca 2011.W pielgrzymce brali udział 
obrońcy życia człowieka z całej Polski oraz z zagranicy, około 2000 osób. 
Uczestniczy wysłuchali koncertu „Chóru Emmanuel” oraz  konferencji 
wygłoszonej przez Raymond de Souza,
dyr. St. Gabriel Communications oraz uczestniczyli w Drodze Krzyżowej  na 
Wałach Jasnogórskich. Uroczystej Mszy Świętej w intencji obrony życia 
człowieka przewodniczył J. E. ks. bpa Kazimierz Górny. 
- Z okazji Narodowego Dnia Życia 23 marcu 2011 roku w Filharmonii 
Krakowskiej odbył się charytatywny koncert pt” „Życie zawsze zwycięża” 
zorganizowany na rzecz obrony życia człowieka. Z koncertu skorzystało 
około 700 osób.
- Stowarzyszenie współorganizowało w marcu 2011 przyjazd do Polski  
Raymonda
de Souza - katolickiego intelektualisty, działacza Human Life International. 
Konferencje odbyły się w Krakowie, Częstochowie i Warszawie na temat 
problemów pro-life w Europie i na świecie. Wzięło w nich udział około 2500 
osób.
- 25 marca 2011 r. z okazji Narodowego Dnia Życia odprawiono  uroczystą Mszę 
Świętą
w Bazylice Mariackiej w Krakowie. Msze Świętą koncelebrował i homilię wygłosi
J. Em. Ks. kard. Stanisław Dziwisz – metropolita krakowski. W uroczystości 
uczestniczyło około 1000 osób.

Druk: MPiPS 4



- 27 kwietnia Stowarzyszenie  współorganizowało Narodowy Dzień. Z tej okazji
27 kwietnia 2011 r. w Bazylice Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach 
odprawiona została Msza św. pod przewodnictwem JE ks. bp. Jana Szkodonia, 
podczas której obrońcy życia człowieka (około 1200 osób) przepraszali Boga za 
grzechy dzieciobójstwa oraz  prosili o  przebaczenie i miłosierdzie dla całego 
narodu. 
- W maju 2011 roku odbyło się sympozjum "Naturalne planowanie rodziny
czy antykoncepcja" w Collegium Medicum Uniwersytet u Jagiellońskiego, w 
którym wzięło udział ok. 300 uczestników.  
-  19 czerwca 2011 r. w  Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II w Warszawie odbyła 
się uroczysta premiera filmów: pro-life "Matka z Auschwitz-Birkenau " – o wielkiej 
obrończyni życia człowieka Stanisławie Leszczyńskiej oraz film popularno-
naukowy   "Od poczęcia: dziecko", który dokumentuje rozwój dziecka przed 
narodzeniem.
W premierze wzięło udział około 200 osób.
- W dniach od 1 października do 9 października  2011 r. przy współpracy Sióstr  
Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia w Krakowie  przed wystawionym 
Najświętszym Sakramentem
i relikwiami błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki odbyła się nowenna w 
intencji obrony życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. 
- Stowarzyszenie promowało poprzez rozdawanie materiałów pro-life Światową 
Krucjatę w Obronie Życia - World Prayer for Life na II Światowym Kongresie 
Bożego Miłosierdzia WACOM, 1-5 października 2011 r. w Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia
w Krakowie-Łagiewnikach. Na konferencji referat wygłosił Prezes Polskiego 
Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka – 
dr Antoni Zięba. .W kongresie brało udział około 1500 osób z całego świata.
- Z Polską federacją Ruchów Obrony Życia zorganizowano  konferencję na 
temat 
"Jak skutecznie bronić życia we współczesnej Polsce" 26 listopada 2011 r. w 
Galerii Porczyńskich w Warszawie. W konferencji wzięło udział około 300 osób.
- Stowarzyszenie w 2011 roku wraz z Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin 
Archidiecezji Krakowskiej zorganizowało rekolekcje dla 200 animatorów 
Duchowej Adopcji.
- Stowarzyszenie zebrało podpisy pod listem do Ojca Świętego Benedykta XVI z 
prośbą
o ustanowienie wigilii pierwszej niedzieli Adwentu Światowym Dniem Modlitwy
w Obronie Życia Człowieka. List ten podpisało 2046 pracowników służby zdrowia

z całej Polski oraz 533 naukowców z całego kraju.
- Z inicjatywy katolików świeckich – współzałożycieli World Prayer for Life 
(Światowej Krucjaty Modlitwy w Obronie Życia) oraz przy współpracy 
Stowarzyszenia rozpoczęto 12 października 2008 r. codzienną modlitwę w 
Godzinie Miłosierdzia Bożego 15.00 - 16.00 w intencjach tej Krucjaty: 
przebłagania Miłosiernego Boga za odrzucony dar życia, wzrostu szacunku dla 
życia każdego człowieka od poczęcia aż po naturalny kres, zapewnienia w 
ustawodawstwach wszystkich krajów bezwarunkowego prawa do życia każdemu 
człowiekowi od poczęcia do naturalnej śmierci. Modlitwa ta jest także 
prowadzona 
w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie – Łagiewnikach. W roku 2011 
nowenna  ta była kontynuowana przez Stowarzyszenie i obrońców życia 
człowieka.

4) organizowanie i prowadzenie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej, 
edukacyjnej i kulturalnej
Stowarzyszenie publikowało materiały edukacyjne w obronie życia i zdrowia 
człowieka
(zwłaszcza na temat upowszechniania metody naprotechnologii) w ok. 50 
gazetach ogólnopolskich i lokalnych. 
- W 2011 roku Stowarzyszenie wydało i bezpłatnie rozprowadziło około trzech 
milionów egzemplarzy broszur, ulotek i plakatów edukacyjnych uczących 
szacunku do życia każdego człowieka a także właściwych zachowań dla matek 
w ciąży. Materiały te trafiły  do około 4 milionów ludzi.
-  Stowarzyszenie przygotowało i rozprowadziło w nakładzie 35 tysięcy 
egzemplarzy numer biuletynu „Służba Życiu” w całości poświęcony naturalnym 
metodom planowania rodziny. Wydało również numer specjalny „Służby Życiu” 
poświęcony wielkiemu obrońcy życia błogosławionemu ks. Jerzemu Popiełuszce 
— bezpłatna publikacja  w nakładzie 35 tysięcy egzemplarzy. Skorzystało z tej 
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publikacji około 50 tysięcy odbiorców.
- Stowarzyszenie wydrukowało i bezpłatnie rozprowadziło 500 tysięcy broszur 
dra Rafała Michalika „Życie  zwycięży!”.
- Druk i dystrybucja ok. 300 tysięcy broszur „O niepłodności. Prawdziwe 
rozwiązanie rzeczywistych problemów”. Stowarzyszenie przedstawiło w nich 
tragiczne skutki metody
„in vitro” oraz argumenty, dlaczego nie może być akceptowana.
- Stowarzyszenie wydało również około 10 tysięcy ulotek dotyczących edukacji 
seksualnej
w Polsce.
- Kilka razy w ciągu 2011 roku osoby współpracujące ze Stowarzyszeniem
(około 17 tysięcy osób)  otrzymały materiały edukacyjne dotyczące problematyki 
ochrony życia człowieka.

5) produkcja i dystrybucja filmów video 
- w 2011 roku przygotowano film o rozwoju człowieka przed narodzeniem pt. „Od 
poczęcia dziecko” z wykorzystaniem technik USG 4D, który został 
rozprowadzony w nakładzie 41 tysięcy sztuk. 
- Stowarzyszenie  rozdało również kilka tysięcy bezpłatnych kopii filmów o 
tematyce pro-life. 

6) Produkcja i dystrybucja materiałów fonograficznych 
- eksperci związani ze Stowarzyszeniem nagrali i emitowali ponad 50 audycji 
radiowych
i telewizyjnych o tematyce obrony życia człowieka, w których słuchało około trzy 
miliony odbiorców  w ok. 30 stacjach radiowych i telewizyjnych.
- W 2011 roku Stowarzyszenie prowadziło następujące serwisy internetowe 
dotyczące problematyki obrony życia człowieka od poczęcia do naturalnej 
śmierci:
-  www.pro-life.pl
-  www.world-prayer-for-life.org
-  www.lagiewnikimodlitwazycie.pl
-  blog.pro-life.pl

Strony te odwiedzało w 2011 roku około
 9 tysięcy użytkowników miesięcznie.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

cały kraj

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym

Liczba odbiorców działań organizacji

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

0

20

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

1. Kod  PKD 85,59, B – organizowanie i prowadzenie działalności 
edukacyjnej
2.Kod  PKD 88,99, Z – organizowanie pomocy osobom 
znajdujących się w trudnych sytuacjach molarnych, materialnych
3. 94,99, Z – organizowanie współdziałania z instytucjami 
publicznymi, władzami kościelnymi, administracyjnymi, 
stowarzyszeniami i innymi z wiązkami w kraju i zagranicą,

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 85.59.b

88.99.z

94.99.z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności) Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków 
i strat) 2,227,507.56 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 0.00 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 451,958.31 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 0.00 zł
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0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1,768,802.56 zł

315.00 zł

1,768,487.56 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 6,746.69 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 0.00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 364,615.60 zł

3.Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania

1 udzielone zapomogi osobom potrzebującym 51,782.93 zł

2 druk czasopisma "służba Życiu" 60,255.86 zł

3 projekt naprotechnologia a „in vitro” 35,257.11 zł

4 druk materiałów edukacyjnych i plakatów pro-life 66,987.95 zł
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4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez 
podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała 
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 2,144,223.84 zł 364,615.60 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

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 administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

1,120,232.80 zł 364,615.60 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

919,141.53 zł 0.00 zł

101,899.04 zł 0.00 zł

2,950.47 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: podatku od towarów i usług

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności pożytku publicznego, zgodnie z 
art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 
43, poz. 226)
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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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat 
lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

20.0 osób

2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w 
przeliczeniu na pełne etaty

(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku 
pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części 
etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i 
podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

14.0 etatów

46.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

18.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 1 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja 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 wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)
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0.00 osób

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

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

0.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 633,536.67 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

461,036.67 zł

427,059.67 zł

nagrody

premie

0.00 zł

33,977.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 172,500.00 zł

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

633,536.67 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 633,536.67 zł

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

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie 
i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł
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5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2,541.67 zł

VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym

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

0.00 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

4,628.00 zł

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami 
dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji 
wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

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 zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota
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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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) 
lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku 
badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 
2852)

5. Dodatkowe informacje

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Liczba odbiorców działań organizacji - osoby fizyczne ok.  5 000 000 (słownie: około 5 milionów)

brak mozliwości wpisania takiej kwoty

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Monika Szymańska księgowa 2012-03-21 Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli

1 składki na ubezpieczenie społeczne oraz innych 
składek  oraz zgłaszanie do ubezpieczeń,

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2011-04-28
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