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Data zamieszczenia sprawozdania 2016-07-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica LESZNO Nr domu 14 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 01-192 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 

Nr faksu E-mail biuro@fnp.net.pl Strona www www.fnp.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2014-02-19

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 87029250000000 6. Numer KRS 0000091141

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

Grzegorz Moj Prezes 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

Tadeusz Rydzyk Przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Waldemar Piotr Gonczaruk Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA "NASZA PRZYSZŁOŚĆ"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

- działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i 
wychowania, w tym na rzecz rozwoju Wyższej Szkoły Kultury Społecznej 
i Medialnej w Toruniu, przede wszystkim w zakresie: rozbudowy bazy 
lokalowej, wyposażenia  technicznego, aparatury i księgozbioru 
naukowego, zapewnienia możliwości odbywania specjalistycznych praktyk 
studenckich, zintensyfikowania badań naukowych, zwiększania 
możliwości kontaktów zagranicznych oraz prenumeraty czasopism 
naukowych wydawanych w kraju i zagranicą;
- promowanie polskiej kultury i dziedzictwa narodowego, w szczególności 
poprzez upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości 
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 
polskich środkach społecznego komunikowania się oraz współpracę z 
zagranicznymi centrami kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego;
- dobroczynność, w szczególności niesienie pomocy materialnej 
studentom Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz 
ofiarom klęsk żywiołowych;
- działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia, w szczególności poprzez 
niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym;
- wspomaganie i rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
- działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w szczególności polskiej 
przedsiębiorczości, wynalazczości i innowacyjności.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
- udzielanie pomocy finansowej Wyższej Szkole Kultury Społecznej i 
Medialnej w Toruniu w złotych polskich i w walutach obcych na konkretne 
przedsięwzięcia oraz przekazywanie darów w postaci aparatury naukowej, 
książek, czasopism i innych pomocy naukowych, pośrednictwo w pomocy 
stypendialnej, fundowanie nagród, wspieranie przedsiębiorczości 
akademickiej, prowadzenie sympozjów i konferencji naukowych;
- prowadzenie i współfinansowanie placówek oświatowo–
wychowawczych i edukacyjnych, w szczególności Liceum 
Ogólnokształcącego i Gimnazjum w Szczecinku;
- udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom fizycznym i 
jednostkom organizacyjnym objętym celami statutowymi Fundacji, tj. 
studentom Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, 
ofiarom klęsk żywiołowych i osobom niepełnosprawnym;
- organizowanie i finansowanie przedsięwzięć w zakresie działalności 
wydawniczej, fotograficznej, filmowej i multimedialnej związanych z 
celami Fundacji;
- organizowanie szkoleń i kursów o tematyce zbieżnej z celami Fundacji;
- współpracę z organami administracji rządowej, jednostkami samorządu 
terytorialnego, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi oraz 
jednostkami organizacyjnymi Kościoła Katolickiego w zakresie realizacji 
celów Fundacji;
- współpracę z osobami i organizacjami zagranicznymi realizującymi 
zbliżone cele.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1. Prowadzenie Gimnazjum przy Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinku

Misją Gimnazjum jest wszechstronna formacja i kształcenie młodzieży powierzonej pieczy szkoły przez 
rodziców lub opiekunów prawnych. Szkoła kształtuje swych wychowanków, respektując katolicki 
system wartości, tak by w pełni przygotować ich do życiowych zadań, wykształcić na dojrzałych, 
twórczych i odpowiedzialnych członków narodu, uczestników życia społecznego i obywateli Państwa 
Polskiego.
Szkoła szczyci się wysoko wykwalifikowaną i kompetentną kadrą nauczycielską, posiada bardzo dobrze 
wyposażone pracownie. Uczniowie mają do dyspozycji boisko do piłki nożnej, ręcznej i koszykowej oraz 
kort do tenisa ziemnego. Oprócz obowiązkowych zajęć dydaktycznych prowadzonych w oparciu o 
obowiązujące przepisy wynikające z ustawy o systemie oświaty, uczniowie brali udział w licznych 
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

zajęciach pozalekcyjnych i dodatkowych, takich jak: koło recytatorsko-teatralne, koło plastyczne, 
zajęcia sportowe, gry zespołowe.
O dobrej jakości procesu kształcenia świadczą osiągnięcia szkoły i poszczególnych uczniów w:
- konkursach przedmiotowych dla uczniów szkół gimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego 
(laureaci w konkursie geograficznym, polonistycznym i chemicznym, finaliści w konkursie plastycznym, 
matematycznym, astronomicznym);
- konkursach matematycznych – m.in. „KANGUR” (wyróżnienie), maratonie matematycznym;
- zawodach sportowych – m.in. w strzelectwie, pływaniu, piłce ręcznej.
Szkoła udzielała pomocy socjalnej uczniom osiągającym dobre wyniki w nauce, których sytuacja 
materialna jest trudna. Była to pomoc doraźna i miała formę obniżenia opłaty czesnego. 
Szkoła promowała postawy wolontarystyczne. Uczniowie brali  udział w następujących akcjach:
- zbiórkach żywności i odzieży;
- wystawieniu spektaklu charytatywnego pt. „Pana Tadeusza wypadki miłosne”. Dochód z 
przedstawienia przeznaczony został na wsparcie budowy hospicjum w Szczecinku; 
- przygotowaniu i przeprowadzeniu charytatywnej sprzedaży choinek wykonanych na zajęciach 
plastycznych, z której dochód przeznaczony był na leczenie chorego chłopca; 
- „Szlachetnej paczce” -  uczniowie zbierali żywność, odzież, sprzęt dla dwóch wybranych rodzin;
- w ramach współpracy z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Szczecinku, współorganizowali Dzień  
Wiosny dla wychowanków ośrodka;
- przygotowaniu kartek świątecznych z okazji Bożego Narodzenia dla podopiecznych hospicjów i 
Domów Opieki Społecznej;
- przygotowaniu Drogi Krzyżowej ulicami miasta dla mieszkańców Szczecinka.

2. Prowadzenie Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinku

Misją Liceum Ogólnokształcącego jest wszechstronna formacja i kształcenie młodzieży powierzonej 
pieczy szkoły przez rodziców lub opiekunów prawnych. Szkoła kształtuje swych wychowanków, 
respektując katolicki system wartości, tak by w pełni przygotować ich do życiowych zadań, wykształcić 
na dojrzałych, twórczych i odpowiedzialnych członków narodu, uczestników życia społecznego i 
obywateli Państwa Polskiego.
Szkoła szczyci się wysoko wykwalifikowaną i kompetentną kadrą nauczycielską, posiada bardzo dobrze 
wyposażone pracownie. Uczniowie mają do dyspozycji boisko do piłki nożnej, ręcznej i koszykowej oraz 
kort do tenisa ziemnego. Oprócz obowiązkowych zajęć dydaktycznych prowadzonych w oparciu o 
obowiązujące przepisy wynikające z ustawy o systemie oświaty, uczniowie brali udział w licznych 
zajęciach pozalekcyjnych i dodatkowych, takich jak: koło języka angielskiego, koło języka niemieckiego, 
koło biologiczne, koło recytatorsko-teatralne, zajęcia sportowe.
O dobrej jakości procesu kształcenia świadczą osiągnięcia szkoły i poszczególnych uczniów w konkursie 
kulturalnym „Profilaktyka oczami młodzieży” w kategorii film i scenariusz oraz w konkursach 
sportowych.
Szkoła udzielała pomocy socjalnej uczniom osiągającym dobre wyniki w nauce, których sytuacja 
materialna jest trudna. Była to pomoc doraźna i miała formę obniżenia opłaty czesnego. 
Szkoła promowała postawy wolontarystyczne. Uczniowie brali  udział w następujących akcjach:
- zbiórkach żywności i odzieży;
- wystawieniu spektaklu charytatywnego pt. „Pana Tadeusza wypadki miłosne”. Dochód z 
przedstawienia przeznaczony został na wsparcie budowy hospicjum w Szczecinku; 
- przygotowaniu i przeprowadzeniu charytatywnej sprzedaży choinek wykonanych na zajęciach 
plastycznych, z której dochód przeznaczony był na leczenie chorego chłopca; 
- „Szlachetnej Paczce” -  uczniowie zbierali żywność, odzież, sprzęt dla dwóch wybranych rodzin;
- w ramach współpracy z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Szczecinku, współorganizowali Dzień  
Wiosny dla wychowanków ośrodka;
- przygotowaniu kartek świątecznych z okazji Bożego Narodzenia dla podopiecznych hospicjów i 
Domów Opieki Społecznej;
- przygotowaniu Drogi Krzyżowej ulicami miasta dla mieszkańców Szczecinka.

3. Zadanie publiczne „Nowe widnokręgi” - dofinansowanie warsztatów wakacyjnych „Nowe 
widnokręgi: dziennikarstwo, polityka, kultura i nowoczesność”, Toruń, 18.08. – 21.08.2015 r.

Warsztaty odbyły się pod hasłem: „Nowe widnokręgi: dziennikarstwo, polityka, kultura i 
nowoczesność”. Ich adresatami byli uczniowie trzecich klas gimnazjum oraz uczniowie szkół średnich. 
W sumie uczestniczyło w nich 165 osób. Rekrutacja trwała od maja do sierpnia 2015 roku. Szczegółowe 
informacje na temat projektu zostały zamieszczone na stronie internetowej Wyższej Szkoły Kultury 
Społecznej i Medialnej w Toruniu. Promocja rekrutacji warsztatów miała charakter ogólnopolski – 
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ogłoszenia emitowane były na antenie Radia Maryja i TV TRWAM, a plakaty publikowała gazeta „Nasz 
Dziennik”. Warsztaty odbywały się na terenie Kampusu Akademickiego WSKSiM w Toruniu. Uczestnicy 
podzieleni zostali na 9 grup (w każdej grupie było nie więcej niż 20 osób). Do dwóch grup 
zakwalifikowane zostały osoby śpiewające i grające na instrumentach. Uczestniczyły one w warsztatach 
muzycznych. Pozostałe zostały przydzielone do grup odpowiadających ich wiekowi. Opiekę nad grupą 
sprawował wychowawca wraz z pomocnikiem. Nad wszystkim czuwał Kierownik Warsztatów. Opiekę 
medyczną zapewniała pielęgniarka, zaś opiekę duszpasterską Ojcowie Redemptoryści. Młodzież 
zakwaterowana była w Hotelu Akademickim w pokojach 3-osobowych. 
Program warsztatów obejmował zajęcia praktyczne z zakresu dziennikarstwa telewizyjnego, radiowego 
i prasowego, a także politologii, informatyki i multimediów, aktorstwa, tańca i muzyki. Zajęcia 
prowadzone były pod okiem specjalistów: wykładowców WSKSiM, pracowników Radia Maryja i TV 
TRWAM. Oprócz uczestniczenia w zajęciach młodzież wysłuchała wykładu pt. „Transhumanizm – 
społeczeństwo przyszłości” wygłoszonego przez wykładowcę WSKSiM – dr Monikę Kacprzak. Ponadto 
spotkała się z Dyrektorem Radia Maryja – o. dr Tadeuszem Rydzykiem CSsR, a także wysłuchała 
świadectwa Leszka Hallmana – srebrnego medalisty paraolimpijskiego w podnoszeniu ciężarów z 
Atlanty w 1996 roku. Program warsztatów obejmował także formację duchową. Każdego dnia 
sprawowana była Msza  Święta, w której przygotowanie aktywnie włączali się uczestnicy warsztatów. 
„Nowe widnokręgi” promowane były w mediach. Każdego dnia ich trwania na antenie Radia Maryja i 
TV TRWAM w serwisach informacyjnych emitowane były obszerne relacje a także wywiady z 
uczestnikami.

4. Zadanie publiczne „Zrozumieć media” – dofinansowanie warsztatów „Zrozumieć media” – 
dziennikarskich warsztatów dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

Warsztaty „Zrozumieć media” odbywały się na terenie całej Polski w okresie od września do grudnia 
2015 roku. Całodniowe zajęcia prowadzone były w szkołach, Domach Kultury i salach kinowych we 
współpracy z gimnazjami, szkołami ponadgimnazjalnymi i samorządami lokalnymi. 
Zadanie miało na celu przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania środków społecznego 
komunikowania oraz narzędzi niezbędnych do świadomego odbioru mediów. Obejmowało także zajęcia 
praktyczne z zakresu dziennikarstwa – telewizyjnego, radiowego i prasowego.
Warsztaty rozpoczynały się od interaktywnego wykładu o mediach. Następnie uczestników dzielono na 
trzy grupy, które brały udział w godzinnych zajęciach: telewizyjnych, radiowych i prasowych. 
Warsztaty telewizyjne miały za zadanie przybliżyć uczestnikom ważne aspekty pracy dziennikarza 
telewizyjnego. Szczegółowo omawiane były poszczególne zadania: operatora kamery, redaktora, 
oświetleniowca, dźwiękowca i reżysera. Młodzież za pomocą profesjonalnego sprzętu dziennikarskiego 
nagrywała krótkie materiały filmowe, które następnie były wspólnie oceniane i komentowane. 
W radiowej części warsztatów uczestnicy dowiedzieli się nie tylko, w jaki sposób pozyskiwany jest 
dźwięk i jak później wygląda praca nad zarejestrowanym słowem, ale również jak wypowiedzi można 
zmieniać czy dokonywać na nich manipulacji. Słuchacze nauczyli się także, jak stworzyć utwór 
muzyczny, jakie niebezpieczeństwa kryją się w dzisiejszej muzyce (przekazy podprogowe w klipach 
muzycznych). Uczestnicy uczyli się wrażliwości na odbiór przekazów radiowych i poznali znaczenie 
symboli wykorzystywanych w przemyśle muzycznym. 
W części prasowej uczestnicy zdobyli wiedzę na temat zawodu dziennikarza prasowego. Mieli 
możliwość poznania, jakie umiejętności pozwalają wykonywać ten zawód. Część praktyczna 
obejmowała ćwiczenia na rozgrzanie aparatu mowy, pisanie krótkiej informacji prasowej oraz test z 
błędów językowych. Uczestnicy zdobyli podstawy poprawnych wystąpień publicznych, umiejętności 
pisania notek prasowych i wiedzę dotyczącą poprawności językowej. 
W roku 2015 odbyło się 8 warsztatów (Bielsko Biała, Lublin, Przemyśl, Działdowo, Legnica, Lubin, 
Wieluń, Miejsce Piastowe), w każdym z nich wzięło udział ponad 300 osób.

5. Zadanie publiczne „Scena młodych” - dofinansowanie działalności teatru studenckiego „Dobry 
wieczór”  w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu

Teatr studencki „Dobry wieczór” działa w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu 
nieprzerwanie od 2007 roku. Tworzą go wyłącznie studenci amatorzy, którzy przygotowują i wystawiają 
przedstawienia wielkich polskich twórców, np. Stanisława Wyspiańskiego, Aleksandra Fredry, Juliana 
Ursyna Niemcewicza, Gabrieli Zapolskiej, Sławomira Mrożka i innych. Premiery sztuk organizowane są 
w Toruniu, teatr odbywa też często tournee po Polsce.
W 2015 roku studenci przygotowywali spektakl pt. „Krewniaki” Michała Bałuckiego. Opiekę artystyczną 
i adaptację utworu zapewnił Jerzy Zelnik, reżyserią zajął się o. Dariusz Drążek CSsR.

6. Zadanie publiczne „Nasza przyszłość” – dofinansowanie stypendiów dla studentów Wyższej Szkoły 
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Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu

Stypendia przyznawane były studentom i doktorantom Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w 
Toruniu. Pomocą finansową objęte zostały osoby, które uczęszczały systematycznie na zajęcia, uzyskały 
średnią ocen za semestr powyżej 4,0, wykazywały dużą aktywność w życiu społeczności akademickiej 
WSKSiM, wyróżniały się sumiennym i starannym wykonywaniem zadań podczas odbywania praktyk, 
charakteryzowały się postawą godną uczelni. Dodatkowo uwzględniane były kryteria socjalne. 
Wsparcie otrzymały także osoby niepełnosprawne.

7. Zadanie publiczne „iTVM” – dofinansowanie internetowej telewizji młodzieżowej tworzonej przez 
studentów Wyższej Szkoły Kultury  Społecznej i Medialnej w Toruniu

„iTVM” to projekt edukacyjny przeznaczony dla studentów kształcących się na kierunkach związanych z 
funkcjonowaniem współczesnych mediów. Doświadczeni pracownicy Fundacji Lux Veritatis, która jest 
nadawcą TV TRWAM przekazywali swoją wiedzę wykorzystując do tego celu studio warsztatowe 
wyposażone w profesjonalny sprzęt telewizyjny i nowoczesne narzędzia. 
Powstały audycje adresowane do młodzieży, mają być one dostępne w internecie. 
Dzięki realizacji tego zadania uczestnicy mieli unikalną możliwość zdobywania i rozwijania swoich 
umiejętności zawodowych i wzmacniania kompetencji, co z kolei pozwoli im w przyszłości zaistnieć na 
rynku pracy.

8. Zadanie publiczne „Praxis” – dofinansowanie staży i praktyk studentów Wyższej Szkoły Kultury 
Społecznej i Medialnej w Toruniu w TV TRWAM

Zadanie polegało na odbywaniu praktyk i staży przez studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i 
Medialnej w ogólnopolskiej stacji telewizyjnej - TV TRWAM. 
W 2015 roku stworzono 5 miejsc stażowych, m.in. w redakcji informacyjnej TV TRWAM.

9. Zadanie publiczne „Poznać rzeczywistość” – dofinansowanie konferencji naukowych, seminariów, 
kongresów, sympozjów organizowanych przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu

W 2015 roku odbyły się następujące wydarzenia:
a) Konferencja naukowa „Zrównoważony rozwój i zmiany klimatyczne w świetle Encykliki Ojca Świętego 
Franciszka Laudato Si” – 16 lipca 2015 roku, Warszawa, Sejm RP
Patronat nad konferencją objął  Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Zenon Grocholewski oraz Jego 
Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki. 
Konferencja zorganizowana została przy ścisłej współpracy z Parlamentarnym Zespołem ds. 
Zrównoważonego Rozwoju Europy, Stowarzyszeniem na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski i 
Samodzielną Pracownią Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych SGGW w Warszawie. 
Wygłoszono 8 referatów, odbyto dyskusję oraz zebrano i sformułowano wnioski, które rozesłane 
zostały do wszystkich środków społecznego przekazu. 
Konferencja transmitowana była przez ogólnopolską stację telewizyjną TV TRWAM.
b) Międzynarodowe seminarium „Wizualizacja informacji” – 19 września 2015 roku, Toruń, Wyższa 
Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
Celem seminarium było przedstawienie zastosowania metod wizualizacji w różnych dziedzinach, np. w 
sztuce, medycynie, badaniach naukowych. 
Po wygłoszeniu referatów odbyły się dyskusje panelowe oraz prezentacja przygotowana przez 
studentów WSKSiM. 
Relacja z seminarium emitowana była na antenie ogólnopolskiej stacji telewizyjnej TV TRWAM.
c) Konferencja naukowa „Szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju Polski i jednoczącej się 
Europy w świetle encykliki Ojca Świętego Franciszka Laudato Si” – 20 października 2015 roku, 
Warszawa, Sejm RP.
Patronat nad konferencją objął Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Zenon Grocholewski i Jego Eminencja 
Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki. 
Konferencja zorganizowana została przy ścisłej współpracy z Parlamentarnym Zespołem ds. 
Zrównoważonego Rozwoju Europy, Parlamentarnym Zespołem Surowców i Energii, Stowarzyszeniem 
na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski, Samodzielną Pracownią Oceny i Wyceny Zasobów 
Przyrodniczych SGGW w Warszawie i Zarządem Głównym Polskiego Związku Łowieckiego. 
Wygłoszono 12 referatów, następnie odbyto dyskusję i spisano wnioski. 
Konferencja transmitowana była przez ogólnopolską stację telewizyjną TV TRWAM.

10. Zadanie publiczne „Zerwany kłos” – dofinansowanie produkcji filmu fabularnego „Zerwany kłos”

Druk: MPiPS 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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

60000

35

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

Konferencje naukowe i seminaria dofinansowane przez Fundację były transmitowane przez 
ogólnopolska stację telewizyjną TV TRWAM.

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Producentem filmu jest Fundacja Lux Veritatis. Film stanowi wotum dziękczynne dla Ojca Świętego 
Franciszka za nawiedzenie polskiej młodzieży z okazji Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku w 
Krakowie. 
Fabuła filmu inspirowana jest prawdziwymi wydarzeniami, które miały miejsce w 1914 roku w 
okolicach Wał-Rudy koło Tarnowa. Opowiadane są dwa główne wątki – historyczny oraz fikcyjny. 
Wątkiem historycznym jest żywot bł. Karoliny Kózkówny, która w obronie czci i wiary została 
zamordowana przez carskiego żołnierza na początku I wojny światowej. Wątkiem fikcyjnym jest historia 
Teresy, która została pohańbiona i musi żyć z tym piętnem. 
Film niesie przesłanie o ponadczasowej postawie obrony swojej czci i chrześcijańskiej wiary, a także  o 
obronie życia poczętego. 

11. Działalność charytatywna

W 2015 roku Fundacja przekazała książki i inne pozycje wydawnicze o tematyce patriotycznej, 
naukowej, historycznej, religijnej oraz dewocjonalia, płyty DVD i CD, czasopisma w łącznej ilości ok. 70 
000 egzemplarzy. Trafiły one do bibliotek szkół wyższych, gimnazjów i bibliotek publicznych, Domów 
Pomocy Społecznej, parafii i osób fizycznych. 
W grudniu 2015 roku Fundacja przeprowadziła akcję dobroczynną skierowaną do podopiecznych 
hospicjów, domów dziecka oraz noclegowni dla osób bezdomnych. Projekt polegał na przekazaniu 
podarunków świątecznych, materiałów edukacyjnych i artykułów użytku codziennego, tj. środków 
czystości, żywności, odzieży. Forma wsparcia dostosowana została do indywidualnego zapotrzebowania 
poszczególnych grup ośrodków i ich podopiecznych.

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

1. Zadanie publiczne 
„Nowe widnokręgi” - 
dofinansowanie 
warsztatów 
wakacyjnych dla 
młodzieży „Nowe 
widnokręgi: 
dziennikarstwo, 
polityka, kultura i 
nowoczesność”, Toruń, 

94.99.Z

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także 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

Druk: MPiPS 6
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18.08. – 21.08.2015 r.
2. Zadanie publiczne 
„Zrozumieć media” – 
dofinansowanie 
warsztatów „Zrozumieć 
media” – 
dziennikarskich 
warsztatów dla 
młodzieży gimnazjalnej 
i ponadgimnazjalnej - 
wrzesień - grudzień 
2015 - cała Polska.
3. Zadanie publiczne 
„Scena młodych” - 
dofinansowanie 
działalności teatru 
studenckiego „Dobry 
wieczór”  w Wyższej 
Szkole Kultury 
Społecznej i Medialnej 
w Toruniu.
4. Zadanie publiczne 
„Nasza przyszłość” – 
dofinansowanie 
stypendiów dla 
studentów Wyższej 
Szkoły Kultury 
Społecznej i Medialnej 
w Toruniu.
5. Zadanie publiczne 
„iTVM” – 
dofinansowanie 
internetowej telewizji 
młodzieżowej 
tworzonej przez 
studentów Wyższej 
Szkoły Kultury  
Społecznej i Medialnej 
w Toruniu.
6. Zadanie publiczne 
„Praxis” – 
dofinansowanie staży i 
praktyk studentów 
Wyższej Szkoły Kultury 
Społecznej i Medialnej 
w Toruniu w TV 
TRWAM.
7. Zadanie publiczne 
„Poznać rzeczywistość” 
– dofinansowanie 
konferencji naukowych, 
seminariów, 
kongresów, sympozjów 
organizowanych przez 
Wyższą Szkołę Kultury 
Społecznej i Medialnej 
w Toruniu.

Druk: MPiPS 7



podtrzymywanie i 
upowszechnianie tradycji 
narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwój 
świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej

Zadanie publiczne 
„Zerwany kłos” – 
dofinansowanie 
produkcji filmu 
fabularnego „Zerwany 
kłos”.
Producentem filmu jest 
Fundacja Lux Veritatis. 
Film stanowi wotum 
dziękczynne dla Ojca 
Świętego Franciszka za 
nawiedzenie polskiej 
młodzieży z okazji 
Światowych Dni 
Młodzieży w 2016 roku 
w Krakowie. 
Fabuła filmu 
inspirowana jest 
prawdziwymi 
wydarzeniami, które 
miały miejsce w 1914 
roku w okolicach Wał-
Rudy koło Tarnowa. 
Opowiadane są dwa 
główne wątki – 
historyczny oraz 
fikcyjny. Wątkiem 
historycznym jest żywot 
bł. Karoliny Kózkówny, 
która w obronie czci i 
wiary została 
zamordowana przez 
carskiego żołnierza na 
początku I wojny 
światowej. Wątkiem 
fikcyjnym jest historia 
Teresy, która została 
pohańbiona i musi żyć z 
tym piętnem. 
Film niesie przesłanie o 
ponadczasowej 
postawie obrony swojej 
czci i chrześcijańskiej 
wiary, a także  o 
obronie życia 
poczętego.

94.99.Z

Druk: MPiPS 8



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. 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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

działalność charytatywnej W 2015 roku Fundacja 
przekazała książki i inne 
pozycje wydawnicze o 
tematyce patriotycznej, 
naukowej, historycznej, 
religijnej oraz 
dewocjonalia, płyty 
DVD i CD, czasopisma w 
łącznej ilości ok. 70 000 
egzemplarzy. Trafiły 
one do bibliotek szkół 
wyższych, gimnazjów i 
bibliotek publicznych, 
Domów Pomocy 
Społecznej, parafii i 
osób fizycznych. 
W grudniu 2015 roku 
Fundacja 
przeprowadziła akcję 
dobroczynną 
skierowaną do 
podopiecznych 
hospicjów, domów 
dziecka oraz 
noclegowni dla osób 
bezdomnych. Projekt 
polegał na przekazaniu 
podarunków 
świątecznych, 
materiałów 
edukacyjnych i 
artykułów użytku 
codziennego, tj. 
środków czystości, 
żywności, odzieży. 
Forma wsparcia 
dostosowana została o 
indywidualnego 
zapotrzebowania 
poszczególnych grup 
ośrodków i ich 
podopiecznych.

94.99.Z
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Prowadzenie 
Gimnazjum przy 
Prywatnym Liceum 
Ogólnokształcącym w 
Szczecinku.
Misją Gimnazjum jest 
wszechstronna 
formacja i kształcenie 
młodzieży powierzonej 
pieczy szkoły przez 
rodziców lub 
opiekunów prawnych. 
Szkoła kształtuje swych 
wychowanków, 
respektując katolicki 
system wartości, tak by 
w pełni przygotować 
ich do życiowych zadań, 
wykształcić na 
dojrzałych, twórczych i 
odpowiedzialnych 
członków narodu, 
uczestników życia 
społecznego i obywateli 
Państwa Polskiego.
Szkoła szczyci się 
wysoko 
wykwalifikowaną i 
kompetentną kadrą 
nauczycielską, posiada 
bardzo dobrze 
wyposażone 
pracownie. Uczniowie 
mają do dyspozycji 
boisko do piłki nożnej, 
ręcznej i koszykowej 
oraz kort do tenisa 
ziemnego. Oprócz 
obowiązkowych zajęć 
dydaktycznych 
prowadzonych w 
oparciu o obowiązujące 
przepisy wynikające z 
ustawy o systemie 
oświaty, uczniowie brali 
udział w licznych 
zajęciach 
pozalekcyjnych i 
dodatkowych, takich 
jak: koło recytatorsko-
teatralne, koło 
plastyczne, zajęcia 
sportowe, gry 
zespołowe.

85.31.A

Druk: MPiPS 10



nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Prowadzenie 
Prywatnego Liceum 
Ogólnokształcącego w 
Szczecinku.
Misją Liceum 
Ogólnokształcącego jest 
wszechstronna 
formacja i kształcenie 
młodzieży powierzonej 
pieczy szkoły przez 
rodziców lub 
opiekunów prawnych. 
Szkoła kształtuje swych 
wychowanków, 
respektując katolicki 
system wartości, tak by 
w pełni przygotować 
ich do życiowych zadań, 
wykształcić na 
dojrzałych, twórczych i 
odpowiedzialnych 
członków narodu, 
uczestników życia 
społecznego i obywateli 
Państwa Polskiego.
Szkoła szczyci się 
wysoko 
wykwalifikowaną i 
kompetentną kadrą 
nauczycielską, posiada 
bardzo dobrze 
wyposażone 
pracownie. Uczniowie 
mają do dyspozycji 
boisko do piłki nożnej, 
ręcznej i koszykowej 
oraz kort do tenisa 
ziemnego. Oprócz 
obowiązkowych zajęć 
dydaktycznych 
prowadzonych w 
oparciu o obowiązujące 
przepisy wynikające z 
ustawy o systemie 
oświaty, uczniowie brali 
udział w licznych 
zajęciach 
pozalekcyjnych i 
dodatkowych, takich 
jak: koło języka 
angielskiego, koło 
języka niemieckiego, 
koło biologiczne, koło 
recytatorsko-teatralne, 
zajęcia sportowe.

85.31.B

Druk: MPiPS 11



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) 10,515,704.11 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 5,194,716.69 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 955,732.47 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech 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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

58.11.Z Wydawanie książek. 
Fundacja posiada własne wydawnictwo 
"Wydawnictwo Fundacja Nasza Przyszłość". Ma 
ono bogatą ofertę: począwszy od książek o 
tematyce religijnej, przez pozycje poruszające 
różnorodną problematykę społeczną, po 
biografie znanych postaci. Ważnym aspektem 
działalności Wydawnictwa jest także 
propagowanie zdrowego stylu życia, m.in. 
poprzez drukowanie książek zawierających 
przepisy na zdrowe i proste potrawy. 
Atrakcyjność oferty i doskonała jakość 
wydawanych pozycji sprawiają, że z roku na rok 
rośnie liczba czytelników.

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych 
periodyków.
Fundacja jest wydawcą miesięcznika "W Naszej 
Rodzinie". Powstaje on przede wszystkim dla 
osób skupionych wokół Radia Maryja i TV 
TRWAM: dorosłych, dzieci i młodzieży. W 
każdym numerze poruszana jest tematyka 
ważna dla tej społeczności: religijna, społeczna, 
artykuły skupiają się także na sprawach życia 
rodzinnego. Miesięcznik zawiera wiele porad: 
prawnych, na temat odżywiania i zdrowego 
stylu życia. Dostępny jest w prenumeracie, 
sprzedaży wysyłkowej i we współpracujących z 
Fundacją księgarniach.

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy 
sprzedaży wysyłkowej i internet.
Fundacja prowadzi sklep internetowy, działający 
pod adresem: www.splendor24.pl. W jego 
ofercie znajduje się wiele wartościowych książek 
o różnorodnej tematyce - religijnej, społecznej, 
dla dzieci i młodzieży, na temat zdrowia i 
zdrowego stylu życia. W sklepie nabyć także 
można płyty CD i DVD oraz produkty 
prozdrowotne i inne artykuły przydatne w 
każdym domu. Oferta cały czas jest wzbogacana 
o produkty, które pomagają dbać zarówno o 
rozwój duchowy, intelektualny, jak i szeroko 
pojęte zdrowie.

Druk: MPiPS 12
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c) Przychody z działalności gospodarczej 4,320,935.47 zł

d) Przychody finansowe 33,230.23 zł

e) Pozostałe przychody 11,089.25 zł

0.00 zł

0.00 zł

480,468.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 124,504.96 zł

0.00 zł

89,504.96 zł

35,000.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 4,840,519.42 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

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)

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 1,472,721.24 zł

3.3. 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 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 wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

1 Działania opisane w pkt II.1.1 1,472,721.24 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 5,070,211.73 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 480,468.00 zł
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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 3,607,014.53 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -14,488.23 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 3,496,185.82 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 7,009,389.29 zł 1,472,721.24 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

1,587,702.16 zł 1,372,721.24 zł

970,220.70 zł 100,000.00 zł

4,217,137.43 zł

3,732.26 zł

126,341.83 zł

104,254.91 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

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: 

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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

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

21,576.15 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 103,798.01 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

3,998,782.82 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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 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)

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. 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)

56.0 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. 0,5 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)

39.6 etatów

79.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 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)

90.00 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

50.00 osób

40.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1,584,348.50 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

1,436,311.76 zł

1,436,311.76 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 148,036.74 zł

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

624,706.78 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 624,706.78 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

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

959,641.72 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)

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
(patrz komentarz do 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
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

978.00 zł

0.00 osób

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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

0.00 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

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

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

0.00 zł

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

0.00 zł

12. 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

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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) 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 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

0.00 zł

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

5,321.88 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

Druk: MPiPS 17



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

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

O. Grzegorz Moj - Prezes 
Zarządu / 13.07.2016 r. Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Państwowa Inspekcja Pracy 1
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