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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-15

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"

Druk: NIW-CRSO 1



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, zwiększenia 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, Gimnazjum i Szkoły Podstawowej 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

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

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 zajęciach pozalekcyjnych i dodatkowych, takich jak: koło recytatorsko-teatralne, koło plastyczne, zajęcia 
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sportowe, zajęcia strzeleckie, gry zespołowe.
O dobrej jakości procesu kształcenia świadczą osiągnięcia szkoły i poszczególnych uczniów. Uczniowie brali udział w wielu 
konkursach na różnych szczeblach, m.in.:
- w konkursach przedmiotowych dla uczniów szkół gimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego (laureaci w konkursie 
geograficznym, fizycznym, chemicznym, biologicznym; finaliści w konkursie matematycznym, historycznym i  języka 
angielskiego);
- w konkursach matematycznych – m.in. „KANGUR” - z wyróżnieniem;
- zawodach sportowych – m.in. w strzelectwie, pływaniu oraz w Mistrzostwach Powiatu w Lekkiej Atletyce. 
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;
- zbiórkach funduszy w akcji Pola Nadziei dla powstałego w Szczecinku hospicjum;
- wystawieniu spektaklu charytatywnego pt. „Lalka” dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w ramach programu Łączenia 
Pokoleń;
- w ramach współpracy z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Szczecinku współorganizowali Dzień Wiosny dla 
wychowanków ośrodka;
- aktywnie uczestniczyli w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
W 2018 roku w związku z  obchodami 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę uczniowie wzięli udział w szkolnym 
projekcie pod nazwą „Po sąsiedzku z Bohaterami Niepodległości ”. W ramach projektu zrealizowane zostały następujące 
zadania:
- wycieczka do Poznania i okolic, gdzie uczniowie zwiedzali muzea (Muzeum Powstania Wielkopolskiego, Muzeum Narodowe w 
Poznaniu i Wielkopolskie Muzeum Wojskowe), Kórniku (Pomnik Historii Polski) i Lusowie (Muzeum Powstańców Wielkopolskich) 
oraz złożyli kwiaty w miejscach upamiętniających bohaterów walki o wolność. Wyjazd miał przede wszystkim charakter 
edukacyjno-patriotyczny i pozwolił na zapoznanie się z historią Powstania Wielkopolskiego.
- wystawa pamiątek „Wolność - kocham i rozumiem” – jej zorganizowanie poprzedził Konkurs Rodzinny, w ramach którego 
uczniowie wraz z rodzinami mieli za zadanie odszukać i udostępnić pamiątki rodzinne pochodzące z okresu II Rzeczpospolitej. 
Wśród zebranych pamiątek były m.in. dokumenty -  np. książeczka wojskowa legionisty z 1924 r., dokumenty nadania 
„Brązowego Krzyża Zasługi ”; znaczki, monety, czasopisma, dewocjonalia, przedmioty użytkowe czy przedmioty związane z 
wojskowością (bagnet, maska przeciwgazowa), a także portrety rodzinne i kilkadziesiąt zdjęć. Pamiątki przy współpracy z 
Muzeum Regionalnym  wyeksponowano w odpowiednich gablotach i udostępniono dla uczniów wszystkich szkół, mieszkańców 
miasta i okolic. Uroczyste otwarcie wystawy rozpoczął okolicznościowy wykład przedstawiciela IPN w Poznaniu, poświęcony 
historii walk o niepodległość i jej bohaterom.  Ważne i szczególnie cenne były treści dotyczące wolności i patriotyzmu 
współcześnie. Wystawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem.
- zawody sportowo-obronne dla uczniów z powiatu szczecineckiego oraz pokazy Budzyńskiej Grupy Rekonstrukcyjnej. Zawody 
rozpoczęły się przejściem ulicami miasta uczniów z biało-czerwonymi flagami. W czasie zawodów wystawione zostały eksponaty 
wojskowe. Po zakończonych zawodach miała miejsce żywa lekcja historii w wykonaniu Budzyńskiej Grupy Rekonstrukcyjnej, a 
także pokaz musztry wojskowej.
- spektakl biograficzny „Dowbor i towarzysze broni” - wystawiony przez koło teatralne w szkole oraz w Domu Pomocy 
Społecznej w Bornem Sulinowie, w którym zostało pokazane życie generała Dowbora-Muśnickiego, przywódcy Powstania 
Wielkopolskiego. 

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 recytatorsko-teatralne, koło plastyczne, zajęcia 
sportowe, zajęcia strzeleckie, gry zespołowe.
O dobrej jakości procesu kształcenia świadczą osiągnięcia szkoły i poszczególnych uczniów w:
- konkursach przedmiotowych dla uczniów liceum województwa zachodniopomorskiego (m.in. w olimpiadzie fizycznej, 
informatycznej);
- konkursach matematycznych - m.in. „KANGUR” (wyróżnienie i wynik bardzo dobry);
- Międzyszkolnym Turnieju Fizycznym, Potyczkach Informatycznych Nowej Generacji, English Dictation, konkursie 
matematycznym, Olimpiadzie Teologii Katolickiej,  konkursie Potyczki Algorytmiczne 2018;
- zawodach sportowych – m.in. w strzelectwie, pływaniu.
Szkoła udziela 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;
- zbiórkach funduszy w akcji Pola Nadziei na powstałe w Szczecinku hospicjum;Druk: NIW-CRSO 3



- wystawieniu spektaklu charytatywnego pt. „Lalka” dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w ramach programu Łączenia 
Pokoleń;
- w ramach współpracy z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Szczecinku współorganizowali Dzień Wiosny dla 
wychowanków ośrodka;
- aktywnie uczestniczyli w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
W 2018 roku w związku z  obchodami 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę uczniowie wzięli udział w szkolnym 
projekcie pod nazwą „Po sąsiedzku z Bohaterami Niepodległości ”. W ramach projektu zrealizowane zostały następujące 
zadania:
- wycieczka do Poznania i okolic, gdzie uczniowie zwiedzali muzea  (Muzeum Powstania Wielkopolskiego, Muzeum Narodowe w 
Poznaniu i Wielkopolskie Muzeum Wojskowe), Kórniku (Pomnik Historii Polski) i Lusowie (Muzeum Powstańców Wielkopolskich) 
oraz złożyli kwiaty w miejscach upamiętniających bohaterów walki o wolność. Wyjazd miał przede wszystkim charakter 
edukacyjno-patriotyczny i pozwolił na zapoznanie się z historią Powstania Wielkopolskiego.
- wystawa pamiątek „Wolność - kocham i rozumiem” – jej zorganizowanie poprzedził Konkurs Rodzinny, w ramach którego 
uczniowie wraz z rodzinami mieli za zadanie odszukać i udostępnić pamiątki rodzinne pochodzące z okresu II Rzeczpospolitej. 
Wśród zebranych pamiątek były między innymi dokumenty - np. książeczka wojskowa legionisty z 1924 r., dokumenty nadania 
„Brązowego Krzyża Zasługi ”; znaczki, monety, czasopisma, dewocjonalia, przedmioty użytkowe czy przedmioty związane z 
wojskowością (bagnet, maska przeciwgazowa), a także portrety rodzinne i kilkadziesiąt zdjęć. Pamiątki przy współpracy z 
Muzeum Regionalnym  wyeksponowano w odpowiednich gablotach i udostępniono dla uczniów wszystkich szkół, mieszkańców 
miasta i okolic. Uroczyste otwarcie wystawy rozpoczął okolicznościowy wykład przedstawiciela IPN w Poznaniu, poświęcony 
historii walk o niepodległość i jej bohaterom.  Ważne i szczególnie cenne były treści dotyczące wolności i patriotyzmu 
współcześnie. Wystawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem.
- zawody sportowo-obronne dla uczniów z powiatu szczecineckiego oraz pokazy Budzyńskiej Grupy Rekonstrukcyjnej. Zawody 
rozpoczęły się przejściem ulicami miasta uczniów z biało-czerwonymi flagami. W czasie zawodów wystawione zostały eksponaty 
wojskowe. Po zakończonych zawodach miała miejsce żywa lekcja historii w wykonaniu Budzyńskiej Grupy Rekonstrukcyjnej, a 
także pokaz musztry wojskowej.
- spektakl biograficzny „Dowbor i towarzysze broni” - wystawiony przez koło teatralne w szkole oraz w Domu Pomocy 
Społecznej w Bornem Sulinowie, w którym zostało pokazane życie generała Dowbora-Muśnickiego, przywódcy Powstania 
Wielkopolskiego. 

3. Prowadzenie Szkoły Podstawowej przy Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinku.
Misją  Szkoły Podstawowej jest wszechstronna formacja i kształcenie dzieci i 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, zajęcia sportowe, zajęcia 
strzeleckie, gry zespołowe.
O dobrej jakości procesu kształcenia świadczą osiągnięcia szkoły i poszczególnych uczniów. Uczniowie brali udział w licznych 
konkursach, m.in. w:
- Ogólnopolskim Konkursie Historycznym, zdobywając tytuł laureata i finalisty;
- konkursach matematycznych - m.in. „KANGUR” (wyróżnienie i wyniki bardzo dobry);
- olimpiadzie wiedzy Archimedes Plus Lingua Plus z języka niemieckiego, konkursie biblijnym.
Szkoła promowała postawy wolontarystyczne. Uczniowie brali udział w następujących akcjach:
- zbiórkach żywności i odzieży;
- zbiórkach funduszy w akcji Pola Nadziei na powstałe w Szczecinku hospicjum;
- wystawieniu spektaklu charytatywnego pt. „Lalka” dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w ramach programu Łączenia 
Pokoleń;
- w ramach współpracy z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Szczecinku współorganizowali Dzień Wiosny dla 
wychowanków ośrodka;
- aktywnie uczestniczyli w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
 W 2018 roku w związku z  obchodami 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę uczniowie wzięli udział w szkolnym 
projekcie pod nazwą „Po sąsiedzku z Bohaterami Niepodległości ”. W ramach projektu zrealizowane zostały następujące 
zadania:
- wycieczka do Poznania i okolic, gdzie uczniowie zwiedzali muzea (Muzeum Powstania Wielkopolskiego, Muzeum Narodowe w 
Poznaniu i Wielkopolskie Muzeum Wojskowe), Kórniku (Pomnik Historii Polski) i Lusowie (Muzeum Powstańców Wielkopolskich) 
oraz złożyli kwiaty w miejscach upamiętniających bohaterów walki o wolność. Wyjazd miał przede wszystkim charakter 
edukacyjno-patriotyczny i pozwolił na zapoznanie się z historią Powstania Wielkopolskiego.
- wystawa pamiątek „Wolność - kocham i rozumiem” – jej zorganizowanie poprzedził Konkurs Rodzinny, w ramach którego 
uczniowie wraz z rodzinami mieli za zadanie odszukać i udostępnić pamiątki rodzinne pochodzące z okresu II Rzeczpospolitej. 
Wśród zebranych pamiątek były między innymi dokumenty - np. książeczka wojskowa legionisty z 1924 r., dokumenty nadania 
„Brązowego Krzyża Zasługi ”; znaczki, monety, czasopisma, dewocjonalia, przedmioty użytkowe czy przedmioty związane z 
wojskowością (bagnet, maska przeciwgazowa), a także portrety rodzinne i kilkadziesiąt zdjęć. Pamiątki przy współpracy z 
Muzeum Regionalnym wyeksponowano w odpowiednich gablotach i udostępniono dla uczniów wszystkich szkół, mieszkańców 
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miasta i okolic. Uroczyste otwarcie wystawy rozpoczął okolicznościowy wykład przedstawiciela IPN w Poznaniu, poświęcony 
historii walk o niepodległość i jej bohaterom.  Ważne i szczególnie cenne były treści dotyczące wolności i patriotyzmu 
współcześnie. Wystawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem.
- zawody sportowo-obronne dla uczniów z powiatu szczecineckiego oraz pokazy Budzyńskiej Grupy Rekonstrukcyjnej. Zawody 
rozpoczęły się przejściem ulicami miasta uczniów z biało-czerwonymi flagami. W czasie zawodów wystawione zostały eksponaty 
wojskowe. Po zakończonych zawodach miała miejsce żywa lekcja historii w wykonaniu Budzyńskiej Grupy Rekonstrukcyjnej, a 
także pokaz musztry wojskowej.
- spektakl biograficzny „Dowbor i towarzysze broni” - wystawiony przez koło teatralne w szkole oraz w Domu Pomocy 
Społecznej w Bornem Sulinowie, w którym zostało pokazane życie generała Dowbora-Muśnickiego, przywódcy Powstania 
Wielkopolskiego.
4. Zadanie publiczne „Zrozumieć media” – dofinansowanie dziennikarskich warsztatów dla młodzieży prowadzonych na terenie 
całej Polski.
W 2018 roku warsztaty „Zrozumieć media” przeprowadzono w następujących miejscowościach:
22.02.2018 r. – Biłgoraj – dla 350 uczestników
23.02.2018 r. – Łaszczówka – dla 340 uczestników
02.03.2018 r. – Ostrołęka – dla 320 uczestników
19.03.2018 r. – Miejsce Piastowe – dla 330 uczestników
20.03.2018 r. – Mielec – dla 300 uczestników
21.09.2018 r. – Tczew – dla 280 uczestników
24.09.2018 r. – Ożarów Mazowiecki – dla 300 uczestników
25.09.2018 r. – Ołtarzewo – dla 300 uczestników
04.10.2018 r. – Tarnów – dla 350 uczestników
06.10.2018 r. – Oświęcim – dla 300 uczestników
25.10.2018 r. – Janów Podlaski – dla 260 uczestników
20.11.2018 r. – Olsztyn – dla 450 uczestników.
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 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 notatek prasowych i wiedzę dotyczącą poprawności językowej.

5. Zadanie publiczne „Nowe widnokręgi” - dofinansowanie warsztatów dla młodzieży „Nowe widnokręgi: dziennikarstwo, 
polityka, kultura i nowoczesność”, Toruń, 16 – 18.02.2018 r. i 23 – 26.08.2018 r.
Warsztaty „Nowe widnokręgi” organizowane są już od kilku lat i cieszą się niesłabnącą popularnością wśród młodzieży, która 
przybywa z całego kraju do Torunia podczas ferii zimowych i wakacji, by wziąć udział w zajęciach dotyczących funkcjonowania 
środków społecznego komunikowania we współczesnym świecie. W 2018 roku warsztaty odbywały 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 460 osób. Warsztaty odbywały się na terenie Kampusu Akademickiego 
Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Program obejmował zajęcia praktyczne z zakresu dziennikarstwa 
telewizyjnego, radiowego i prasowego, a także politologii, informatyki i multimediów, aktorstwa, tańca i muzyki. Zajęcia 
prowadzone były przez specjalistów: wykładowców WSKSiM, pracowników Radia Maryja i TV TRWAM. 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. Podczas ich trwania na antenie Radia Maryja i TV 
TRWAM w serwisach informacyjnych emitowane były obszerne relacje a także wywiady z uczestnikami.

6. 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. 
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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 styczniu 2018 roku odbyła się w Toruniu premiera spektaklu „Marcowy kawaler” Józefa Blizińskiego, uważanego za 
najwybitniejszego komediopisarza epoki pozytywizmu. W lutym 2018 roku teatr studencki „Dobry wieczór” wystawił tę sztukę 
w Łodzi, Rzeszowie i Łańcucie. 24 lutego 2018 roku miała miejsce premiera „Konfederatów barskich” Adama Mickiewicza. 
Sztuka przygotowana została z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i ogłoszenia przez Sejm roku 2018 rokiem 
Konfederacji Barskiej. W kwietniu 2018 roku zagrano spektakle w Bolesławcu, Wrocławiu i Warszawie.

7. Stypendia artystyczne dla studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.
Fundowanie stypendiów odbywa się na podstawie „Regulaminu stypendiów artystycznych przyznawanych przez Fundację 
Nasza Przyszłość”. O przyznanie stypendiów mogą ubiegać się studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia Wyższej Szkoły 
Kultury Społecznej i Medialnej, którzy czynnie uczestniczą w twórczej działalności artystycznej Teatru „Dobry wieczór”. W 2018 
roku ufundowano stypendia dla 10 studentów.

8. Zadanie publiczne „PRAXIS” – dofinansowanie praktyk i staży studenckich dla studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i 
Medialnej.
 Zadanie publiczne „PRAXIS” polega na odbywaniu praktyk i staży przez studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i 
Medialnej w studiach telewizyjnych ogólnopolskiej stacji TRWAM. Studenci poznają praktyczne aspekty zawodu dziennikarza 
telewizyjnego. Dużym zainteresowaniem cieszą się staże w redakcji informacyjnej TV TRWAM.

9. Zadanie publiczne „Konkurs patriotyczny – Ukryci wśród cieni” – ufundowanie nagród konkursowych.
Organizatorem konkursu była Studencka Młodzieżowa Telewizja Internetowa Tilma Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i 
Medialnej. Zadanie konkursowe polegało na zrealizowaniu krótkiego filmu dotyczącego historii nieznanych bohaterów lub 
zapomnianych wydarzeń z przeszłości. Konkurs skierowany był do uczniów szkół średnich i studentów. Jego cele to: 
promowanie twórczości młodzieży, rozbudzanie ciekawości i zainteresowania historią, zachęcanie do rozwijania pasji filmowych, 
kształtowanie postawy aktywnego uczestnictwa w kulturze i popularyzacja krótkiej miniatury filmowej. Fundacja „Nasza 
Przyszłość” była Partnerem konkursu i ufundowała nagrody pieniężne dla laureatów.

10. Zadanie publiczne „Nędzarz i Madame” – dofinansowanie produkcji filmu fabularnego „Nędzarz i Madame”.
Producentem filmu jest Fundacja Lux Veritatis. Film opowie o życiu Chmielowskiego, zanim ten przywdziewał habit i stał się 
bratem Albertem.  Ukaże tym samym mniej znane epizody jego życia i drogę dojrzewania powołania głównego bohatera. W 
metaforycznym sensie film będzie mówił o wielu powołaniach zawartych w jednym człowieku i rozmaitych obliczach miłości. W 
produkcję filmu zaangażowani są studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, którzy dzięki pracy pod okiem 
profesjonalistów mogą czerpać z ich doświadczenia i rozwijać swoje pasje. Kinowa premiera filmu przewidziana jest na grudzień 
2019 roku.

11. Zadanie publiczne „Konkursy twórczości dziecięcej i młodzieżowej ”.
W 2018 roku Fundacja „Nasza Przyszłość” zorganizowała II Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, który odbył się w 
Toruniu w dniu 2 czerwca. Do finału zakwalifikowało się 10 zespołów z całego kraju. Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości podczas Festiwalu dominowały utwory o tematyce patriotycznej. Oprawę muzyczną konkursu przygotował 
zespół muzyki sakralnej Lumen. I miejsce zajęła Schola z Moszczenicy, II – zespół Iskierki Ducha Świętego. III miejsce zdobyli 
Lipniczanie. Laureaci otrzymali nagrody pieniężne. Obszerną relację z Festiwalu emitowała ogólnopolska stacja telewizyjna 
TRWAM.

12. Zadanie publiczne „Dobroczynność”
Dobroczynność jest niezwykle ważnym obszarem działalności Fundacji. W tym zakresie organizowana jest między innymi 
pomoc materialna, która trafia do osób najbardziej potrzebujących. W roku 2018 Fundacja przeprowadziła wiele dedykowanych 
akcji dobroczynnych. Udzielono wsparcia podopiecznym placówek działających w sferze zadań publicznych, zajmujących się 
pomocą społeczną i wychowawczą, opieką zdrowotną oraz paliatywną, a także działaniami na rzecz osób z 
niepełnosprawnością. Katalog produktów przekazywanych przez Fundację w formie rzeczowej był bardzo rozbudowany. 
Charakter oferowanej pomocy determinowały przede wszystkim bieżące potrzeby beneficjentów oraz okoliczności towarzyszące 
danej akcji dobroczynnej (np. Dzień Dziecka, Boże Narodzenie). W paczkach przygotowanych przez wolontariuszy 
zaangażowanych w działalność Fundacji w 2018 r. znajdowały się np. książki, pomoce naukowe i gry planszowe, artykuły 
higieniczne (np. mydła, żele, pasty do zębów, szampony), środki czystości (np. proszek do prania, płyny do mycia), odzież, 
artykuły spożywcze, ręczniki, ściereczki, poduszki, koce oraz sprzęt AGD (m. in. garnki, pralki, odkurzacze). Ponadto Fundacja 
sfinansowała zakup sprzętu komputerowego oraz projektorów dla szkół, a także zakup sprzętu rehabilitacyjnego w postaci 
wózka sensorycznego dla Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie. Innym istotnym aspektem działalności dobroczynnej 
jest wsparcie psychiczne i duchowe. W powyższy zakres podejmowanych przedsięwzięć chętnie angażowali się także uczniowie 
szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum prowadzonego przez Fundację, własnoręcznie przygotowując kartki dla podopiecznych 
dołączane do paczek świątecznych, a także składając osobiste wizyty w placówkach, dając koncerty i wystawiając 
przedstawienia adresowane do dzieci i dorosłych. Doświadczenia Fundacji jednoznacznie wskazują, że ta forma pomocy spotyka 
się z bardzo pozytywnym odbiorem, zatem można wnioskować, że jest równie wartościowa, pożyteczna i istnieje na nią 
znaczące zapotrzebowanie. Miejsca i instytucje, które odwiedza Fundacja bardzo doceniały tę sferę działalności, 
odwzajemniając zainteresowanie pozostawaniem w stałym kontakcie. Druk: NIW-CRSO 6



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)

Konferencje naukowe dofinansowane przez Fundację były transmitowane przez ogólnopolską 
stację telewizyjną TV Trwam.

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

98000

43

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

W ramach tego zadania publicznego Fundacja kontynuowała także rozdawnictwo książek i innych pozycji wydawniczych o 
tematyce patriotycznej, naukowej, historycznej, religijnej, płyt DVD, CD oraz czasopism. W 2018 roku ponad 250.000 
egzemplarzy książek zasiliło biblioteki szkół wyższych, gimnazjów i bibliotek publicznych, Domów Pomocy Społecznej, parafii, 
klasztorów i trafiło do osób fizycznych.

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. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

1. Zadanie publiczne „Zrozumieć media” – 
dofinansowanie dziennikarskich warsztatów dla 
młodzieży prowadzonych na terenie całej Polski.
2. Zadanie publiczne „Nowe widnokręgi” - 
dofinansowanie warsztatów dla młodzieży 
„Nowe widnokręgi: dziennikarstwo, polityka, 
kultura i nowoczesność”, Toruń, 16 – 18.02.2018 
r. i 23 – 26.08.2018 r.
3. Zadanie publiczne „Scena młodych” - 
dofinansowanie działalności teatru studenckiego 
„Dobry wieczór”  w Wyższej Szkole Kultury 
Społecznej i Medialnej w Toruniu.
4. Stypendia artystyczne dla studentów Wyższej 
Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.
5. Zadanie publiczne „PRAXIS” – dofinansowanie 
praktyk i staży studenckich dla studentów 
Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.
6. Zadanie publiczne „Konkurs patriotyczny – 
Ukryci wśród cieni” – ufundowanie nagród 
konkursowych.
7. Zadanie publiczne „Konkursy twórczości 
dziecięcej i młodzieżowej”.

94.99.Z 1 476 479,80 zł

2 działalność charytatywnej

Zadanie publiczne „Dobroczynność” - 
dedykowane akcje charytatywne (np. z okazji 
Dnia Dziecka, Bożego Narodzenia), pomoc 
rzeczowa dla osób potrzebujących (dary w 
postaci produktów spożywczych, higienicznych, 
edukacyjnych, m.in.: dla podopiecznych Domu 
Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, 
Świetlicy Środowiskowej prowadzonej przez 
Klsztor Sióstr Niepokalanek w Szczecinku, 
Hospicjów i Domów Dziecka). Rozdawnictwo 
książek i innych pozycji wydawniczych o 
tematyce patriotycznej, naukowej, historycznej, 
religijnej, płyt DVD, CD oraz czasopism.

94.99.Z 1 167 793,47 zł

3

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

1. Zadanie publiczne „Nędzarz i Madame” – 
dofinansowanie produkcji filmu fabularnego 
„Nędzarz i Madame”.
Producentem filmu jest Fundacja Lux Veritatis. 
Film opowie o życiu Chmielowskiego, zanim ten 
przywdziewał habit i stał się bratem Albertem.  
Ukaże tym samym mniej znane epizody jego 
życia i drogę dojrzewania powołania głównego 
bohatera. W metaforycznym sensie film będzie 
mówił o wielu powołaniach zawartych w jednym 
człowieku i rozmaitych obliczach miłości. W 
produkcję filmu zaangażowani są studenci 
Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, 
którzy dzięki pracy pod okiem profesjonalistów 
mogą czerpać z ich doświadczenia i rozwijać 
swoje pasje. Kinowa premiera filmu 
przewidziana jest na grudzień 2019 roku.

94.99.Z 1 570 000,00 zł
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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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

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 
zajęciach pozalekcyjnych i dodatkowych, 
takich jak: koło recytatorsko-teatralne, koło 
plastyczne, zajęcia sportowe, zajęcia strzele

85.31.A 47 963,90 zł
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2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

1. 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 recytatorsko-teatralne, koło 
plastyczne, zajęcia sportowe, zajęcia 
strzeleckie, gry zespołowe.

85.31.B 47 963,90 zł

3 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

1. Prowadzenie Szkoły Podstawowej przy 
Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w 
Szczecinku.
Misją  Szkoły Podstawowej jest 
wszechstronna formacja i kształcenie dzieci 
i 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.

85.20.Z 0,00 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. 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
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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) 6 558 753,01 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 4 405 844,90 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 846 845,24 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 1 098 373,49 zł

d) przychody finansowe 190 165,99 zł

e) pozostałe przychody 17 523,39 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 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 różnego rodzaju poradników.  W 2018 roku wydane zostały następujące pozycje:
- „Opowieści o władcach polskich” – pozycja ta w niezwykle ciekawy sposób przybliża 
młodemu Czytelnikowi sylwetki polskich władców, którzy zapisali się na kartach naszej historii. 

- „Kształcenie charakteru ” to znakomity poradnik, który pomoże młodym ludziom w pracy 
nad sobą. Książka polecana jest w szczególności dla młodzieży oraz tych wszystkich, którym 
zależy na dobrym przygotowaniu młodych do życia.
- Album „Z miłości... II rocznica konsekracji Sanktuarium pw. NMP Gwiazdy Nowej 
Ewangelizacji i św. Jana Pawła II” – publikacja wydana wraz z płytą DVD to fotograficzny i 
filmowy zapis wyjątkowego wydarzenia, jakim było dziękczynienie w drugą rocznicę 
konsekracji Wotum wdzięczności Rodaków za wielkiego świętego Jana Pawła II. Jest to 
pamiątka z uroczystości i ceremonii odbywających się właśnie z niniejszej okazji. W 2018 roku 
Wydawnictwo drukowało również pozycje wydane w poprzednich latach, które cieszyły się 
niesłabnącym zainteresowaniem.

2 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. W 2018 roku wydano 11 numerów miesięcznika 
„W Naszej Rodzinie” w łącznej ilości egzemplarzy 77 000.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 4 347 303,52 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 483 840,61 zł
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 58 541,38 zł

2.4. Z innych źródeł 1 669 067,50 zł

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 8 223 832,43 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 4 413 901,79 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: 6 844 014,22 zł 4 413 901,79 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

4 261 437,74 zł 4 251 778,81 zł

1 113 091,75 zł 162 122,98 zł

1 101 113,23 zł

183,53 zł

1 Działania opisane w pkt II. 1.1 4 381 389,25 zł

w 
tym:

0,00 zł

7 027,28 zł

476 813,33 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:

0,00 zł

31 541,38 zł

27 000,00 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 144 407,16 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -266 246,51 zł

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

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

366 714,32 zł

1 473,65 zł 0,00 zł

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)

40 osób

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej -2 739,74 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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1.2. 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)

21,80 etatów

53 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

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

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy 
przedstawiciele władz organizacji)

113 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

48 osób

65 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1 248 531,97 zł

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

933 680,31 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 

314 851,66 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)  

1 118,76 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  OKw 
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

1 069 516,88 zł

840 867,11 zł

- nagrody

- premie

34 253,80 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 194 395,97 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 179 015,09 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 905 223,15 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 28 457,16 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)

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

1 Finansowanie zadań 
oświatowych szkoły 
niepublicznej o 
uprawnieniach szkoły 
publicznej (dotacja).

Realizowanie obowiązku 
szkolnego i obowiązku nauki.

Starostwo Powiatowe w Szczecinku, 
Urząd Miasta w Szczecinku i 
Zachodniopomorski Urząd 
Wojewódzki w Szczecinie.

476 813,33 zł

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

9 503,33 zł

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

1 Projekt "Godność, Wolność, 
Niepodległość"

Uczczenie 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości.

Ministerstwo Edukacji Narodowej 7 027,28 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

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

O. Grzegorz Moj - Prezes Zarządu
15.07.2019 r. Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Nasza Przyszłość Sp. z o.o. 364224370          
 

ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa 100,00 100,00

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2019-07-15
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