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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-10-14

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

2002-02-13

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 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, 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 
– projektory, tablice interaktywne. 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-
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teatralne, koło plastyczne, zajęcia sportowe, zajęcia strzeleckie, gry zespołowe.
O dobrej jakości procesu kształcenia świadczą osiągnięcia szkoły i poszczególnych uczniów. Uczniowie biorą 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;
- zawodach sportowo-obronnych dla uczniów z powiatu szczecineckiego w piłce koszykowej.
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;
-zbiórce funduszy dla Domu Samotnej Matki w Koszalinie;
- wystawieniu spektaklu charytatywnego pt. „Dulscy” 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.
Uczniowie aktywnie uczestniczyli w ważnych wydarzeniach patriotycznych i kulturalnych (Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych, 41. rocznica pontyfikatu św. Jana Pawła II, Narodowe Święto Niepodległości);  brali udział w konkursie  pieśni 
patriotycznych; przedstawieniu bożonarodzeniowym, klasowych spotkaniach wigilijnych, wycieczce do Krakowa i spływie 
kajakowym.

2. Prowadzenie Prywatnego Liceum Ogólnokształcące 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 - 
projektory, tablice interaktywne. 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, 
teologicznej, informatycznej i wiedzy ekologicznej);
- Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej im. mjr. Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-
1922”;
- konkursach matematycznych - m.in. „KANGUR” (wyróżnienie i z wynikiem bardzo  dobrym);
- zawodach sportowych – m.in. w strzelectwie, pływaniu.
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 na powstałe w Szczecinku hospicjum;
- zbiórce funduszy dla Domu Samotnej Matki w Koszalinie;
- wystawieniu spektaklu charytatywnego pt. „Dulscy” 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 ważnych wydarzeniach patriotycznych i kulturalnych (Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 
41. rocznica pontyfikatu św. Jana Pawła II, Narodowe Święto Niepodległości); brali udział w zawodach sportowo-obronnych dla 
uczniów z powiatu szczecineckiego, wycieczce do Wrocławia i Szklarskiej Poręby, przedstawieniu bożonarodzeniowym, 
klasowych spotkaniach wigilijnych. Od wielu lat ważnym wydarzeniem kulturalnym w Szczecinku są przedstawienia Koła 
Teatralnego przy Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym i Gimnazjum przy PLO w Szczecinku.  Spektakle bazują na klasyce 
literatury polskiej. W roku 2019 Koło przygotowało spektakl pt. „Dulscy” oparty na tragifarsie Gabrieli Zapolskiej pt. „Moralność 
Pani Dulskiej”. Wydarzenia sztuki przeniesione zostały do czasów dwudziestolecia międzywojennego, dzięki temu na scenie było 
można zobaczyć piękną modę z tamtych lat, tańce (tango i charleston), a także usłyszeć niezapomniane szlagiery i dowcipy. 
Całości dopełniły piękne animacje komputerowe.
Spektakl „Dulscy” wystawiony na scenie Kina Wolność 20 maja 2019 roku bardzo spodobał się publiczności, która spontanicznie 
i żywiołowo reagowała na grę aktorów. Poprzez teatralną przygodę uczniowie wsparli Hospicjum Domowe im. św. Franciszka z 
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Asyżu w Szczecinku. 2 czerwca 2019 roku spektakl „Dulscy” w wykonaniu Koła Teatralnego PLO i Gimnazjum zagościł na deskach 
Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie. Występ w prawdziwym teatrze był ogromną nobilitacją dla uczniów szkolnego 
koła, zwłaszcza że tu także sala wypełniła się po brzegi, a przyjęcie przez publiczność było równie gorące. Występ wspierał Dom 
Samotnej Matki w Koszalinie.

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 
– projektory, tablice interaktywne. 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:
- Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych dla szkół podstawowych woj. zachodniopomorskiego – w konkursie 
geograficznym – zdobyto tytuł LAUREATA, w konkursie – matematycznym, chemicznym i języka polskiego – tytuły FINALISTÓW;
- konkursach matematycznych - m.in. „KANGUR” (wyróżnienie i z wynikiem bardzo dobrym);
- Ogólnopolskim Konkursie "INSTALOGIK" – tytuł LAUREATA.

4. Zadanie publiczne „Zrozumieć media” – dofinansowanie dziennikarskich warsztatów dla młodzieży prowadzonych na terenie 
całej Polski.
W 2019 roku warsztaty „Zrozumieć media” przeprowadzono w następujących miejscowościach:
04.03.2019 r. – Ełk – dla 320 uczestników
14.03.2019 r. – Łuków – dla 300 uczestników
27.03., 28.03., 29.03.2019 r. – Tomaszów Mazowiecki – dla 940 uczestników
15.04., 16.04.2019 r. – Opoczno – dla 560 uczestników
24.04.2019 r. – Kalisz – dla 300 uczestników
25.04.2019 r. – Wieluń – dla 180 uczestników
10.05.2019 r. – Stoczek Łukowski – dla 360 uczestników
14.05.2019 r. – Puławy – dla 280 uczestników
15.05.2019 r. – Szydłów – dla 280 uczestników
11.09.2019 r. – Łańcut – dla 300 uczestników
12.09.2019 r. – Łańcut – dla 330 uczestników
19.09.2019 r. – Tomaszów Mazowiecki – dla 320 uczestników
20.09.2019 r. – Tomaszów Mazowiecki – do 280 uczestników
26.09.2019 r. – Maków Podhalański – dla 340 uczestników
27.09.2019 r. – Maków Podhalański – dla 360 uczestników
11.10.2019 r. – Olsztyn – dla 200 uczestników
22.10.2019 r. – Garwolin – dla 300 uczestników
30.10.2019 r. – Olsztyn – dla 360 uczestników
13.11.2019 r. – Jarosław – dla 260 uczestników
14.11.2019 r. – Miejsce Piastowe – dla 240 uczestników
20.11.2019 r. – Elbląg – dla 300 uczestników
26.11.2019 r. – Sępólno Krajeńskie – dla 280 uczestników. 
Całodniowe zajęcia prowadzone były w szkołach, Domach Kultury i salach kinowych.
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 obowiązki: 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 
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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”.
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 2019 roku warsztaty odbywały się pod hasłem: „Nowe 
widnokręgi: dziennikarstwo, polityka, kultura i nowoczesność”. Ich adresatami byli uczniowie szkół średnich. W sumie 
uczestniczyło w nich 405 osób. Warsztaty odbywały się na terenie Kampusu Akademickiego WSKSiM 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. W programie warsztatów uwzględniono 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 „Nasza Przyszłość” - stypendia  dla studentów i doktorantów  Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i 
Medialnej.
Pomocą finansową objęto studentów pierwszego roku Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, którym sytuacja 
materialna uniemożliwiłaby podjęcie studiów. Stypendium stanowiło pomocą celową, mającą pokryć wysokość czesnego za 
studia. Pomoc finansową uzyskali także doktoranci WSKSiM. 

7. 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 przywdział 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.

8. Zadanie publiczne „Konkursy twórczości dziecięcej i młodzieżowej ”.
W 2019 roku Fundacja zorganizowała już po raz trzeci „Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej ”. Jego cele to:
- kultywowanie polskich tradycji,
- stworzenie możliwości poznania folklorystycznej muzyki regionalnej i obcowania z nią,
- prezentacja dorobku dziecięcych i młodzieżowych zespołów muzycznych,
- rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży poprzez bezpośredni kontakt z kulturą,
- wymiana doświadczeń artystycznych między uczestnikami Festiwalu,
- popularyzacja muzyki ludowej.
W Festiwalu mogły wziąć udział dziecięce i młodzieżowe folklorystyczne zespoły pieśni i tańca, ludowe zespoły śpiewacze, 
kapele ludowe, schole, chóry, zespoły wokalno-instrumentalne, pod warunkiem, że zespół we właściwym terminie, zgodnie z 
regulaminem, zgłosił chęć uczestnictwa w Festiwalu. Konkurs przebiegał w II etapach. Galowe koncerty laureatów konkursu 
odbyły się w Toruniu, w dniu 7 września 2019 roku. Wydarzenie było transmitowane przez ogólnopolską stację telewizyjną 
TRWAM.

9. 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 2019 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 2019 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. 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. 

10. Zadanie publiczne „Poznać rzeczywistość ” – dofinansowanie organizacji wydarzeń naukowych.
W ramach tego zadania publicznego dofinansowano sympozjum naukowe „Oblicza kolonizacji mediów” zorganizowane przez 
Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w dniu 26 stycznia 2019 roku. W wydarzeniu uczestniczyło 300 osób. Prelegenci 
poruszyli m.in. takie tematy, jak: struktura własności mediów w Polsce, kondycja mediów katolickich po 1989 roku, misja 
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publiczna mediów w Polsce, ideologizacja i kolonizacja mediów w Europie, model człowieka kształtowany przez współczesne 
media.

11. Zadanie publiczne „Badania naukowe prowadzone przez Fundację Lux Veritatis ” – dofinansowanie badań naukowych.
Fundacja Lux Veritatis od wielu lat realizuje badania naukowe dotyczące postaw Polaków w stosunku do Żydów podczas II 
wojny światowej. W okupowanej Polsce, zarządzeniem Hansa Franka, za jakąkolwiek pomoc prześladowanym Żydom, karano 
śmiercią. Często - gdy pomoc wyszła na jaw - z rąk Niemców ginęły całe rodziny.  Dzięki badaniom Fundacji Lux Veritatis 
zdobywane są relacje świadków drugowojennych skrywane do tej pory w rodzinnych archiwach. W siedemdziesiąt lat po wojnie 
rozpoczęto niezwykle  intensywne poszukiwania nazwisk Polaków, którzy w czasie II wojny światowej pomagali Żydom. Prace 
związane z gromadzeniem danych prowadzone są na wielu płaszczyznach. W Radiu Maryja został wystosowany apel do 
wszystkich tych, którzy mają wiedzę na temat przypadków pomocy prześladowanym Żydom. Odzew był bardzo duży. Każde ze 
zgłoszeń zostaje zarejestrowane i odpowiednio skatalogowane. Następnie przeprowadza się szczegółowe wywiady z osobami 
zgłaszającymi, by pozyskiwane informacje zawierały jak najwięcej danych. Treści tych rozmów są opracowywane metodą 
krytyczną i przyporządkowane do poszczególnych historii. Wywiady są nagrywane i zapisywane jako pliki audio i video.
W Instytucie Pamięci Narodowej przeprowadza się kwerendę w zbiorze IPN BU 39, by zweryfikować pozyskane dane. Wielu 
sprawom informacje z IPN nadają nowe światło i pozwalają uporządkować posiadane już materiały. Dodatkowo przeprowadza 
się kwerendy w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie i w Archiwum Akt Nowych.  Gdy zaistnieje taka konieczność, poszukiwane 
są także informacje w archiwach parafialnych i gminnych, by mieć pewność co do poprawności danych osobowych, czy dat 
wydarzeń.
Nazwiska 1182 Polaków, którzy stracili życie, by ratować Żydów, zostały wyryte na ścianach Kaplicy Pamięci mieszczącej się w 
Sanktuarium pw. NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu, w Parku Pamięci Narodowej w Toruniu 
uhonorowano ponad 18000 Polaków, którzy pomagali przedstawicielom narodu żydowskiego. Nie jest to lista zamknięta, cały 
czas zgłaszają się kolejne osoby, weryfikowane są kolejne nazwiska. Wyniki badań sukcesywnie są upowszechniane w formie 
wydawnictw książkowych, albumów, na stronach internetowych wspomnianej wyżej Kaplicy Pamięci i Międzynarodowego 
Centrum Informacyjnego „Pamięć i Tożsamość”.  W Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II powołanym przez 
Fundację Lux Veritatis i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach ekspozycji stałej powstanie specjalna strefa 
prezentująca najdonioślejsze odkrycia dokonane przez Fundację Lux Veritatis.

12. Zadanie publiczne „Organizacja koncertów”.
W 2019 roku zorganizowano koncerty mające na celu podtrzymywanie tradycji narodowej i popularyzujące szeroko rozumianą 
kulturę. Odbyły się one m.in. w Toruniu i Częstochowie. Każdorazowo zgromadziły na widowni kilka tysięcy osób. Wydarzenia 
były transmitowane przez TV TRWAM i Radio Maryja.

13. Zadanie publiczne „Park Pamięci Narodowej” – dofinansowanie utworzenia Parku Pamięci Narodowej w Toruniu.
Park Pamięci Narodowej został utworzony w Toruniu przez Fundację Lux Veritatis. Składa się on z kilku stref, które tworząc 
spójną całość, oddziałują na zwiedzających w sposób kompleksowy – wpływając zarówno na ich rozwój poznawczy, jak i  
korzystnie oddziałując na zdrowie.  Pierwsza strefa Parku Pamięci Narodowej to przestrzeń, która ma na celu wzmacnianie 
poczucia tożsamości narodowej Polaków i służyć edukacji w duchu wartości patriotycznych. Kluczowym jej elementem jest 100 
prostopadłościanów rozlokowanych na terenie zielonym tak, by  tworzyć kontur Polski. Monumenty te składają się z czterech 
szklanych płyt o grubości 10 mm podświetlonych z dołu światłem czerwonym, z góry białym, aby dodatkowo podkreślić 
narodowy charakter miejsca. Na każdej z czterech płyt prostopadłościanu znajdują się imiona i nazwiska Polaków ratujących 
Żydów podczas II wojny światowej. Na górnym rancie widnieje orzeł, na dolnym  motto ,,GODNI SYNOWIE NASZEJ OJCZYZNY ” 
(nawiązanie do tytułu książki „Godni synowie naszej Ojczyzny: świadectwa nadesłane na apel Radia Maryja ”) lub ,,BY PAMIĘĆ O 
NICH TRWAŁA”. Wysokość monumentów wynosi 3 m, szerokość 0,8 m. Na 100 postumentach widnieje 16.000 nazwisk Polaków 
ratujących Żydów. W oddzielnej przestrzeni, również na konturze Polski, umieszczonych jest 16 postumentów upamiętniających 
siostry zakonne, które niosły ratunek żydowskim braciom. Druga strefa Parku Pamięci Narodowej, poza masztem flagowym i 
typową małą architekturą, charakterystyczną dla tego typu przestrzeni, obejmuje taras widokowy z podcieniami i towarzyszące 
mu po obu stronach schody zewnętrzne (przy jednych z nich umieszczona została platforma przyschodowa dla osób z 
niepełnosprawnościami). Górna część tarasu służy prezentacji widokowej Parku Pamięci Narodowej i daje możliwość wglądu w 
głąb Parku. W dolnej części tarasowej, tworzącej pawilon o symbolicznej nazwie „Polska krwią uświęcona” umieszczono nazwy 
tysięcy miejscowości, w których podczas II wojny światowej Polacy byli prześladowani, aresztowani, torturowani i zabijani przez 
hitlerowskiego okupanta. Tu również można oddać hołd polskim patriotom, jeńcom wojennym, żołnierzom i oficerom Wojska 
Polskiego, bestialsko zamordowanym przez NKWD w 1940 roku w ludobójczej zbrodni katyńskiej, a także Prezydentowi 
Rzeczypospolitej Polskiej Lechowi Kaczyńskiemu, Małżonce Prezydenta RP Marii Kaczyńskiej i wszystkim, którzy zginęli w 
katastrofie samolotu rządowego pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r., udając się do grobów katyńskich, by uczcić pamięć o 
ofiarach masowych egzekucji w Charkowie, Katyniu, Miednoje, Bykowni i Kuropatach, dokonanych na rozkaz najwyższych władz 
Związku Sowieckiego w 1940 roku. Trzecią strefę Parku Pamięci Narodowej tworzą dwie tężnie solankowe.  Budowle tężni 
stanowią obiekty przeznaczone do leczniczego wdychania przez odwiedzających rozpylonego aerozolu roztworu solankowego. 
Cząsteczki aerozolu posiadają właściwość czynnej penetracji poprzez błony śluzowe układu oddechowego, a także skórę. 
Wdychanie aerozolu solankowego powoduje nawilżenie dróg oddechowych, rozrzedzenie śluzu i umożliwia łatwiejsze 
odksztuszanie. Podczas takiej kuracji następuje wchłanianie wielu pierwiastków działających dobroczynnie na kondycję 
psychiczną i fizyczną człowieka.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

Konferencje naukowe dofinansowane przez Fundację były transmitowane przez ogólnopolską 
stacje 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

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”.
3. Zadanie Publiczne „Nasza Przyszłość” - 
stypendia  dla studentów i doktorantów  
Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.
4. Zadanie publiczne „Konkursy twórczości 
dziecięcej i młodzieżowej”.
5. Zadanie publiczne „Poznać rzeczywistość ” – 
dofinansowanie organizacji wydarzeń 
naukowych.
6. Zadanie publiczne „Badania naukowe 
prowadzone przez Fundację Lux Veritatis” – 
dofinansowanie badań naukowych.

94.99.Z 3 479 146,00 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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2 działalność charytatywnej

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 2019 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 2019 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. 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.

94.99.Z 914 057,00 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 
przywdział 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.
2. Zadanie publiczne „Organizacja koncertów”.
W 2019 roku zorganizowano koncerty mające na 
celu podtrzymywanie tradycji narodowej i 
popularyzujące szeroko rozumianą kulturę. 
Odbyły się one m.in. w Toruniu i Częstochowie. 
Każdorazowo zgromadziły na widowni kilka 
tysięcy osób. Wydarzenia były transmitowane 
przez TV TRWAM i Radio Maryja.
3. Zadanie publiczne „Park Pamięci Narodowej” 
– dofinansowanie utworzenia Parku Pamięci 
Narodowej w Toruniu.
Park Pamięci Narodowej został utworzony w 
Toruniu przez Fundację Lux Veritatis. Składa się 
on z kilku stref, które tworząc spójną całość, 
oddziałują na zwiedzających w sposób 
kompleksowy – wpływając zarówno na ich 
rozwój poznawczy, jak i  korzystnie oddziałując 
na zdrowie.

94.99.Z 6 395 014,00 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

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

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 wychowanych, 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.A 38 460,88 zł
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2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Prowadzenie Prywatnego Liceum 
Ogólnokształcącym w Szczecinku. Misją 
Liceum Ogólnokształcącego jest 
wszechstronna formacja i kształcenie 
młodzieży powierzonej pieczy szkoły przez 
rodziców lub opiekunów prawnych. Szkoła 
kształtuje swych wychowanych, 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 38 460,88 zł

3 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Prowadzenie Szkoły Podstawowej przy 
Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w 
Szczecinku. Misją Szkoły Podstawowej jest 
wszechstronna formacja i kształcenie 
młodzieży powierzonej pieczy szkoły przez 
rodziców lub opiekunów prawnych. Szkoła 
kształtuje swych wychowanych, 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.

85.20.Z 38 460,88 zł

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) 7 090 731,74 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 4 591 088,65 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 849 474,31 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 1 384 449,47 zł

d) przychody finansowe 252 892,91 zł

e) pozostałe przychody 12 826,40 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 58.11.Z

Wydawanie książek.
Fundacja, a zarazem jej Wydawnictwo, promuje polską kulturę i dziedzictwo narodowe – w 
szczególności poprzez upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 
rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. W 2019 roku wydane zostały 
następujace pozycje:

„Album pamiątkowy Sanktuarium pw. NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II 
w Toruniu”, w 2019 roku powstało zaktualizowane wydanie. 

„Kapłan w moim życiu”, praca zbiorowa słuchaczy Radia Maryja.

„Wiara i czyn”, zbiór felietonów dr Krzysztofa Kawęckiego. Bogactwo treści poruszających 
tematy polityczne, społeczne i kulturalne na przestrzeni setek lat.

„Rok ze Świętą Hildegardą. Porady kulinarne ”, publikacja pełna przepisów i wskazówek 
kulinarnych.

2 58.14.Z

Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków.
Fundacja jest wydawcą miesięcznika „W Naszej Rodzinie”, powstaje ono 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. W 2019 roku wydawnictwo swoja uwagę 
poświęciło również promocji w mediach społecznościowych.
W 2019 roku wydano 11 numerów miesięcznika „W Naszej Rodzinie” w łącznej ilości 
egzemplarzy 77000.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 4 522 696,23 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 497 918,36 zł
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1 452 841,89 zł

2.4. Z innych źródeł 617 275,26 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 7 997 347,59 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 10 931 450,98 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: 13 604 957,29 zł 10 931 450,98 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

10 884 402,62 zł 10 814 478,65 zł

1 076 663,47 zł 116 972,33 zł

1 287 995,00 zł

141,85 zł

1 Działania opisane w pkt II.1.1 10 900 448,27 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

497 918,36 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

48 392,42 zł

20 000,00 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)

1 384 449,47 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 -6 293 313,97 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -227 189,16 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 96 454,47 zł

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

355 225,05 zł

529,30 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)

46 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 96 454,47 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)

22,50 etatów

52 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)

115 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

45 osób

70 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1 428 421,08 zł

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

1 046 141,37 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 

382 279,71 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)  

1 214,64 zł

0 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

1 174 395,03 zł

960 269,27 zł

- nagrody

- premie

43 251,97 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 170 873,79 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 254 026,05 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 1 017 684,21 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

496 918,36 zł

2 Dofinansowanie spektaklu Spektakl charytatywny na rzecz 
Hospicjum w Szczecinku

Starostwo Powiatowe w Szczecinku 1 000,00 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

10 809,08 zł

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

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
12-10-2020 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 Spółka z o.o. 364224370          
 

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

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-10-14
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