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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2022-10-13

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 Piotr Gonczaruk Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA "NASZA PRZYSZŁOŚĆ"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

- działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i 
wychowania, w tym na rzecz rozwoju Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i 
Medialnej w Toruniu, przede wszystkim w zakresie: rozbudowy bazy 
lokalowej, wyposażenia technicznego, aparatury i księgozbioru 
naukowego, zapewnienia możliwości odbywania specjalistycznych praktyk 
studenckich, zintensyfikowania badań naukowych, 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. Dofinansowanie działalności Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinku

Misją Liceum jest wszechstronna formacja i kształcenie młodzieży powierzonej pieczy szkoły przez rodziców lub prawnych 
opiekunów. Podstawowym zadaniem placówki jest kształcenie młodzieży w oparciu o realizację podstawy programowej 
kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego z możliwie szerokim wykorzystaniem autorskich rozwiązań metodycznych, 
gwarantujących uczniom podmiotowość w procesie kształcenia, partnerską i empatyczną postawę nauczyciela oraz maksymalną 
indywidualizację procesu kształcenia, uwzględniającą zdolności, zainteresowania i możliwości ucznia.
Wychowanie w szkole oparte jest na moralności wyrastającej z nauczania Kościoła Katolickiego i na tradycji patriotycznej. Jego 
celem jest pomaganie uczniom w osiąganiu przez nich dojrzałej osobowości i przygotowanie do samodzielnego, 
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odpowiedzialnego życia. 
Szkołę cechuje dbałość o dobre wykształcenie uczniów i staranne, klasyczne ich wychowanie. Uczeń ma do wyboru następujące 
profile klas: humanistyczno-kulturowy, biologiczno-chemiczny, matematyczno-fizyczny.
Program klasy humanistyczno-kulturowej realizuje przedmioty w zakresie podstawowym oraz rozszerzenie w zakresie 
następujących przedmiotów: język polski, język angielski, historia.
Program klasy biologiczno-chemicznej realizuje przedmioty w zakresie podstawowym oraz rozszerzenie w zakresie 
następujących przedmiotów: język angielski, biologia, chemia. 
Program klasy matematyczno-fizycznej realizuje przedmioty w zakresie podstawowym oraz rozszerzenie w zakresie 
następujących przedmiotów: język angielski, matematyka, fizyka. 
We wszystkich klasach liceum prowadzona jest nauka tańca. 
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.
W razie potrzeby szkoła zapewnia uczniom profesjonalne zdalne nauczanie z wykorzystaniem nowoczesnej technologii.

2. Dofinansowanie działalności Szkoły Podstawowej przy PLO w Szczecinku

Szkoła Podstawowa przy PLO w Szczecinku jest niepubliczną, ośmioletnią szkołą podstawową, z uprawnieniami szkoły publicznej, 
dla dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, pracującą w systemie dziennym. Nabór prowadzony jest na każdym etapie 
edukacyjnym, do każdej klasy I – VIII. 
Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe i przepisach szczególnych.
Nadrzędnym celem Szkoły jest przygotowanie ucznia do odpowiedzialnego i samodzielnego funkcjonowania we wszystkich 
dziedzinach życia oraz wyposażenie go w wiedzę i umiejętności pozwalające w przyszłości na swobodne poruszanie się oraz 
naukę i pracę w krajach UE oraz poza jej granicami. Dążąc do realizacji tego celu, Szkoła wspiera ucznia we wszechstronnym 
rozwoju osobowości, uwzględniając jego indywidualne predyspozycje i zainteresowania. 
Działalność Szkoły opiera się na systemie wartości chrześcijańskich, głoszonych przez Kościół Katolicki. Oddziaływanie 
wychowawcze na uczniów  respektuje katolicki system wartości, w sferze intelektualnej, moralnej i społecznej, tak, by w pełni 
przygotować młodych ludzi do życiowych zadań, wykształcić i wychować na dojrzałych, twórczych i odpowiedzialnych członków 
narodu, uczestników życia społecznego i obywateli Państwa Polskiego. W szkole ważną rolę odgrywa także kształcenie postaw 
patriotycznych, gdzie wychowanie, wartości i pasje są równie ważne jak edukacja.
Wysoki poziom nauczania i bezpieczeństwo osiągane są dzięki zaangażowaniu  nauczycieli, komfortowym i nowoczesnym 
warunkom pracy, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczniów. Tu, dzięki licznym kołom zainteresowań,  każdy może 
rozwinąć talent lub odkryć nowe zdolności, uczestniczyć w zabawie czy wycieczkach.
W razie potrzeby szkoła zapewnia uczniom profesjonalne zdalne nauczanie z wykorzystaniem nowoczesnej technologii.

3. Zadanie publiczne „Fides, Ratio et Patria dla najlepszych i najlepsze” – pokrycie kosztów czesnego dla zdolnych studentów 
WSKSiM

Dzięki temu projektowi możliwe było zaoferowanie zerowej stawki czesnego kandydatom na studia I i II stopnia w Wyższej 
Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu w roku akademickim 2021/2022, którzy wykazują się wysokimi wynikami 
ukończenia szkoły średniej lub studiów licencjackich. Udzielenie takiej pomocy sprawiło, że wiele młodych osób, których rodziny 
borykają się z problemami finansowymi, mogło podjąć wymarzone studia lub kontynuować naukę na Uczelni.

4. Zadanie publiczne „Informatyzacja WSKSiM” – dofinansowanie modernizacji i rozbudowy infrastruktury IT WSKSiM

Projekt polegał na modernizacji i rozbudowie infrastruktury audiowizualnej, teletechnicznej, komputerowej oraz sieciowej wraz 
z wdrożeniem modułów informatycznych usprawniających wyposażenie pracowni komputerowych, audytoriów dydaktycznych 
oraz pomieszczeń administracyjnych Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Celem przedsięwzięcia było 
zapewnienie efektywnego i bezpiecznego przesyłania, przetwarzania i przechowywania danych oraz wykorzystanie algorytmów 
sztucznej inteligencji do zmniejszenia nakładu kapitału ludzkiego i finansowego. 
W ramach projektu wykonano m.in.: okablowanie strukturalne do multimedialnych tablic informacyjnych i ewidencji obecności 
studentów oraz czasu pracy nauczycieli akademickich i pracowników administracji, zakupiono sprzęt komputerowy i 
oprogramowanie do pracowni, audytoriów i biur, urządzenia oraz systemy audiowizualne, kamery i sprzęt do monitoringu, 
urządzenia do bezprzewodowej sieci internetowej i serwerowni, zainstalowano, skonfigurowano i zintegrowano nowe 
komputery.

5. Zadanie publiczne „Pielęgniarstwo w WSKSiM” – sfinansowanie wyposażenia pracowni pielęgniarskich WSKSiM
W ramach tego zadania sfinansowano zakup wyposażenia pracowni pielęgniarskich niezbędnych do uruchomienia kierunku 
Pielęgniarstwo – studia I stopnia w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu w roku akademickim 2020/2021. 
Dokonano m.in. zakupu modeli mięśni poszczególnych partii ciała (tułowia, miednicy, mózgu, ręki, nogi, serca i innych organów 
wewnętrznych, układu krwionośnego), szkieletu anatomicznego oraz plansz anatomicznych. Dla pracowni umiejętności 
pielęgniarskich sfinansowano zakup manekina osoby dorosłej do osłuchiwania, symulatora do nauki wkłuć dożylnych, 
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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)

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

87000

37

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

trenażerów do iniekcji śródskórnych i zakładania pomp insulinowych, symulatora do cewnikowania, trenażera do pobierania 
wymazu z nosa i gardła, fantomu piersi z wyczuwalnymi guzkami i przebarwieniami oraz pediatryczny fantom pielęgnacyjny.

6. 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 2021 roku, ze względu na pandemię COVID-19, zrealizowana została wyłącznie edycja letnia. Jej adresatami byli uczniowie po 
6 klasie szkoły podstawowej i szkół średnich. W sumie w warsztatach uczestniczyło 130 osób. Zajęcia 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.

7. Zadanie publiczne „Park Pamięci Narodowej” – dofinansowanie budowy miejsca pamięci narodowej w Toruniu
Dofinansowanie projektu Fundacji Lux Veritatis polegającego na budowie Parku Pamięci Narodowej w Toruniu. Miejsce 
upamiętnia polskich bohaterów, tj. rodaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej oraz oficerów i żołnierzy 
zamordowanych w Katyniu. Oddaje także hołd ofiarom katastrofy smoleńskiej i ludności cywilnej, która została rozstrzelana 
podczas okupacji niemieckiej. Na terenie Parku zlokalizowane są również dwie tężnie solankowe. Wstęp do obiektu jest 
bezpłatny.

8. Zadanie publiczne „Dobroczynność” – finansowanie akcji dobroczynnych dla potrzebujących dzieci i seniorów oraz osób z 
niepełnosprawnościami
Dobroczynność jest niezwykle ważnym obszarem działalności Fundacji. W tym zakresie organizowana jest między innymi pomoc 
materialna, która trafia do osób najbardziej potrzebujących. W roku 2021 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. 
Wielkanoc, Boże Narodzenie). W paczkach przygotowanych przez wolontariuszy zaangażowanych w działalność Fundacji w 2021 
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.
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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 „Fides, Ratio et Patria dla 
najlepszych i najlepsze” – pokrycie kosztów 
czesnego dla zdolnych studentów WSKSiM.
2. Zadanie publiczne „Informatyzacja WSKSiM” – 
dofinansowanie modernizacji i rozbudowy 
infrastruktury IT WSKSiM.
3. Zadanie publiczne „Pielęgniarstwo w 
WSKSiM” – sfinansowanie wyposażenia 
pracowni pielęgniarskich WSKSiM.
4. Zadanie publiczne „Nowe widnokręgi” - 
dofinansowanie warsztatów dla młodzieży 
„Nowe widnokręgi: dziennikarstwo, polityka, 
kultura i nowoczesność”.

94.99.Z 927 050,00 zł

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 2021 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. Wielkanoc, Boże Narodzenie). 
W paczkach przygotowanych przez 
wolontariuszy zaangażowanych w działalność 
Fundacji w 2021 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 o tematyce patriotycznej, 
naukowej, historycznej, religijnej, płyt DVD, CD 
oraz czasopism.

94.99.Z 517 957,82 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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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

3

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

Zadanie publiczne „Park Pamięci Narodowej” – 
dofinansowanie budowy miejsca pamięci 
narodowej w Toruniu.

Dofinansowanie projektu Fundacji Lux Veritatis 
polegającego na budowie Parku Pamięci 
Narodowej w Toruniu. Miejsce upamiętnia 
polskich bohaterów, tj. rodaków ratujących 
Żydów podczas II wojny światowej oraz oficerów 
i żołnierzy zamordowanych w Katyniu. Oddaje 
także hołd ofiarom katastrofy smoleńskiej i 
ludności cywilnej, która została rozstrzelana 
podczas okupacji niemieckiej. Na terenie Parku 
zlokalizowane są również dwie tężnie solankowe. 
Wstęp do obiektu jest bezpłatny.

94.99.Z 1 310 000,00 zł
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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 Prywatnego Liceum 
Ogólnokształcącego w Szczecinku. Misją 
Liceum jest wszechstronna formacja i 
kształcenie młodzieży powierzonej pieczy 
szkoły przez rodziców lub prawnych 
opiekunów. Podstawowym zadaniem 
placówki jest kształcenie młodzieży w 
oparciu o realizację podstawy programowej 
kształcenia ogólnego dla liceum 
ogólnokształcącego z możliwie szerokim 
wykorzystaniem autorskich rozwiązań 
metodycznych, gwarantujących uczniom 
podmiotowość w procesie kształcenia, 
partnerską i empatyczną postawę 
nauczyciela oraz maksymalną 
indywidualizację procesu kształcenia, 
uwzględniającą zdolności, zainteresowania i 
możliwości ucznia.
Wychowanie w szkole oparte jest na 
moralności wyrastającej z nauczania 
Kościoła Katolickiego i na tradycji 
patriotycznej. Jego celem jest pomaganie 
uczniom w osiąganiu przez nich dojrzałej 
osobowości i przygotowanie do 
samodzielnego, odpowiedzialnego życia. 
Szkołę cechuje dbałość o dobre 
wykształcenie uczniów i staranne, klasyczne 
ich wychowanie. Uczeń ma do wyboru 
następujące profile klas: humanistyczno-
kulturowy, biologiczno-chemiczny, 
matematyczno-fizyczny. 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.

85.31.B 289 489,75 zł
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2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Prowadzenie Prywatnej Szkoły 
Podstawowej w Szczecinku. Jest to 
niepubliczną, ośmioletnia szkoła 
podstawowa, z uprawnieniami szkoły 
publicznej, dla dzieci objętych obowiązkiem 
szkolnym, pracująca w systemie dziennym. 
Nabór prowadzony jest na każdym etapie 
edukacyjnym, do każdej klasy I – VIII. 
Szkoła realizuje cele i zadania określone w 
ustawie Prawo oświatowe i przepisach 
szczególnych.
Nadrzędnym celem Szkoły jest 
przygotowanie ucznia do odpowiedzialnego 
i samodzielnego funkcjonowania we 
wszystkich dziedzinach życia oraz 
wyposażenie go w wiedzę i umiejętności 
pozwalające w przyszłości na swobodne 
poruszanie się oraz naukę i pracę w krajach 
UE oraz poza jej granicami. 
Działalność Szkoły opiera się na systemie 
wartości chrześcijańskich, głoszonych przez 
Kościół Katolicki. Oddziaływanie 
wychowawcze na uczniów  respektuje 
katolicki system wartości, w sferze 
intelektualnej, moralnej i społecznej, tak, by 
w pełni przygotować młodych ludzi do 
życiowych zadań, wykształcić i wychować 
na dojrzałych, twórczych i 
odpowiedzialnych członków narodu, 
uczestników życia społecznego i obywateli 
Państwa Polskiego. W szkole ważną rolę 
odgrywa także kształcenie postaw 
patriotycznych, gdzie wychowanie, wartości 
i pasje są równie ważne jak edukacja.

85.20.Z 289 489,75 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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4 688 833,94 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 481 328,01 zł

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) 7 333 485,58 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 4 776 781,67 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 863 485,62 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 912 530,13 zł

d) przychody finansowe 256 410,05 zł

e) pozostałe przychody 524 278,11 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 58.11.Z

W 2021 roku praca wydawnictwa skupiła się na przygotowaniu materiałów informacyjnych nt. 
Parku Pamięci Narodowej "Zachowali się jak trzeba" w Toruniu, a także na wydaniu 
następujących publikacji:
1. "Ku granicy czasu”. Dziennik wolontariuszki w hospicjum onkologicznym – Krystyna 
Lubieniecka-Baraniak, wyd. FNP. Książka przypomina, że nie tylko w dobrym, ale i w trudnym 
dla człowieka momencie znajdą się ludzie, którzy są gotowi przejść z nim różne etapy w życiu 
– niezależnie od rodzaju choroby, wyglądu, wieku, poczucia humoru, wykształcenia czy 
poglądów. 
2. „Znaleziony” – pod red. Redakcji Portalowej Radia Maryja, wyd. FNP. Zbiór refleksji i poezji 
wielu autorów z redakcji portalowej na temat porzuconego krzyża, znalezionego w pobliskim 
śmietniku przy Radiu Maryja.   
3. „Miłość przynagla Kościół. 30-lecie działalności Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej 
1990-2020” – wyd. FNP. Książka opowiada o wieloletniej działalności Fundacji Caritas oddziału 
Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.
4. Kalendarz Rodziny Radia Maryja na 2022 rok.

2 58.14.Z

Wydawnictwo FNP to również ogólnopolski miesięcznik „W Naszej Rodzinie”, nieprzerwanie 
wydawany od lutego 2010 roku. Czasopismo skierowane jest do zróżnicowanego odbiorcy. 
Zawiera mnóstwo refleksji na aktualne tematy społeczne, polityczne, porady psychologiczne, 
pedagogiczne, prawne. Nie brakuje też licznych wywiadów, felietonów oraz artykułów o 
tematyce religijnej i duchowej. 
Od początku 2021 roku wydawnictwo rozpoczęło publikację wydania elektronicznego 
miesięcznika W Naszej Rodzinie. Taki krok ma na uwadze wykorzystanie nowoczesnych 
mediów i pozyskanie nowych odbiorców, którzy chętniej sięgają po e-prasę niż po tradycyjną 
papierową formę czasopisma. 
W 2021 roku wydawnictwo nieprzerwanie informowało o swojej działalności na portalu 
społecznościowym Facebook, co zaowocowało znacznym wzrostem obserwatorów strony w 
porównaniu z poprzednimi latami. 
W 2021 roku wydano 11 numerów miesięcznika „W Naszej Rodzinie” w łącznej ilości 
egzemplarzy 66 000.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1 000 477,86 zł

2.4. Z innych źródeł 1 162 845,77 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 3 262 890,11 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 3 333 987,32 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: 5 761 090,29 zł 3 333 987,32 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

2 769 410,29 zł 2 755 007,82 zł

1 629 551,98 zł 578 979,50 zł

925 867,31 zł

332,37 zł

1 Działania opisane w pkt II. 1.1 3 333 987,32 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

481 328,01 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

44 947,73 zł

43 000,00 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)

912 530,13 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 2 007 371,38 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -766 066,36 zł

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

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

433 995,92 zł

1 932,42 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)

43 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 -13 337,18 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)

27,29 etatów

114 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)

68 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

24 osób

44 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1 760 610,25 zł

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

1 455 917,88 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 

304 692,37 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)  

928,59 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

1 490 145,96 zł

1 129 210,54 zł

- nagrody

- premie

120 428,86 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 240 506,56 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 270 464,29 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 1 279 947,07 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 175 970,81 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 i 
uprawnieniach szkoły 
publicznej (dotacja).

Realizowanie obowiązku 
szkolnego i obowiązku nauki.

Starostwo Powiatowe w Szczecinku, 
Urząd Miasta w Szczecinku.

481 328,01 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

12 928,92 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 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

2022-10-13
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