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Cele statutowe fundacji:
1. Wspieranie i organizowanie działań promocyjnych Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zarówno zmierzających do zwiększenia
liczby studentów, jak i budowania pozycji naukowej wydziału w Polsce i na świecie;
2. Inicjowanie badań naukowych z zakresu teologii, filozofii, historii Kościoła oraz
innych dyscyplin związanych z misją Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu;
3. Wspieranie inicjatyw badawczych, organizacyjnych, informacyjnych, kształceniowych
oraz wydawniczych profesorów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu, studentów, kół naukowych działających na Wydziale
Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
4. Promowanie najlepszych studentów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu;
5. Wspieranie pobytów badawczych profesorów z innych ośrodków naukowych, którzy
pragną korzystać z księgozbiorów Biblioteki Diecezjalnej oraz Biblioteki Wydziału
Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
6. Upowszechnianie dorobku naukowego profesorów Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
7. Wspieranie międzynarodowej wymiany naukowej z ośrodkami teologicznymi
w Polsce, Europie i świecie, które prowadziłyby do tworzenia nowych linii badawczych
oraz budowania wspólnych zespołów naukowych;
8. Wdrażanie w życie przedsięwzięć, odkryć naukowych, które zrodziły się w toruńskim
środowisku teologicznym;
9. Propagowanie kultury dialogu zarówno w wymiarze naukowym, jak i ekumenicznym,

ze szczególnym uwzględnieniem dialogu wiary i nauki/sztuki;
10. Wspieranie i organizacja działań na rzecz małżeństwa i rodziny w zakresie pomocy
psychologicznej, pedagogicznej i psychoterapeutycznej;
11. Organizowanie wydarzeń pielgrzymkowych i turystycznych, popularyzacja
aktywnego
trybu
życia.
W roku 2019 Fundacja prowadziła następujące działania służące realizacji celów
statutowych:
Przeprowadzenie drugiej edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską
w zakresie teologii oraz nauk o rodzinie
Fundacja Pro Futuro Theologiae, działająca przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu, przeprowadziła konkurs na najlepszą pracę magisterską
z zakresu teologii oraz nauk o rodzinie. Fundacja ufundowała „Nagrodę im. Ks.
Franciszka Sawickiego” za trzy najlepiej ocenione prace. Oceny tej dokonywała komisja
w składzie:
- Ks. prof. zw. dr hab. Dariusz Kotecki – przewodniczący Komisji,
- Ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński, prof. UMK,
- Ks. dr hab. Piotr Roszak, prof. UMK,
- Ks. dr Tomasz Huzarek,
W konkursie mogli wziąć udział autorzy prac magisterskich z zakresu teologii oraz nauk
o rodzinie napisanych w języku polskim obronionych na uczelniach na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej w roku akademickim 2017/2018
Wręczenie nagród odbyło się w dniu 16 stycznia 2019 r.
Organizacja otwartych wykładów.
Rok 2019 był kolejnym, w którym Fundacja organizowała otwarte wykłady z dziedziny
teologii i innych z nią powiązanych. Odbyły się następujące spotkania:
1. 15 stycznia 2019 roku - "Jak chronić nasze serce w sytuacjach stresowych?" dr. Janusz Czarnecki (Polskie Towarzystwo Lekarskie) i dr. Piotra Zaporowicza (Wydział
Sztuk Pięknych UMK).
2. 16 stycznia 2019 roku - „Dać świadectwo prawdzie. Zapomniany aspekt
soteriologii” - o. dr Paweł Klimczak OP, Rektor Kolegium Filozoficzno-Teologicznego
Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie.
3. 27 lutego 2019 roku - „Why also my body, o Lord? The resurrection of the body,
and personal identity” („Dlaczego także moje ciało, o Panie? Zmartwychwstanie ciała
a tożsamość osobowa”). Wykład wygłosił prof. Georg Gasser (Uniwersytet
w Innsbrucku).

4. 20 marca 2019 roku - "Doświadczenia ludzi po stracie osób bliskich. Medycyna i
transcendencja"- dr Janusz Czarnecki - kardiolog z Polskiego Towarzystwa
Lekarskiego.
5. 10 kwietnia 2019 roku - „Interdyscyplinarność teologii – możliwości i granice” - o.
Jacek Poznański SJ – jezuita, doktor filozofii, licencjat teologii.
6. 17 maja 2019 roku - „What does it mean to be alive?, Biological, ethical, political
and theological discourses on life” („Co to znaczy być ożywionym? Biologiczny,
etyczny, polityczny i teologiczny dyskurs o życiu”). Prelekcję poprowadził prof. Martin
Grassi z Uniwersytetu w Buenos Aires.
7. 30 października 2019 roku - „Herbert McCabe o Trójcy Świętej. Ożywienie
trynitarne w tradycji analityczne” - profesor Roger Pouivet dyrektor Laboratoire
d'Histoire des Sciences et de Philosophie-Archives Poincaré (University of Nancy/CNRS,
France)
Współorganizacja Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Tomasz z Akwinu
i Ojcowie Kościoła”.
W dniach 4-6 kwietnia na Wydziale Teologicznym odbyła się konferencja, na której
uczestnicy mieli szansę dowiedzieć się, jak budować własną tożsamość. Jak Tomasz
z Akwinu znajdował dzieła, którymi mógł się zainspirować? W konferencji wzięli udział
prelegenci z 15 krajów w tym z Chile, USA czy Belgii. Wydarzenie odbyło się
na Wydziale Teologicznym oraz w Centrum Dialogu im. św. Jana Pawła II
we współpracy z warszawskim Instytutem Tomistycznym.
Współorganizacja konferencji „DIAKONIA PRAWDY nauka – teologia –
przedsiębiorczość.”
Konferencja odbyła się 7 czerwca 2019 r. i składała się z 2 części merytorycznych.
Pierwsza część zorganizowana dla upamiętnienia 20. rocznicy pobytu św. Jana Pawła II
w Auli UMK w Toruniu i spotkania ze światem uniwersyteckich całej Polski, skierowana
była do ludzi nauki i biznesu, profesorów i doktorantów, studentów oraz wszystkich,
którzy doceniają wkład teologii w rozwój nauki i przedsiębiorczości. W drugiej części
konferencji, zatytułowanej „Prawda w przedsiębiorczości” poruszane były tematy
związane z ekonomią społeczną. Przedstawiona była m.in. największa spółdzielnia
socjalna na świecie - Mondragón Corporación Cooperativa (MCC), mająca swoją
siedzibę w Hiszpanii. Przeprowadzono także panel dyskusyjny, w którym uczestniczyli
m.in. przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, Ośrodka
Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz podmiotu ekonomii społecznej.

Filmowe zakończenie roku akademickiego.
12 czerwca 2019 r. odbył się pokaz filmowy „Outcasts – Szare Anioły”, któremu
towarzyszyło spotkanie z współtwórcą filmu Tadeuszem Syką. Widzowie mogli
przenieść się do więzienia w Centralnej Ameryce, przejdź przez mroczne ulice
w Londynie i w Nowym Jorku oraz odwiedź najniebezpieczniejsze dzielnice w Irlandii.
Można było wejść w ciemny świat, który może rozjaśnić tylko wiara w Boga.
Wsparcie i uczestnictwo w projekcie: CZŁOWIEK. Camino de Santiago.
W dniach 1-28 lipca 2019 roku odbyła się rowerowa pielgrzymka z Łeby do Santiago de
Compostela (od Bałtyku po Ocean Atlantycki), drogą klasyczną, udokumentowanym
szlakiem św. Jakuba (Via Baltica – Köln – Trier – Metz – Chemin de Cluny – Voie du
Puy en Velay – Camino Frances). Dzięki temu udało się zrealizować dwa cele:
1. z okazji 20. rocznicy wizyty św. Jana Pawła II w Pelplinie pielgrzymi trud został
ofiarowany za powołanych do służby w Kościele oraz modlitwie się o nowe, liczne
i święte powołania kapłańskie, zakonne, misyjne i do życia konsekrowanego;
2. Uczestnicy pozyskali darczyńców, którzy każdy kilometr pielgrzymiej drogi zamienili
na przysłowiową „złotówkę” i w ten sposób wesparli budowę hospicjum w Kartuzach
(www.hospicjumkcc.pl).
Kurs budowy hiszpańskich szopek bożonarodzeniowych.
Fundacja Pro Futuro Theologiae oraz Bractwo Toruńskich Belenistów zorganizowali
warsztaty, w ramach których można było poznać hiszpańskie tradycje budowy szopek
bożonarodzeniowych oraz pod okiem specjalistów z Hiszpanii przygotować własne,
inspirowane Toruniem i regionem. Tego typu niezwykle bogate szopki (tzw. „belenes de
Navidad”), wykonane przede wszystkim z różnego rodzaju styropianu, można było
podziwiać w okresie Bożego Narodzenia na Wydziale Teologicznym UMK w ramach
specjalnej wystawy. Otwarte zajęcia kierowane są do wszystkich, którzy pragną rozwijać
swoje umiejętności modelarskie i chcą przeżyć inspirująca podróż kulturowa. Kurs został
przeprowadzony w dniach 31.08.2019 – 02.09.2019 r.
III edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu teologii oraz nauk
o rodzinie.
25 sierpnia 2019 r. został ogłoszona kolejna edycja konkursu na najlepszą pracę
magisterską z zakresu teologii oraz nauk o rodzinie. Fundacja ufundowała „Nagrodę im.
Ks. Franciszka Sawickiego” za trzy najlepiej ocenione przez Komisję konkursową prace.
Do konkursu można było zgłaszać prace obronione w roku akademickim 2018/2019,
których tematyka poświęcona jest zagadnieniom teologicznym oraz naukom o rodzinie.

Współorganizacja konferencji „Czy teologia potrzebuje filozofii? Jakiej filozofii?”.
W dniach 16-18 września Centrum Dialogu im. św. Jana Pawła II i na Wydziale
Teologicznym UMK odbył się zjazd Towarzystwa Teologów Dogmatyków zatytułowany
"Czy teologia potrzebuje filozofii?". W czasie zjazdu podsumowano ostatni rok działania
towarzystwa a także zaprezentowano wyniki badań, przygotowane przez jej członków
wydawnictwa. W trakcie dwóch ostatnich dni przeprowadzono dwie sesje naukowe
z licznymi referatami na temat filozofii w teologii.
Współorganizacja konferencji "Camino de Santiago - nowe szanse, stare wyzwania.
Chrześcijański sens pielgrzymowania w historii, sztuce i teologii ”
Od kilku dekad można zaobserwować dynamiczny rozwój Szlaku św. Jakuba, który stał
się przedmiotem analiz z zakresu geografii, socjologii, filozofii, historii, historii sztuki,
czy teologii. Wyznaczanie i znakowanie nowych dróg Jakubowych jest fenomenem,
któremu towarzyszy ożywienie społeczne oraz duszpasterskie, odkrywanie dziedzictwa
historycznego, materialnego i duchowego, oraz nowe inicjatywy które bez obecności tego
szlaku byłyby trudne do realizacji.
Jakie szanse stoją przed Camino de Santiago? Czym może się stać? Które z dawnych
problemów pozostaje wciąż nie rozstrzygniętych? Jakie nowe formy pielgrzymowania
pojawiają się wśród pielgrzymów? Jakie świadectwa pielgrzymowania znajduje się
w źródłach historycznych? W jaki sposób rozwija się kult św. Jakuba w krajach
europejskich? Jakie inicjatywy Kościoła są podejmowane i czy można dokonać już
pierwszego bilansu ich skuteczności? Co wnosi w tradycję Camino powstanie nowych
sanktuariów jakubowych w Polsce i Europie? Jakie są owoce i wyzwania duszpasterskie
w związku z rozwojem ruchu pielgrzymkowego? To tylko część z pytań które zostały
postawione w ramach przeprowadzonej konferencji. Wśród głównych prelegentów
znaleźli się: Adeline Rucquoi (Francja), Domingo Luis Gonzalez Lopo (Hiszpania),
Paolo Caucci von Saucken (Włochy), Roman Bielecki OP (Polska), Vedran Prazen
(Chorwacja), Daniel Moulin (Wielka Brytania), Eamonn Conway (Irlandia). Konferencja
odbyła się w dniu 19.10.2019 r.
Współorganizacja konferencji pt. „Sztos zarządca”.
Wydział Teologiczny UMK, Fundacja Pro Futuro Theologiae, Pracownia Laboratorium
św. Jana Pawła II oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
zaprosili 20 listopada młodzież wraz z opiekunami na konferencję zatytułowaną "Sztos
zarządca". Wśród prelegentów znaleźli się prof. Józef Stawicki z Wydziału Nauk

Humanistycznych i Zarządzania UMK, oraz dr Piotr Wiśniewski CEO pierwszej agencji
pracy robotów www.dbr77.com. Młodzież poznała podstawowe pojęcia związane
z ekonomią i zarządzaniem oraz dowiedziała się jakie czynniki wpływają na aktualny
szybki rozwój świata i społeczności. Na zakończenie do tańca i modlitwy za siebie
nawzajem porwali wszystkich Jacek i Piotr z zespołu zespołu „Wyrwani z niewoli”. Ich
prosty przekaz, świadectwo życia i teksty piosenek zmotywowały młodzież do ruszenia
z miejsca, poprawy jakości swojego życia i relacji z Bogiem oraz drugim człowiekiem.
Współorganizacja konkursu "Nauka, Religia i Edukacja".
W konkursie wzięli udział uczniowie klas szkół średnich, które przystąpią do projektu
“Nauka, Religia i edukacja”. Uczniowie, indywidualnie lub w zespole (składającym się
do maksymalnie 3 osób), przygotowywali prace autorskie na temat: Relacje między
nauczaniem przedmiotów ścisłych i nauczaniem religii w mojej szkole. Praca polegała na
pisemnym eseju, którego objętość będzie między 20 tys. a 30 tys. znaków ze spacjami.
W zgłoszeniu zespołu/szkoły należalo przesłać streszczenie (do 150 słów), tytuł pracy
oraz nazwiska uczniów i nauczyciela-opiekuna.
Liczne działania na rzecz promocji Wydziału Teologicznego UMK
Fundacja poniosła finansowy ciężar zatrudnienia osób odpowiedzialnych za promocję,
finansowała tworzenie projektów graficznych materiałów promocyjnych a także
prowadzenie oraz hosting stron internetowych.
Działania prawne o skutkach finansowych
W 2019

roku

nie wystąpiły zdarzenia prawne

o skutkach

finansowych.

Działalność gospodarcza
Zgodnie z wpisem w KRS Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą
w następującym zakresie:
 Wydawanie książek (PKD 58.11.Z)
 Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z)
 Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z)
 Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)
 Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z)
 Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z)
 Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD
82.30.Z)
 Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD
95.59.B)



Działalność wspomagająca edukację (PKD 95.60.Z)

W 2019 roku Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej w żadnym
z powyższych przedmiotów.
Odpisy uchwał zarządu fundacji
W 2019 roku zarząd fundacji nie podjął żadnych uchwał.
Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach
W 2019 roku Fundacja zatrudniała jedną osobę na podstawie umowy o pracę (w okresie
10.05.2019-31.12.2019. Miesięczne wynagrodzenie brutto wynosiło 1.125,00 zł. Zawarto
6 umów zlecenia oraz 16 umów o dzieło. Członkowie zarządu i rady Fundacji pełnili
swoje funkcje nieodpłatnie.
Informacje o działalności zleconej
W roku 2019 Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe
ani samorządowe.
Informacje o rozliczeniach i deklaracjach podatkowych
W roku 2019 Fundacja rozliczała się z US z tytułu:
- podatku dochodowego osób fizycznych – deklarację PIT-4R złożono w 2020 roku,
- w 2020 roku złożono deklarację CIT-8 za 2019 rok.
Informacje o przeprowadzonych kontrolach
Działalność Fundacji nie była przedmiotem kontroli w roku 2019.

