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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 2021-10-13

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     KUJAWSKO-
POMORSKIE

Gmina M. TORUŃ

Powiat M. TORUŃ

Ulica GAGARINA Nr domu 37 Nr lokalu 

Miejscowość TORUŃ Kod pocztowy 87-100 Poczta TORUŃ Nr telefonu 

Nr faksu E-mail tomhuzar@gmail.com Strona www www.pft.umk.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2014-11-28

2017-04-25

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36024879300000 6. Numer KRS 0000533493

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

Tomasz Henryk Huzarek Prezes Zarządu TAK

Agnieszka Maria Brzezińska Wiceprezes Zarządu TAK

Sławomir Jerzy Tykarski Wiceprezes Zarządu 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

Piotr Paweł Orłowski Członek Rady Fundacji TAK

Dariusz Maciej Kotecki Członek Rady Fundacji TAK

Piotr Paweł Roszak Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA "PRO FUTURO THEOLOGIAE"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

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.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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1. Promowanie dokonań twórczych i naukowych Wydziału Teologicznego 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz inspirowanie, wspieranie 
i wdrażanie jego prac naukowo-badawczych;
2. Współpracę ze środowiskami nauki, kultury i oświaty oraz instytucjami 
państwowymi i organizacjami społecznymi krajowymi i zagranicznymi;
3. Współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego i administracji 
rządowej oraz organizacjami pozarządowymi;
4. Organizowanie i finansowanie wydarzeń kulturalnych, odczytów, 
seminariów, sympozjów, warsztatów i działań z zakresu celów Fundacji;
5. Organizowanie konferencji naukowych, kursów i innych form 
doskonalących, prowadzących do podniesienia poziomu wykształcenia i 
znajomości osiągnięć nauki;
6. Organizowanie i finansowanie działań promocyjnych Wydziału 
Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
7. Finansowanie działań z obszaru Fundacji w postaci grantów naukowych 
lub stypendiów naukowych;
8. Udzielanie Wydziałowi Teologicznemu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu pomocy w zakresie unowocześniania aparatury naukowo-
badawczej, bazy sprzętowej i zaplecza lokalowo-technicznego;
9. Pomoc w organizacji i finansowaniu pobytów naukowo-badawczych 
oraz staży dla studentów, profesorów Wydziału Teologicznego 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz innych pracowników 
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
10. Realizację projektów finansowanych ze środków publicznych, 
związanych z celami statutowymi Fundacji;
11. współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi, 
samorządowymi i gospodarczymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz 
z wszystkimi podmiotami wykazującymi zainteresowanie działalnością 
Fundacji;
12. Współorganizowanie wspólnych marszy, przejść szlakami 
pielgrzymkowymi, turystycznymi i kulturowymi,

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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I. Współorganizacja konkursu „Nauka, religia i edukacja”

W konkursie wzięli udział uczniowie klas szkół średnich, autorzy prac na temat: Relacje między nauczaniem przedmiotów 
ścisłych i nauczaniem religii w mojej szkole.
Wydarzenie odbyło się we współpracy z redakcją czasopisma Scientia et Fides. Rozdanie nagród odbyło się 15 stycznia 2020 
roku na Wydziale Teologicznym UMK.

II. Ogłoszenie naboru do IV 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, ogłosiła 
nabór do IV edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu teologii oraz nauk o rodzinie. 

W konkursie mogą 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 2019/2020

III. Organizacja otwartych wykładów
1. 15 stycznia 2020 roku - „Nie bądźcie bez rozumu niczym koń i muł (PS 32,9 Głupota, ignorancja i acedia według Akwinaty” - dr 
Michał Zembrzuski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie),
2. 27 lutego 2020 roku - „Nauka i religia – wyzwania interdyscyplinarności” - prof. Claudia Vanney  (Uniwersytet Austral, 
Argentyna).

IV. Udział w projekcie na wykonanie transkrypcji fotografii manuskryptów, adjustacji, korekty językowej i tłumaczenia z języka 
łacińskiego na język polski dziewiętnastowiecznych rękopisów o tematyce filozoficznej.

Projekt został ogłoszony przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Tekst oryginalnego manuskryptu dostarczony Wykonawcy w formie zdjęć został przepisany i przetłumaczony z należytą 
starannością, przez tłumaczy specjalizujących się w danej dziedzinie, zgodnie z zasadami sztuki, etyką zawodową, z 
zachowaniem spójności słownictwa, zwrotów językowych i form gramatycznych czy nazewnictwa zgodnego z terminologią 
obowiązującą dla określonego rodzaju tłumaczonych tekstów. Łącznie przetłumaczono 357 stron.
Czas trwania projektu od 2 lipca 2020 roku do 31 stycznia 2021 r. 

V. Projekt na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – 
Funduszu Sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 
2020-2023.

W ramach projektu powstało Laboratorium Wolności Religijnej, którego głównym zadaniem jest przeciwdziałanie przestępczości 
przeciwko wolności sumienia i wyznania oraz wszelkiej dyskryminacji na tle przynależności wyznaniowej poprzez dedykowane 
do odpowiednich grup działania prewencyjne i profilaktyczne oraz kształtowanie postaw społecznej nieakceptowalności 
prześladowań za przekonania religijne.
Aktywność związana z monitorowaniem oraz reagowaniem na wszelkiego rodzaju przejawy dyskryminacji na tle przynależności 
wyznaniowej (podjęta przy współpracy Observatory on Intolerance and Discrimination against Christians in Europe, 
Observatorio de Libertad Religiosa y de Conciencia, Christian Concern, Becket Found, Instytut na rzecz Kultury Prawnej „Ordo 
Iuris”), wszystkie działania naukowe, analityczne, eksperckie mają charakter przygotowawczy służący rzetelnemu poznaniu 
aktualnej sytuacji i analizie przyczyn tego rodzaju przestępstw i służyć mają dla przygotowania działań w postaci szkoleń, 
warsztatów, wytycznych do programów nauczania w kwestii wolności religijnej oraz eventów o zasięgu międzynarodowym, 
krajowym oraz regionalnym, adekwatnych do zdiagnozowanych przyczyn.
Działania te skierowane są do środowisk mających największy wpływ na edukację oraz kształtowanie opinii publicznej 
(nauczyciele, prawnicy, dziennikarze) oraz szerokich grup społecznych (eventy w postaci materiałów audiowizualnych, 
wypromowanie na szeroką skalę Międzynarodowego Dnia Upamiętniania Ofiar Aktów Przemocy ze Względu na Religię i 
Wyznanie, audycji radiowych i telewizyjnych, Pikniku Wolności) tak, aby zarówno uwrażliwiać na narastający problem 
prześladowań i dyskryminacji ze względu na wyznawaną religię, ale nade wszystko edukować. Edukacja i kształtowanie opinii 
publicznej stanowią najlepszy środek prewencyjny zapobiegający przyczynom przestępczości przeciwko wolności sumienia i 
wyznania
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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)

Nie dotyczy

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

363

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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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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

Organizacja otwartych wykładów
1. 15 stycznia 2020 roku - „Nie bądźcie bez 
rozumu niczym koń i muł (PS 32,9 Głupota, 
ignorancja i acedia według Akwinaty” - dr Michał 
Zembrzuski (Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie), wykład odpowiadał 
m.in. na takie pytanie, jak: czy funkcjonujące w 
ludzkich działaniach głupota, ignorancja i acedia 
(lenistwo), stanowią wyłącznie problem etyczny, 
czy też opisują jakąś formę poznawczej 
dysfunkcji, niedomaganie czy też skalanie 
intelektu. W jaki sposób braki i słabości poznania 
intelektualnego wpływają na całe nasze 
postępowanie? Czy kategoria rozumu i 
wynikająca z niej racjonalność, są znakiem naszej 
wielkości czy też słabości? 
2. 27 lutego 2020 roku - „Nauka i religia – 
wyzwania interdyscyplinarności” - prof. Claudia 
Vanney  (Uniwersytet Austral, Argentyna), 
uzyskała stopień doktora fizyki (Universidad de 
Buenos Aires) i filozofii (Universidad de Navarra). 
Jest profesorem fizyki, dyrektorem Instytutu 
Filozofii i członkiem zarządu Uniwersytetu 
Austral w Argentynie. Jej główne 
zainteresowania badawcze dotyczą dialogu 
interdyscyplinarnego, w tym zagadnień z zakresu 
filozofii nauki (np. modele i teorie naukowe), 
filozofii fizyki (np. Interpretacje mechaniki 
kwantowej) oraz nauki i religii (np. losowość w 
przyrodzie i boskie działanie).

72.20.Z 0,00 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

2
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek dzieci 
i młodzieży

Współorganizacja konkursu „Nauka, religia i 
edukacja”

W konkursie wzięli udział uczniowie klas szkół 
średnich, autorzy prac na temat: Relacje między 
nauczaniem przedmiotów ścisłych i nauczaniem 
religii w mojej szkole.
Wydarzenie odbyło się we współpracy z redakcją 
czasopisma Scientia et Fides. Rozdanie nagród 
odbyło się 15 stycznia 2020 roku na Wydziale 
Teologicznym UMK.

Warsztaty szkolne: "Promowanie postaw 
tolerancji religijnej"

Zrealizowano warsztaty szkolne: "Promowanie 
postaw tolerancji religijnej", których celem 
ogólnym była prewencja przestępstw, przejawów 
nietolerancji i nienawiści na tle przynależności 
wyznaniowej oraz deklarowanego 
światopoglądu ze szczególnym uwzględnieniem 
chrześcijaństwa i odwołującego się doń 
porządku moralnego poprzez edukowanie, 
kształtowanie i propagowanie postaw 
społecznych, obywatelskich i patriotycznych a 
także przybliżanie i upowszechnianie zapisów 
prawa. W ramach warsztatów odbyło się 19 
spotkań z uczniami klas 7 i 8 z całej Polski. Ze 
względu na sytuację epidemiczną, tylko jedne 
zajęcia udało się zrealizować w trybie 
stacjonarnym, pozostałe 18 spotkań zostało 
przeprowadzonych w trybie online za pomocą 
narzędzi
do zdalnego nauczania. Łącznie w warsztatach 
wzięło udział 337 uczniów

85.59.B 0,00 zł
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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) 953 692,72 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 945 740,70 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 7 952,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,02 zł

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

Wykonanie transkrypcji fotografii, 
manuskryptów, adjustacji, korekty 
językowej i tłumaczenia z j. łacińskiego na j. 
polski dziewiętnastowiecznych rękopisów o 
tematyce filozoficznej z zachowaniem w 
tłumaczeniu jednolitej terminologii. 
Zlecenie dotyczyło wykonania transkrypcji i 
tłumaczenia fragmentów albo całości 
następujących zbiorów manuskryptów:
(1) Critica mentis (fragment rkps. 6155), k. 
53-65. 
(2) Logica Condillaci (rkps. 6157), k. 1–61. 
(3) Metaphysica  (fragment rkps. 6158), k. 
1–125 
(4) Psychologiae Pars II (fragment rkps. 
6160), k. 1–152. 
(5) Anthropologia psychica (całość rkps. 
6161), k. 1-68. 
(6) Metaphysica  (część rkps. F3-506), k. 
1–45.

72.20.Z 0,00 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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9 220,70 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 934 700,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1 820,00 zł

2.4. Z innych źródeł 7 952,02 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 9 220,70 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 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: 943 904,66 zł 0,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 920 403,82 zł 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

934 700,00 zł

0,00 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

1 820,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 25 336,88 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

7 952,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

15 548,84 zł

0,00 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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 0,00 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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1.1. 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)

1 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 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)

0,04 etatów

45 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)

0 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

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 646 195,35 zł

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

646 195,35 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 

0,00 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)

4 500,00 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)  

1 300,00 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

1 300,00 zł

1 300,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 644 895,35 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 7 952,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 638 243,35 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

4 500,00 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)

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

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

1 300,00 zł

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

1 Laboratorium Wolności 
Religijnej

Celem projektu jest 
przeciwdziałanie przestępczości 
przeciwko wolności sumienia i 
wyznania oraz wszelkiej 
dyskryminacji na tle 
przynależności wyznaniowej 
poprzez dedykowane do 
odpowiednich grup działania 
prewencyjne i profilaktyczne 
oraz kształtowanie postaw 
społecznej nieakceptowalności 
prześladowań za przekonania 
religijne.

Ministerstwo Sprawiedliwości 4 670 300,00 zł

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

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

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) 

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

Tomasz Huzarek - 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

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-10-13
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