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BUDOWA POCZĄTKOWYCH KAPITAŁÓW ŻELAZNYCH

POMÓŻ NAM REALIZOWAĆ DZIAŁANIA STATUTOWE: 

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

PROMOCJA PROJEKTU PROO2A 

wspieraj Polaków 
mieszkających na Kresach

broń z nami wiary, 
polskich tradycji i obyczajów

wspieraj nasze media 
obywatelskie
 



Stowarzyszenie 
„Sanctus Paulus” OPP  
działa od 2012 roku  

Cele statutowe stowarzyszenia to m.in.:
• podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie 

polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

• promowanie kultury katolickiej i katolickich inicjatyw religijnych, społecz-

nych i kulturalnych,

• udzielanie pomocy organizacjom polonijnym, parafiom i zakonom oraz 

szkołom polskim, w tym poza granicami kraju,

• edukacja i profilaktyka w zakresie moralności i etyki katolickiej,

• prowadzenie działalności charytatywnej i filantropijnej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele m. in. poprzez:
• prowadzenie portalu informacyjnego i dodatku papierowego Katolicka 

Bydgoszcz,

• wspieranie działalności parafii, zakonów i szkół polskich, wspieranie 

działalności Domów Polskich,

• organizowanie pomocy charytatywnej, w tym wspieranie prowadzo-

nych przy parafiach, zakonach, niepublicznych placówek opiekuńczo-

-wychowawczych dla dzieci i młodzieży oraz hospicjów,

• prowadzanie odpłatnej działalności wydawniczej, informacyjnej i pro-

mocyjnej,

• udzielanie pomocy Polonii i Polakom za granicą, podtrzymywanie 

i upowszechnianie tradycji narodowej, organizowanie wykładów, pre-

lekcji



Współpracujemy z:
• naszym stałym partnerem jest grupa reklamowa REmedia (druk, reklama), 

• firmami, hurtowniami i sklepami fundującymi nagrody, wspierającymi 

nasze działania,

• z podmiotami rządowymi i samorządowymi, m.in. z Wojewodą Kujawsko-

-Pomorskim oraz z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

• z Kościołem – Kurią Diecezjalną w Bydgoszczy, organami i instytucjami Ar-

chidiecezji Gnieźnieńskiej, Prymasem Polski oraz Kurią Lwowską i Metro-

politą Lwowskim.

Warto zaznaczyć, że zgodnie z zapisem umieszczonym w dokumentacji 
złożonej w KRS, przedmiotem działalności statutowej Stowarzyszenia są 
również działania odpłatne, takie jak:
• prowadzenie portalu informacyjnego o charakterze katolickim oraz jego 

profili w mediach społecznościowych,

• wydawanie gazety i publikacji okolicznościowych, prowadzenie pozosta-

łej działalności wydawniczej (w ramach której wydano np.: jubileuszową 

publikację pt. „Bydgoscy maturzyści 1920-1939 - monografia” z okazji 100. 

rocznicy powrotu Bydgoszczy do Macierzy, czy też druki dla parafii pw. św. 

Jana Pawła II we Lwowie - książeczki „Oto Lwów” ), informacyjnej i promo-

cyjnej w zakresie realizacji celów statutowych.



Sukcesy Stowarzyszenia:
• jest pomysłodawcą i wydawcą tytularnym portalu www.katolickabyd-

goszcz.pl, skierowanego do szeroko pojętej społeczności katolickiej w re-

gionie, kraju i na świecie, publikacja na łamach portalu przyczyniają się do 

promowania kultury katolickiej,

• wspomaga materialnie środowiska katolickie we Lwowie, m.in. poprzez 

przekazywanie obrazków ze świętymi oraz broszur,

• „Lot Gołębi Pocztowych” im. Jana Pawła II z Brukseli do Polski, zorganizowany 

we współpracy z Polskim Związkiem Hodowców Gołębi Pocztowych. Pocz-
towych pozwolił przekazać ponad pół miliona hrywien na budowę kościoła 
katolickiego pw. św. Jana Pawła II we Lwowie. 

Jesteśmy beneficjentami projektów ze środków Narodowego Instytutu 
Wolności: 
• W roku 2019 realizowaliśmy projekt NIW FIO – projekt finansowego wspar-

cia redakcji portalu Katolicka Bydgoszcz, a w latach 2020 i 2021 roku pro-

jekt NIW PROO 3 – na rozbudowę biura Sto warzyszenia, zakup sprzętu kom-

puterowego. Oba projekty zostały wzorcowo zrealizowane i rozliczone. 

• Obecnie w latach 2021-2023 realizujemy projekt NIW PROO2a – wsparcia finan-

sowego budowy Początkowych Kapitałów Żelaznych. Projekt ten przewiduje 

przebudowę Studia i uruchomieniu radia i telewizji internetowej. Stowarzy-

szenie dokona remontu pomieszczeń, zakupi brakujący sprzęt radiowo-te-

lewizyjny i uruchomi Radio Internetowe, NEWS ROOM TV na kanale Youtu be, 

oraz uruchomi duże Studio Telewizyjne i nowe pomieszczenia redakcji Ka-

tolickiej Bydgoszczy jako narzędzi promocyjnych, informacyjnych i reklamo-

wych służących Stowarzyszeniu i wspólnocie obywatelskiej miasta i regionu. 

Własne media służyć będą realizacji celów i medialnej misji Stowarzyszenia.

Posłużą także jako narzędzie do zarabiania i poszerzenia wpływów w celu 

budowy stabilnych podstaw kapitałowych gwarantujących prowadzenie 

projektu przez najbliższe lata poprzez budowę KAPITAŁU ŻELAZNEGO. Po-

zwolą też  gromadzić środki na KAPITAŁ ZAPASOWY służący realizacji celów 

statutowych i na bieżącą działalność Stowarzyszenia. 



Stowarzyszenie Sanctus Paulus (SSP) jest organizacją OPP (Organizacją Pożyt-
ku Publicznego), całkowicie społeczną i niezależną organizacją o wielu zakre-
sach działań, jednak w ramach swojej społecznie użytecznej działalności musi 
ponosić koszty. SSP nie ma stałych wpływów ani nie prowadzi działalności 
gospodarczej, nie jest finansowane przez samorząd czy rząd; środki od nich 
dostaje tylko wtedy, gdy w oparciu o napisane z mozołem wnioski uda się po-
zyskać granty. Stąd potrzeba budowy kapitału żelaznego.

Źródła przychodów statystycznej Organizacji Pozarządowej:

Co to jest Kapitał Żelazny i dlaczego jest tak ważny dla każdej organizacji poza-
rządowej (NGO)? 
„Kapitał żelazny” (ang. endowment) to środki finansowe, które organizacja 
zdobywa i gromadzi po to, by czerpać z nich zyski przeznaczane na realizację 
jej celów statutowych. Zbieranie kapitału żelaznego oparte jest na darowi-
znach znacznie wyższych niż te, które zazwyczaj trafiają na konta bankowe 
organizacji z trzeciego sektora.
Gromadzimy określoną kwotę pieniędzy, np. milion zł, a następnie inwestu-
jemy ją z zachowaniem możliwie największego bezpieczeństwa, np. w ob-
ligacje, nieruchomości lub akcje. Zyski, które precyzyjnie określamy np. na 
poziomie 6%, zostaną przeznaczone na działania statutowe.
Nie oznacza to jednak, że do momentu zgromadzania na koncie bankowym 
zakładanej kwoty, zawieszamy działalność. Wręcz przeciwnie. Codzienne 
zaangażowanie pracowników, wolontariuszy i sympatyków na rzecz realiza-
cji misji i wizji organizacji sprawia, że darczyńca decyduje się na finansowe 
wsparcie. Wielkiej zręczności w doborze argumentacji i dyplomatycznych 
umiejętności wymaga wyjaśnienie, dlaczego lepiej zainwestować przekaza-
ną kwotę, niż od razu przeznaczyć ją na bieżącą działalność.



Kapitał żelazny stanowią zazwyczaj środki zgromadzone na koncie Stowarzy-
szenia, które zapewniają mu możliwość „posiadania” zabezpieczenia pod umo-
wy gwarancyjne, pod kredyty, oraz jako środki, którymi można obracać w okre-
ślony sposób i w określonym zakresie. Obowiązuje wewnętrzny kodeks zasad 
postępowania w gromadzeniu i zarządzaniu Kapitałem Żelaznym: giełda, pa-
piery wartościowe czy inwestowanie w nieruchomości (nieruchomości aktyw-
ne – biurowce, hospicja, hostele i hotele, siedziby) jako miejsca wynajmowane 
za opłatą, z której 60% wpływów przeznaczonych jest na działalność bieżącą 
Stowarzyszenia, a 40% wpływów z tej działalności stanowi stały odpis na konto 
Kapitału Żelaznego.
 
Jak wygląda struktura majątku statystycznej organizacji pozarządowej:

Kapitał żelazny pozyskiwać zamierzamy poprzez:
1. Prowadzenie spotkań lobbingowych – pozyskanie Klubu Wsparcia PRZY-

JACÓŁ SSP (Klub 100). W latach 2021-2023 ma zostać przeprowadzo-

nych 60 spotkań lobbingowych.

2. Zatrudnienie etatowego pracownika Stowarzyszenia (Kierownik Biura 

Zarządu).

3. Zatrudnienie księgowej rozliczającej działalność i poszczególne projekty 

SSP – już zrealizowane.

4. Uruchomienie mediów, a co za tym idzie i kampanii fundraisingowej.

5. Zatrudnienie zawodowego doradcy pozyskiwania środków – FUNDRISE-

RA. 

6. Przez sprzedaż powierzchni reklamowej w NASZYCH MEDIACH, oraz 

przez odpłatną produkcję filmową (produkcję programów) w naszym 

Studiu TV.

7. Fundrising internetowy – wpłaty przez FORMULARZ WSPARCIA na stronie 

internetowej Stowarzyszenia.

8. Poprzez sprzedaż usług transmisji internetowej online powierzonych 



materiałów i odpłatny streaming z wydarzeń kulturalnych (koncertów, 

konferencji), eventów politycznych i gospodarczych.

9. Poprzez zbiórki publiczne realizowane w realnej rzeczywistości oraz 

zbiórki w Internecie.

10. Poprzez sprzedaż naszych czasopism i książek wydawanych w wydaw-

nictwie Sanctus Paulus.

Aby stabilnie prowadzić te działania i zabezpieczać je przed nadmiernym 
uzależnieniem się kaprysów rządzących, od różnego często niekorzystnego 
wpływu reklamodawców czy firm wspierających SSP, STOWARZYSZENIE musi 
budować niezależne stałe mechanizmy wsparcia w oparciu o darczyńców pry-
watnych (donatorów), dobrowolne stałe lub okazjonalne wpłaty przez firmy 
i instytucje publiczne i samorządy oparte na JASNO UJĘTYCH STANDARDACH, 
czytelnie rozliczane i sumiennie zarządzane. 

Zasady organizacyjne obowiązujące w projekcie pt. Budowa początkowych 
kapitałów żelaznych stowarzyszenie „Sanctus Paulus”.

Zarząd Stowarzyszenia powoła jako organ doradczy RADĘ KAPITAŁU ŻELAZNE-
GO, ZWANĄ DALEJ RADĄ PROGRAMOWĄ.

ZADANIAMI RADY PROGRAMOWEJ będą:
• Doradztwo w kwestiach budowy i zarządzania Początkowym Kapitałem 

Żelaznym.
• Doradztwo w zakresie „programowym” działania MEDIÓW STOWARZY-

SZENIA jako jednego z celów statutowych działania SSP.
• Doradztwo w zakresie programów wsparcia Polonii i organizacji polonij-

nych poza granicami Kraju. Każdy Członek Rady Programowej będzie na-
szym ambasadorem.

• Rada będzie współorganizowała Kluby Wsparcia – zwane Klubami Katolickiej 
Bydgoszczy (KLUB 100 – bazowy, Klub 1000 i Klub miliona) z terenu Bydgosz-
czy, diecezji, całej Polski i świata.

• Pomoc w wyborze głównego ambasadora Stowarzyszenia (lub amba-
sadorów).

• W zarządzaniu Stowarzyszeniem na co dzień kierować się będziemy 
KARTĄ ZASAD DZIAŁANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.

Karta Zasad Działania Organizacji Pozarządowych jest dostępna na:

www.ngo.zmw.pl/data_files/wysiwyg/Doc/Karta%20NGO.pdf



WSPIERAJĄC NAS, WSPIERASZ TRADYCYJNĄ RODZINĘ.

BÓG ZAPŁAĆ!

Bieżące działania statutowe i kapitały celowe:
17 1140 2004 0000 3402 8009 2793

Kapitał żelazny:
62 1140 2004 0000 3502 8197 8681 PLN

SWIFT: BREXPLPWMBK
07 1140 2004 0000 3712 1427 2860 USD

SWIFT: BREXPLPWMBK
02 1140 2004 0000 3912 1427 2852 EUR


