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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 2021-10-09

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica ORZECHOWSKA Nr domu 4 Nr lokalu 4

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 02-068 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 660-074-026

Nr faksu E-mail fundacja@panoptykon.org Strona www panoptykon.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2009-04-17

2015-01-20

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14190053300000 6. Numer KRS 0000327613

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

Katarzyna Szymielewicz prezeska zarządu TAK

Małgorzata Szumańska wiceprezeska zarządu TAK

Anna Obem członkini 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 Drobek Przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Monika Bełdowska Członkini Rady TAK

Lidia Kołucka-Żuk Członkini Rady TAK

Krystian Legierski Członek Rady TAK

Witold Klaus Członek Rady TAK

FUNDACJA PANOPTYKON
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celami Fundacji są:
1) działanie na rzecz ochrony praw człowieka, w tym ochrony danych 
osobowych, w społeczeństwie nadzorowanym;
2) inicjowanie oraz podnoszenie poziomu debaty publicznej na temat 
mechanizmów i technologii umożliwiających nadzorowanie społeczeństwa 
oraz wykorzystywanie informacji o jednostkach;
3) podejmowanie inicjatyw badawczych dotyczących rozwoju 
społeczeństwa nadzorowanego oraz analizy społecznych konsekwencji 
tego procesu;
4) podejmowanie działań edukacyjno-oświatowych służących zwiększeniu 
znajomości praw przysługujących jednostkom oraz społecznej 
świadomości zagrożeń związanych z rozwojem społeczeństwa 
nadzorowanego.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 
1) przygotowywanie opracowań, ekspertyz i analiz z zakresu problematyki 
ochrony praw człowieka w społeczeństwie nadzorowanym;
2) monitorowanie prawa, zmian legislacyjnych oraz funkcjonowania 
prawa;
3) przygotowywanie projektów zmian w prawie i podejmowanie starań na 
ich rzecz wprowadzenia;
4) świadczenie pomocy prawnej;
5) inicjowanie postępowań i reprezentowanie jednostek przed krajowymi i 
międzynarodowymi organami sądowymi, administracyjnymi i społecznymi 
w zakresie przewidzianym stosownymi regulacjami prawnymi;
6) wstępowanie do postępowań toczących się przed krajowymi i 
międzynarodowymi organami sądowymi, administracyjnymi i społecznymi 
w charakterze przedstawiciela społecznego;
7) współpracę z osobami fizycznymi, prawnymi i innymi podmiotami, w 
tym m.in. 
z organizacjami, mediami, instytucjami publicznymi;
8) organizowanie i realizację szkoleń, konferencji oraz programów 
edukacyjnych;
9) organizowanie i finansowanie odczytów, seminariów, sympozjów, 
warsztatów, jak również innych form działalności edukacyjno-oświatowej, 
w tym skierowanych do studentów;
10) prowadzenie działalności wydawniczej, w tym opracowywanie oraz 
publikowanie materiałów edukacyjnych;
11) gromadzenie i udostępnianie materiałów dotyczących rozwoju 
społeczeństwa nadzorowanego;
12) zlecanie, finansowanie i prowadzenie badań społecznych;
13) prowadzenie działalności artystycznej i happeningowej;
14) inicjowanie i prowadzenie debaty publicznej dotyczącej 
funkcjonowania społeczeństwa nadzorowanego;
15) finansowanie działalności statutowej
16) prowadzenie działalności gospodarczej.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Misją Fundacji Panoptykon jest kontrolowanie kontrolujących. Dziś niemal każda aktywność jest monitorowana i rejestrowana 
dzięki tysiącom baz danych, kamerom monitoringu, telefonom komórkowym, cyfrowym śladom pozostawianym w Internecie. 
Gromadzone w ten sposób dane o ludziach stały się źródłem władzy, która jest wykorzystywana do wywierania wpływu na ich 
zachowania. Naszym zadaniem jest odpowiadanie na wyzwania dla praw i wolności wynikające ze wzrostu nadzoru (zwłaszcza 
w formie cyfrowej) ze strony zarówno instytucji publicznych (np. urzędów, służb), jak i prywatnych firm (np. platform 
internetowych). Walczymy o to, żeby narzędzia nadzoru były wykorzystywane tylko wtedy, kiedy są niezbędne, proporcjonalne 
i poddane niezależnej kontroli ze strony niezależnych instytucji, wolnych mediów i społeczeństwa obywatelskiego. Działania 
podjęte przez nas w 2020 r. objęły wymienione niżej obszary.

*Ochrona wolności w świecie cyfrowym*
Działaliśmy na rzecz ograniczenia władzy dominujących na rynku platform internetowych w wyznaczaniu tego, co wolno, a 
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czego nie wolno w sieci:
▪ w precedensowej sprawie SIN vs Facebook postawiliśmy wyzwanie nieprzejrzystym i arbitralnie stosowanym zasadom 
moderacji treści przez internetowego giganta;
▪ dążyliśmy do wprowadzenia systemowych zmian prawnych, dzięki którym działalność internetowych gigantów zostanie 
poddana większej kontroli, np. w ramach konsultacji unijnej regulacji (kodeks usług cyfrowych – DSA) zaprezentowaliśmy 
rekomendacje mające na celu wzmocnienie praw i wolności użytkowniczek i użytkowników platform (m.in. zasadę 
interoperacyjności);
▪ jednocześnie przedstawialiśmy merytoryczną krytykę inicjatyw, które tylko na pozór służą zwiększeniu wolności w sieci (jak 
np. zapowiedziany pod koniec 2020 r. projekt Ministerstwa Sprawiedliwości o „wolności słowa w Internecie”).

*Walka o zwiększenie kontroli nad działaniami służb*
Polskie prawo daje służbom łatwy dostęp do danych telekomunikacyjnych i internetowych, które mogą być wykorzystywane do 
szerokiej inwigilacji obywateli, a jednocześnie nie przewiduje niezależnych mechanizmów służących kontroli ich działania. W 
2020 r.: 
▪ monitorowaliśmy skargę na inwigilację do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka złożoną przez aktywistów Panoptykonu, 
sojuszników z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz adw. Mikołaja Pietrzaka – Trybunał zażądał w tej sprawie wyjaśnień od 
rządu, a teraz czekamy
na wyrok;
▪ rozpoczęliśmy przygotowania do realizowanej w 2021 r. kampanii społecznej, mającej na celu podniesienie świadomości 
problemów, jakie wynikają z niekontrolowanej inwigilacji przez służby.

*Dbanie o standardy ochrony danych osobowych w dobie pandemii*
W 2020 r. w odpowiedzi na pandemię koronawirusa pojawiło się wiele nowych kontrowersyjnych z punktu widzenia praw i 
wolności rozwiązań prawnych. Polskie władze swoje pomysły na walkę z pandemią wprowadzały za pomocą rozporządzeń 
ministrów i decyzji premiera (zamiast ustaw, którymi można – w uzasadnionym i proporcjonalnym zakresie ograniczać zakres 
korzystania z wolności i praw gwarantowanych w Konstytucji RP). Nasze interwencje objęły:
▪ pozew aktywisty Panoptykonu przeciwko Poczcie Polskiej za niezgodnie z prawem przetwarzanie danych osobowych 30 
milionów osób uprawnionych do głosowania w wyborach, które miały po raz pierwszy odbyć się drogą korespondencyjną w 
maju 2020 r. (oczekujemy na wyrok sądu);
▪ ujawnienie, że premier niezgodnie z prawem zażądał dostępu do danych telekomunikacyjnych od operatorów;
▪ publikację „7 filarów zaufania”, czyli  zasad, jakimi powinni kierować się rządzący, rozwijając aplikacje do walki z pandemią 
koronawirusa  Apel o stosowanie tych zasad w praktyce podpisało ponad 200 ekspertów i ekspertek. Przyczynił się on do 
zwiększenia gwarancji dla prywatności i ochrony danych w ramach aplikacji do monitorowania kontaktów społecznych („Stop 
COVID”, wcześniej „ProteGO Safe”). 

Nasze działania – nawet jeśli nie powstrzymają wprowadzenia wszystkich groźnych dla prywatności pomysłów – zwiększają ich 
polityczny koszt i podnoszą świadomość społeczną dotyczącą praw i wolności zagwarantowanych każdemu obywatelowi i 
każdej obywatelce. Mogą też wpłynąć na postawę rządzących, np. wnioski z krytycznej analizy rządowej aplikacji „Kwarantanna 
domowa” pozwoliły poprawić proces rozwijania kolejnej covidowej aplikacji, tj. „ProteGO Safe”.

*Badania i dzielenie się wiedzą*

W 2020 r.:
▪ kontynuowaliśmy badania nad śledzącą reklamą w sieci (opublikowaliśmy raport w jęz. angielskim „To track or not to track? 
Towards privacy-friendly and sustainable online advertising”);
▪ opublikowaliśmy przewodnik „Sztuczna inteligencja non-fiction”, w którym obalamy mity narosłe wokół sztucznej inteligencji, 
a także wyjaśniamy, jak działa AI i jakie ma ograniczenia;
▪ prowadziliśmy podcast Panoptykon 4.0, w którym z ekspertami i ekspertkami rozmawialiśmy na temat wyzwań pojawiających 
się na styku technologii i człowieka;
▪ opublikowaliśmy raport „Kto (naprawdę) cię namierzył” podsumowujący  badania w zakresie mikrotargetowania reklam 
politycznych na Facebooku  przeprowadzone we współpracy z Fundacją ePaństwo i firmą Sotrender w trakcie ostatnich 
wyborów parlamentarnych i do Parlamentu Europejskiego. Rekomendacje wykorzystujemy w pracy rzeczniczej dotyczącej 
unijnej regulacji największych platform internetowych, jak również na poziomie krajowym, naciskając na wprowadzenie 
większych gwarancji chroniących obywateli przed manipulacjami kampanii politycznych w sieci.

***
Z informacją na temat naszych działań staramy się trafiać do jak najszerszego grona odbiorców za pośrednictwem 
zróżnicowanych kanałów komunikacji, w tym:
▪ strony internetowej panoptykon.org,
▪ newslettera PanOptyka,
▪ listy Ochotników i Ochotniczek Panoptykonu,
▪ podcastu Panoptykon 4.0 (realizowanego we współpracy z radiem Tok FM)5,

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-10-09 3



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

1500000

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

▪ mediów tradycyjnych (radio, prasa, telewizja) i internetowych,
▪ wydarzeń online (Politico AI Summit, Mozilla Mornings, IGF2020, Lambda Days) i webinarów (np. dla twórców internetowych 
o zarządzaniu treścią przez platformy internetowe na zaproszenie LifeTube’a),
▪ promocji książek („Wiek kapitalizmu inwigilacji” Shoshany Zuboff, trylogii „Ukryta sieć” Jakuba Szamałka, „Królestwo kłamstw” 
Kate Fazzini),
▪ Facebooka, Twittera, LinkedIna i Wykopu.

***

Roczne koszty działalności Fundacji Panoptykon w 2020 r. wyniosły łącznie ponad 1,1 mln zł. Głównym kosztem były 
wynagrodzenia zespołu, który odpowiada za stronę merytoryczną, organizacyjną, informatyczną i administracyjną działalności. 
Pozostałe środki zostały przeznaczone na produkcję (np. projektowanie i druk) materiałów, koszty administracyjne i inwestycje 
w rozwój organizacji. Główne
źródło przychodów to granty od prywatnych instytucji, darowizny od osób prywatnych i 1% podatku. W 2020 r. wspierali nas: 
Open Society Foundations, Sigrid Rausing Trust, Network of European Foundations, Digital Freedom Fund, Mozilla Foundations 
i Fundusz Obywatelski. W 2020 r. pozyskaliśmy ponad 87 tys. zł darowizn od osób prywatnych i ponad 192,5 tys. zł w formie 1%
 podatku.
Pozostałe źródła przychodów to darowizny od osób prawnych, działalność gospodarcza, odsetki od lokat.

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

upowszechnianie i ochrona 
wolności i praw człowieka oraz 
swobód obywatelskich, a także 
działania wspomagające rozwój 
demokracji

Zgodnie ze statutem w 2020 r. Fundacja 
podejmowała następujące działania:
1. Monitorowanie prawa, zmian legislacyjnych 
oraz funkcjonowania prawa.
2. Inicjowanie postępowań i reprezentowanie 
jednostek przed krajowymi i międzynarodowymi 
organami sądowymi, administracyjnymi i 
sądowymi w zakresie przewidzianym 
stosownymi regulacjami prawnymi.
3. Współpraca z osobami fizycznymi, prawnymi i 
innymi podmiotami.
4. Inicjowanie i prowadzenie debaty publicznej 
dot. funkcjonowania społeczeństwa 
nadzorowanego.

Działaliśmy m.in. na rzecz ograniczenia władzy 
dominujących na rynku platform internetowych 
w wyznaczaniu tego, co wolno, a czego nie 
wolno w sieci. 
W dalszym ciągu jednym z naszych priorytetów 
było zwiększanie kontroli nad działaniami służb. 
M.in. monitorowaliśmy skargę na inwigilację do 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Podejmowaliśmy też działania w odpowiedzi na 
pojawiające się podczas pandemii koronawirusa 
nowe, kontrowersyjne z punktu widzenia praw i 
wolności, rozwiązania prawne. Dbaliśmy o 
zachowanie wysokich standardów ochrony 
danych osobowych m.in. składając pozew 
przeciwko Poczcie Polskiej za niezgodnie z 
prawem przetwarzanie danych osobowych 30 
milionów osób uprawnionych do głosowania w 
wyborach, które miały po raz pierwszy odbyć się 
drogą korespondencyjną w maju 2020 r. czy 
ujawniając, że premier niezgodnie z prawem 
zażądał dostępu do danych 
telekomunikacyjnych.

94.99.Z 136 554,99 zł
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2

upowszechnianie i ochrona 
wolności i praw człowieka oraz 
swobód obywatelskich, a także 
działania wspomagające rozwój 
demokracji

Zgodnie ze statutem w 2020 r. Fundacja 
podejmowała następujące działania:
1. Przygotowywanie opracowań, ekspertyz i 
analiz z zakresu problematyki praw człowieka w 
społeczeństwie nadzorowanym.
2. Prowadzenie działalności wydawniczej, w tym 
opracowywanie oraz publikowanie materiałów 
edukacyjnych.
3. Gromadzenie i udostępnianie materiałów 
dotyczących rozwoju społeczeństwa 
nadzorowanego.
4. Zlecanie, finansowanie i prowadzenie badań 
społecznych.
5. Inicjowanie i prowadzenie debaty publicznej 
dotyczącej funkcjonowania społeczeństwa 
nadzorowanego.

W 2020 r.:
▪ kontynuowaliśmy badania nad śledzącą 
reklamą w sieci (opublikowaliśmy raport w jęz. 
angielskim „To track or not to track? Towards 
privacy-friendly and sustainable online 
advertising”); 
▪ opublikowaliśmy raport „Kto (naprawdę) cię 
namierzył” podsumowujący  badania w zakresie 
mikrotargetowania reklam politycznych na 
Facebooku przeprowadzone we współpracy z 
Fundacją ePaństwo i firmą Sotrender w trakcie 
ostatnich wyborów parlamentarnych i do 
Parlamentu Europejskiego. Rekomendacje 
wykorzystujemy w pracy rzeczniczej dotyczącej 
unijnej regulacji największych platform 
internetowych, jak również na poziomie 
krajowym, naciskając na wprowadzenie 
większych gwarancji chroniących obywateli 
przed manipulacjami kampanii politycznych w 
sieci.

72.20.Z 0,00 zł

3 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Zgodnie ze statutem Fundacja w 2020 r. 
podejmowała następujące działania:
1. Organizowanie i realizacja szkoleń, 
konferencji oraz programów edukacyjnych.
2. Organizowanie i finansowanie odczytów, 
seminariów, sympozjów, warsztatów, jak 
również innych form działalności edukacyjno-
oświatowej, w tym skierowanych do studentów.
3. Prowadzenie działalności wydawniczej, w tym 
opracowywanie oraz publikowanie materiałów 
edukacyjnych.

W 2020 r.:
▪ opublikowaliśmy przewodnik „Sztuczna 
inteligencja non-fiction”, w którym obalamy mity 
narosłe wokół sztucznej inteligencji, a także 
wyjaśniamy, jak działa AI i jakie ma ograniczenia;
▪ prowadziliśmy podcast Panoptykon 4.0, w 
którym z ekspertami i ekspertkami 
rozmawialiśmy na temat wyzwań pojawiających 
się na styku technologii i człowieka.
Dodatkowo na stronie panoptykon.org 
utrzymujemy treści edukacyjne i poradnicze 
(m.in. poradnik BINGO dla organizacji 
społecznych, poradniki dotyczące ochrony 
danych osobowych czy ochrony prywatności w 
sieci), z których korzystać mogą osoby i 
organizacje.

85.59.B 1 623,20 zł
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138 178,19 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 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) 1 153 676,80 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 129 350,46 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 2 100,00 zł

d) przychody finansowe 11 786,80 zł

e) pozostałe przychody 10 439,54 zł

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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

1 85.59.B

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane.
W 2020 r. zrealizowaliśmy szkolenie na temat ochrony danych osobowych w kontekście 
korzystania z prawa dostępu do informacji publicznej. W ramach Festiwalu Przemiany 2020 
organizowanego przez Centrum Nauki Kopernik przygotowaliśmy też debatę pt. „Doktryna 
szoku 2.0 – czy platformy internetowe przejmują rolę krytycznej infrastruktury na czas 
kryzysu?”. Wydarzenie odbyło się online 24 września 2020 r. Nagranie dostępne jest w 
serwisie YouTube.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 993 272,27 zł

2.4. Z innych źródeł 22 226,34 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 143 087,57 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 138 178,19 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: 1 106 168,68 zł 138 178,19 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

1 104 665,85 zł 138 178,19 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 Wynagrodzenia zespołu 99 882,02 zł

2 Inne koszty merytoryczne (prenumeraty mediów elektronicznych, opracowanie grafik) 2 122,40 zł

3 Koszty ogólne 36 173,77 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 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

77 918,36 zł

913 253,91 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)

2 100,00 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 24 684,61 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 47 508,12 zł

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

1 450,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

52,83 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 51 831,10 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 650,00 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

124 284,64 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)

0 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)

0,00 etatów

19 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)

1 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

1 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 285 482,67 zł

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

284 982,67 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 

500,00 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)

0,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

1 252,12 zł

6 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)

1 osób

w 
tym:

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

1 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

6 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 285 482,67 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 284 982,67 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)

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) 

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu 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

9 058,00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

Członkinie zarządu nie otrzymują wynagrodzenia  tytułu udziału w pracach tego organu. Otrzymywały wynagrodzenie 
z tytułu świadczonych (w ramach jednosoobowej działalności gospodarczej) usług w ramach kluczowych działań 
Fundacji, obejmujących m.in. działania informacyjne, badawcze, fundraisingowe.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Anna Obem Data wypełnienia sprawozdania

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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