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                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego
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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 2018-07-04

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 www.panoptykon.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 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 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 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

Fundacja Panoptykon odpowiada na wyzwania związane z rozwojem nowych technologii i nadzorem. 
Sprawdzamy, jak w praktyce działa nadzór państwa nad obywatelami, firm nad klientami, jak ludzie 
nadzorują siebie nawzajem. Staramy się zapobiegać negatywnym konsekwencjom nadzoru na kilku 
płaszczyznach: prawnej (jako watchdog biorąc udział w procesie stanowienia prawa i jako organizacja 
społeczna angażując się w precedensowe postępowania przed sądami), edukacyjnej (pracując z 
dziećmi, młodzieżą, edukatorami, organizacjami społecznymi i dziennikarzami), badawczej oraz 
informacyjnej i uświadamiającej (pokazując wyzwania związane z nadzorem, wyjaśniając, w jaki sposób 
wpływa na ludzi i i w jaki sposób można sobie z z nim radzić). 

W naszej działalności podejmujemy tematy nowe i aktualne. W 2017 r. m.in.

- braliśmy aktywny udział w procesie wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych w UE (RODO) do polskiego prawa, kładąc nacisk m.in. na niezależność krajowego organu 
ochrony danych, przyjazną procedurę dochodzenia swoich praw przez obywateli, mocniejsze gwarancje 
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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

w przypadku profilowania klientów;
- badaliśmy działanie algorytmów wykorzystywanych przez firmy do zarządzania treściami 
zamieszczanymi przez użytkowników w sieci stosowanych w odpowiedzi na problemy manipulacji w 
sieci i fake news;
- krytykowaliśmy liczne inicjatywy legislacyjne umożliwiające kolejnym instytucjom blokowanie stron 
internetowych;
- oprotestowywaliśmy nieuzasadnione propozycje zwiększania uprawnień służb, m.in. w kontekście 
ustaw tzw. inwigilacyjnej i antyterrorystycznej. Jednocześnie podejmowaliśmy próby zwiększenia 
jawności w zakresie sięgania przez służby po dane o obywatelach. Walcząc o prawo obywateli do 
informacji o byciu inwigilowanym, w imieniu członków zespołu Panoptykonu złożyliśmy do ETPC skargi 
na inwigilację;
- walczyliśmy z nieuzasadnionymi formami kontrolowania aktywności obywateli w ramach 
proponowanego przez rząd uszczelniania systemu podatkowego (tzw. śruba fiskalna);
- walczyliśmy z pomysłem nieuzasadnionego kontrolowania majątków urzędników w ramach ustawy o 
jawności życia publicznego.

W ramach działań edukacyjnych zrealizowaliśmy:
- cykl szkoleń dla dziennikarzy, ucząc ich bezpiecznie zarządzać informacją,
- program „BINGO, czyli bezpieczna organizacja społeczna”,
- akcje Cyfrowej Wyprawki adresowane do edukatorów pracujących z dziećmi i młodzieżą. 
Przygotowaliśmy też praktyczny poradnik dot. wdrażania RODO pt. „Nowa filozofia w ochronie danych 
osobowych: od oceny ryzyka do spójnej strategii w organizacji”. 

W działaniach informacyjnych i uświadamiających postawiliśmy na pokazywanie skutków nadzoru (np. 
ograniczenie dostępu do informacji, jakość demokracji, ryzyko dyskryminacji), w tym angażując świat 
kultury i sztuki. Np. przygotowaliśmy wystawę pt. „Algorytmiczna Fabryka Facebooka” i film pt. 
„Monolog Algorytmu Facebooka” (0,5 mln odbiorców na samym Facebooku) i zrealizowaliśmy 
kampanię „Dlaczego mnie śledzisz?” (why-are-you-tracking.me). 

W ramach działań badawczych zbadaliśmy mechanizm powstawania cyfrowej propagandy na 
przykładzie Twittera.

Łącząc nasze działania informacyjne z potrzebą budowania stabilności finansowej, część energii 
poświęciliśmy na pozyskanie nowych osób, które wspierają nas finansowo darowiznami i 1% podatku. 
Docieraliśmy do nich zarówno naszymi kanałami komunikacji (przez stronę panoptykon.org, na której 
znajdują się informacje o wszystkich podejmowanych przez nas działaniach czy media 
społecznościowe), jak i za pośrednictwem mediów ogólnopolskich i lokalnych, w szczególności prasy 
(https://panoptykon.org/w_mediach).

Koszty Panoptykonu w 2017 r. wyniosły ponad 750 tys. zł. W Fundacji głównym kosztem są 
wynagrodzenia zespołu, który odpowiada za stronę merytoryczną, organizacyjną, informatyczną i 
administracyjną działalności. Pozostałe środki wydajemy na produkcję (np. 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 2016-17 wspierali nas: Open Society 
Foundations, CEE Trust (przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska), Fundacja im. S. Batorego, Sigrid 
Rausing Trust, Renewable Freedom Fund, Internet Policy Observatory (Annenberg School of 
Communication przy University of Pennsylvania), Fundusze EOG, Google. W 2017 r. pozyskaliśmy 45 
tys. zł darowizn od osób prywatnych i 82 tys. zł w formie 1% podatku. Pozostałe źródła przychodów to 
darowizny od osób prawnych, działalność gospodarcza, odsetki od lokat.
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2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

50000

200

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

1. Monitorowanie 
prawa, zmian 
legislacyjnych oraz 
funkcjonowania prawa. 
2. Inicjowanie 
postępowań i 
reprezentowanie 
jednostek przed 
krajowymi i 
międzynarodowymi 
organami sądowymi, 
administracyjnymi i 
społecznymi 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.

W 2017 r. m.in.: 
asystowaliśmy przy 
kolejnych krokach 
wdrażania wielkiej 
europejskiej reformy 
ochrony danych 
osobowych w Unii 
Europejskiej; 
prowadziliśmy dialog z 
administracją publiczną 
(walczyliśmy np. o 
ochronę prywatności 
osób w trudnej sytuacji 
finansowej; 
powstrzymywaliśmy 
dokręcanie tzw. śruby 

94.99.Z

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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fiskalnej i udało nam się 
wpłynąć na absurdalne 
przepisy ustawy o 
jawności życia 
publicznego (określanej 
również „ustawą o 
powszechnej lustracji 
majątkowej”).

O większą przejrzystość 
życia publicznego i 
kontrolę obywatelską 
nad działaniami służb 
zajmujących się 
bezpieczeństwem 
walczyliśmy przede 
wszystkim z 
wykorzystaniem prawa 
dostępu do informacji 
publicznej. W 2017 r. 
złożyliśmy 113 
wniosków o dostęp do 
informacji publicznej 
oraz prowadziliśmy 11 
spraw sądowych (w 
reakcji na brak 
odpowiedzi lub decyzje 
odmowne, z którymi się 
nie zgadzaliśmy).

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

Przygotowywanie 
opracowań, ekspertyz i 
analiz z zakresu 
problematyki praw 
człowieka w 
społeczeństwie 
nadzorowanym. W 
2017 r. 
skoncentrowaliśmy się 
na badaniu 
wykorzystania 
algorytmów do 
zarządzania treścią w 
Internecie i ich wpływu 
na debatę publiczną. 
Pod hasłem Dane | 
Demokracja 
zorganizowaliśmy cykl 
seminariów i 
przeprowadziliśmy 
studium debaty 
politycznej na polskim 
Twitterze. Wnioski 
zebraliśmy w raporcie 
pt. Cyfrowa 
propaganda czy 
"normalna" polityczna 
polaryzacja? (raport 
dostępny na stronie 
panoptykon.org).

72.20.Z
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Organizowanie i 
realizacja szkoleń 
konferencji i 
programów 
edukacyjnych. 

W 2017 r. mocno 
postawiliśmy na 
edukację. Dużo energii 
włożyliśmy w 
wyjaśnianie, dlaczego 
reforma przepisów o 
ochronie danych jest 
tak potrzebna, a nawet 
jak mogą na niej 
skorzystać organizacje 
czy przedsiębiorcy. W 
raporcie "Śledzenie i 
profilowanie w sieci" 
zabraliśmy czytelników 
w podróż po zapleczu 
komercyjnego 
Internetu. Pokazaliśmy 
skutki utraty kontroli 
nad danymi: od 
błędnych decyzji 
kredytowych po 
wyborcze manipulacje i 
kampanię 
dezinformacji. 
Uczestniczyliśmy w 
dziesiątkach spotkań, 
wydarzeń i konferencji, 
zastanawiając się 
między innymi nad 
wykorzystywaniem 
algorytmów i 
możliwości, jakie daje 
big data, w politycznej 
grze. Organizowaliśmy 
również warsztaty dla 
innych organizacji 
społecznych (w ramach 
programu BINGO, czyli 
bezpieczne organizacje 
pozarządowe), dla 
dziennikarzy i 
nauczycieli, którzy 
korzystają z naszej 
Cyfrowej Wyprawki.

85.59.B
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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 wyników/zysków i strat) 764,340.85 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 752,712.42 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 8,800.00 zł

d) Przychody finansowe 2,127.55 zł

e) Pozostałe przychody 700.88 zł

0.00 zła) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

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. Jeśli 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

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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech 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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie 
indziej niesklasyfikowane. 

W 2017 r. Fundacja Panoptykon w ramach 
działalności gospodarczej realizowała szkolenia i 
wystąpienia publiczne na temat:
-- bezpiecznego i świadomego korzystania z 
nowych technologii przez uczniów szkół 
gimnazjalnych,
-- bezpiecznego zarządzania informacją w pracy 
dziennikarskiej.

Odbiorcami działań były prywatne firmy i 
organizacja społeczna. Szkolenia i wystąpienia 
realizowali eksperci i trenerzy współpracujący z 
Fundacją.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 59,477.40 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0.00 zł

Druk: MPiPS 7
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0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 88,429.33 zł

0.00 zł

48,103.33 zł

40,326.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 616,434.12 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

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)

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 5,484.51 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 59,477.40 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące 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

1 Działania strażniczo – rzecznicze. 
W ramach tych działań:
-- Monitorowaliśmy proces legislacyjny;
-- Konsultowaliśmy projekty aktów prawnych;
-- Nagłaśnialiśmy niebezpieczne pomysły;
-- Podejmowaliśmy interwencje w celu zmiany złych praktyk;
-- Mobilizowaliśmy obywateli i instytucje do występowania w obronie praw i wolności 
obywatelskich;

Zajmowaliśmy się m.in. takimi tematami jak:
-- reforma przepisów regulujących ochronę danych w Unii Europejksiej  (rozporządzenie UE, 
ustawa o ochronie danych osobowych);
-- ograniczenie praw do prywatności obywateli (ustawa o jawności życia publicznego, ustawa
o Centralnej Bazie Rachunków);
-- blokowaniem treści (ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie 
pracy kierowców, ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym).

O nazych działaniach informowaliśmy na stronie panoptykon.org, w newsletterze PanOptyka, w 
mediach społęcznościowych, w mediach tradycyjnych (przede wszystkim radiu i prasie).

Koszty: wynagrodzenia prawników oraz wynagrodzenie redakotrki, prenumerata mediów 
elektronicznych, wynagrodzenie grafika.

47,630.91 zł

2 Rozwój organizacji: wdrożenie mechanizmu do zbierania podpisów pod apelami.

Koszt: usługa informatyczna.

2,029.50 zł
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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 4,775.22 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 553.48 zł

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 wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 757,599.83 zł 59,477.40 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

747,937.20 zł 59,477.40 zł

0.00 zł 0.00 zł

8,246.52 zł

1,416.11 zł

0.00 zł

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 wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

3 Koszty administracyjne: wynagrodzenia administratorów IT, wynajem biura, wysyłka materiałów  
Cyfrowej Wyprawki do szkoły.

9,816.99 zł

1 Podatnicy w zeznaniach podatkowych wskazywali najczęściej cele statutowe Fundacji. 
Najwięcej środków z 1% podatku przeznaczyliśmy na: działanie na rzecz ochrony praw człowieka 
w społeczeństwie nadzorowanym; inicjowanie oraz podnoszenie pozimu debaty publicznej na 
temat mechanizmów i technologii umozliwiających nadzorowanie społeczeństwa oraz 
wykorzystywanie informacji o jednostkach.

47,630.91 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

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

7,834.37 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

0.0 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. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0.0 etatów

14.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 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)

0.00 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

0.00 osób

0.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 481,256.67 zł

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 481,256.67 zł

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

478,406.67 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 478,406.67 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji

2,850.00 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)

12,226.66 zł

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

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

39,637.04 zł

0.00 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  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

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)

4.00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0.00 osób

4.00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

10,800.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

1. Członkinie Zarządu nie otrzymywały wynagrodzenia z 
tytułu udziału w pracach tego organu, natomiast świadczyły 
odpłatnie usługi na rzecz Fundacji związane z realizacją 
zadań merytorycznych w projektach.
2. Na wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
(brutto) wypłaconego pracownikom organizacji (pkt 7) 
składają się wynagrodzenia wypłacone osobom 
prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą oraz 
wynagrodzenia w ramach pozostałych umów 
cywilnoprawnych

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

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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) 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

10. Wysokość najwyższego 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

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

9,400.00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Katarzyna Szymielewicz - 
Prezeska Fundacji Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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