
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2016

• 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 2017-07-04

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

W 2016 r. Fundacja podejmowała działania na rzecz ochrony praw człowieka w społeczeństwie 
nadzorowanym i zwiększenia świadomości kosztów społecznych związanych ze współczesnym 
nadzorem. Fundacja realizowała I. działania strażniczo-rzecznicze, II. badawcze, III. edukacyjnie 
kierowane do dzieci i młodzieży,  IV. edukacyjne skierowane do dorosłych oraz V. mające na celu rozwój 
organizacji. 
 
I. DZIAŁANIA STRAŻNICZO-RZECZNICZE
W ramach realizowanego w 2016 r. projektu strażniczo-rzeczniczego “Cyfrowy nadzór - cyfrowe 
prawa”:
-- monitorowaliśmy proces legislacyjny pod kątem interesujących nas zagadnień, 
-- opiniowaliśmy projekty aktów prawnych, 
-- nagłaśnialiśmy informacje o zagrożeniach wynikających z analizowanych projektów,
-- podejmowaliśmy interwencje w celu zmiany złych praktyk,
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

-- mobilizowaliśmy obywateli i instytucje (np. organizacje społeczne i związki branżowe) do 
występowania w obronie praw i wolności obywatelskich. 
 
Zajmowaliśmy się m.in. takimi tematami jak:
-- uprawnienia służb do kontrolowania obywateli i sięgania po informacje o nich (np. w ramach tzw. 
tzw. ustaw inwigilacyjnej i antyterrorystycznej), 
-- blokowanie stron internetowych przez różne instytucje (w ramach tzw. tzw. ustaw 
antyterrorystycznej i hazardowej), 
-- gromadzenie przez państwo informacji o obywatelach na szeroką skalę i wykorzystywanie ich do 
różnicowania ich sytuacji (profilowanie osób bezrobotnych), 
-- reforma przepisów regulujących ochronę danych w Unii Europejskiej (rozporządzenie UE).  
 
W 2016 r. badaliśmy, jak państwo korzysta z narzędzi nadzoru dostarczanych przez prywatne firmy. 
Wnioski zebraliśmy w raporcie pt. “Zabawki Wielkiego Brata”, który ukazał się drukiem i online. 
Działania te prowadzone były w ramach projektu “Państwo a biznes nadzoru. Monitoring praktyk 
instytucji publicznych”, realizowanego ze środków programu “Obywatele dla demokracji” 
finansowanego z Funduszy EOG.
 
O naszych działaniach informowaliśmy na stronie panoptykon.org, w newsletterze PanOptyka, w 
mediach społecznościowych, w mediach tradycyjnych (przede wszystkim radiu i prasie). Publikowaliśmy 
również infografiki, które stanowią wizualne uzupełnienie merytorycznej treść naszej strony .
 
Projekt “Cyfrowy nadzór -- cyfrowe prawa” był realizowany z grantu od Open Society Institute 
Budapest Foundation działającej w ramach Open Society Foundations, dotacji instytucjonalnej 
przekazanej przez Fundację im. S. Batorego, darowizn od osób prawnych oraz ze środków przekazanych 
nam przez osoby prywatne, 1% odpisu od podatku dochodowego, środków własnych.
 
II. DZIAŁANIA BADAWCZE
 
W ramach projektu badawczego “Nadchodzą! Jak ich przywitamy” przeanalizowaliśmy procedury i 
praktyki związane z nadzorem nach uchodźcami w Polsce. Wnioski z tych badań zostały opisane w 
raporcie pt. “Uchodźcy pod specjalnym nadzorem”. Projekt ten realizowaliśmy w partnerstwie ze 
Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej, Fundacją Instytut Spraw Publicznych i Fundacją Polskie Forum 
Migracyjne (które opracowały kolejne raporty tematyczne), ze środków programu “Obywatele dla 
demokracji” finansowanego z Funduszy EOG.
 
III. EDUKACJA DZIECI I MŁODZIEŻY
W ramach działań edukacyjnych przeprowadziliśmy Akcję “Cyfrowa Wyprawka w każdej szkole i 
bibliotece”, w której wzięło udział 400 edukatorów z całej Polski (nauczycieli, bibliotekarzy i innych 
specjalistów) zainteresowanych rozwijaniem u dzieci i młodzieży krytycznych kompetencji do 
korzystania z nowych technologii. Zrealizowali oni  działania edukacyjne własnego pomysłu, 
wykorzystując przy tym materiały edukacyjne publikowane przez Fundację Panoptykon pod szyldem 
Cyfrowej Wyprawki. Odbiorcami ich działań było łącznie 10 tys. osób: uczniów, nauczycieli, rodziców. 
Akcja “Cyfrowa Wyprawka w każdej szkole i bibliotece” zrealizowana została dzięki darowiźnie 
przekazanej Fundacji przez firmę Samsung Electronics Polska. 
 
Rozpoczęliśmy też opracowanie kolejnych scenariuszy lekcji do Cyfrowej Wyprawki - pracę nad dwoma 
nowymi scenariuszami na temat prawa autorskiego zakończyliśmy w 2017 r.
 
IV. EDUKACJA DOROSŁYCH
W działaniach mających na celu edukację dorosłych koncentrujemy się na uświadamianiu odbiorców 
jak działają nowe technologie, jakie ryzyka wiążą się z ich wykorzystywaniem i w jaki sposób im 
przeciwdziałać. W 2016 r. pracowaliśmy z dwoma grupami odbiorców:
organizacjami pozarządowymi, z którymi w ramach projektu "BINGO, czyli bezpieczne organizacje 
pozarządowe" zrealizowaliśmy cykl szkoleń połączony z konsultacjami eksperckimi i publikacją 
Poradnika BINGO. Działania te prowadziliśmy w partnerstwie z Amnesty International Polska. Projekt 
zakończy się w 2017 r., finansowany jest ze środków Fundacji im. S. Batorego;
dziennikarzami, dla których zorganizowaliśmy cykl szkoleń i opublikowaliśmy materiał poradnikowy pt. 
“Odzyskaj kontrolę nad informacją. Samouczek dla dziennikarzy i nie tylko”. Działania te realizowane 
były w ramach projektu “Zarządzanie informacją w pracy dziennikarskiej”, finansowanego ze środków 
firmy Google Polska.
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

40574

50

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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

Zorganizowaliśmy również cztery otwarte spotkania z cyklu Rozmowy Panoptykonu, w których 
poruszaliśmy tematy nadzoru w kontekście wojny z terroryzmem, sztuki, wykluczenia i zarządzania 
strachem.
 
V. ROZWÓJ ORGANIZACJI
W ramach działań mających na celu rozwój organizacji m.in.:
wdrożyliśmy narzędzie do zbierania podpisów pod apelami (ze środków zebranych z 1%);
wdrożyliśmy mechanizm przekazywania darowizn online (Payeezy, z dotacji instytucjonalnej od 
Fundacji im. S. Batorego). Działania mające na celu wzmocnienie organizacji (ze środków z 1%, z dotacji 
instytucjonalnej od Fundacji im. S. Batorego, grantu od OSF-Budapest);
przeprowadziliśmy kampanię zachęcającą do przekazywania nam 1% podatku (z wykorzystaniem 
dotacji instytucjonalnej od Fundacji Batorego).

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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 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. Przygotowywanie 
opracowań, ekspertyz i 
analiz z zakresu 
problematyki praw 
człowieka w 
społeczeństwie 
nadzorowanym. 
 

W 2016 roku Fundacja 
Panoptykon 
przygotowała 33 
opracowania, analizy, 
opinie i wystąpienia 
dotyczące między 
innymi narzędzi 
nadzoru stosowanych 
przez instytucje 
publiczne w Polsce, 
procedur nadzoru nad 
uchodźcami, uprawnień 
służb do nadzorowania 
obywateli, reformy 
przepisów dotyczących 
ochrony danych i 
innych tematów. 
Wszystkie materiały 
opublikowano na 
stronie Fundacji 
(panoptykon.org).

72 20 Z

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 ramach działań 
strażniczo-rzeczniczych 
Fundacja monitorowała 

94 99 Z
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proces legislacyjny, 
uczestniczyła w 
konsultacjach 
społecznych i 
opiniowała projekty 
aktów prawnych dot. 
ochrony praw i 
wolności 
obywatelskich. 
Podejmowała w tym 
zakresie współpracę z 
innymi instytucjami 
oraz inicjowała debatę 
publiczną w obszarze 
mechanizmów i 
narzędzi 
umożliwiających 
nadzorowanie 
społeczeństwa. 
W ramach działań 
badawczych Fundacja 
analizowała procedury 
przyjmowania 
uchodźców w Polsce 
(analiza przepisów, 
wysyłanie wniosków o 
dostęp do informacji 
publicznej, wywiady z 
przedstawicielami 
instytucji 
zaangażowanych w 
realizowanie procedur 
związanych z 
przyjmowaniem 
uchodźców). Fundacja 
w 2016 r. złożyła 98 
wniosków o dostęp do 
informacji publicznej 
oraz prowadziła 16 
spraw sądowych.
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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 2016 r. Fundacja 
prowadziła szkolenia i 
warsztaty:
1. Cyfrowa Wyprawka: 
warsztat dla 
edukatorów, 
wspierający ich w 
prowadzeniu własnych 
działań na rzecz 
rozwijania kompetencji 
dzieci i młodzieży do 
świadomego i 
krytycznego korzystania 
z nowych technologii.
2. Zarządzanie 
informacją w pracy 
dziennikarskiej: cykl 
warsztatów dla 
dziennikarzy, 
wspierający ich w 
bezpiecznym 
zarządzaniu informacją, 
obejmujący blok 
narzędziowy, prawny i 
komunikacyjny.
3. BINGO, czyli 
Bezpieczne organizacje 
pozarządowe: program 
blended learningowy 
dla organizacji 
społecznych, 
zajmujących się 
ochroną praw 
człowieka; obejmował 
tematykę związaną z 
bezpieczeństwem 
informacyjnym i 
fizycznym, składał się ze 
szkoleń stacjonarnych, 
konsultacji eksperckich 
i realizacji własnych 
zadań przez 
uczestników.

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) 655,895.83 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 649,844.99 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 4,200.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 1,850.84 zł

126,308.95 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 2016 r. Fundacja w ramach działalności 
gospodarczej realizowała szkolenia i wystąpienia 
publiczne na temat:
-- bezpiecznego i świadomego korzystania z 
nowych technologii,
-- ochrony danych i prywatności w organizacjach 
pozarządowych;
-- 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 58,741.89 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 126,308.95 zł

Druk: MPiPS 8
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0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 44,136.59 zł

0.00 zł

34,368.95 zł

9,767.64 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 426,708.40 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 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 53,257.38 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 przepisów, 
-- nagłaśnialiśmy niebezpieczne pomysły,
-- podejmowaliśmu interwencje w celu zmiany złych praktyk,
-- mobilizowaliśmy obywateli i instytucje (np. organizacje społeczne i związki branżowe) do 
występowania w obronie praw i wolności obywatelskich. 

Zajmowaliśmy się m.in. takimi tematami jak:
-- uprawnienia służb do kontrolowania obywateli i sięgania po informacje o nich (np. w ramach 
ustawy inwigilacyjnej i antyterrorystycznej), 
-- blokowanie Internetu przez różne instytucje (w ramach ustawy antyterrorystycznej i 
hazardowej), 
-- gromadzenie przez państwo ogromu informacji o obywatelach (profilowanie osób 
bezrobotnych), 
-- reforma przepisów regulujących ochronę danych w Unii Europejskiej (rozporządzenie UE).  

O naszych działaniach informowaliśmy na stronie panoptykon.org, w newsletterze PanOptyka, w 
mediach społecznościowych, w mediach tradycyjnych (przede wszystkim radiu i prasie). 
Publikowaliśmy również infografiki, które stanowią graficzne uzupełnienie merytorycznej treść 
naszej strony.

Koszty: wynagrodzenia prawników i administratora IT; prenumerata mediów elektronicznych.

36,496.33 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 13,550.77 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 3,110.00 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: 655,374.27 zł 53,257.38 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

636,294.22 zł 53,257.38 zł

0.00 zł 0.00 zł

1,090.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

17,990.05 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

2 Edukacja dorosłych: organizacja cyklu Rozmów Panoptykonu, w których poruszaliśmy tematy 
nadzoru w kontekście wojny z terroryzmem, sztuki, wykluczenia i zarządzania strachem.
Koszty: projekt szablonu plakatu, transport materiałów.

522.40 zł

3 Rozwój organizacji: wdrożenie mechanizmu do zbierania podpisów pod apelami
Koszt: usługa informatyczna.

9,538.65 zł

4 Koszty administracyjne działalności: wynajem biura 6,700.00 zł

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

37,018.73 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 3,110.00 zł

z podatku od towarów i usług

126,865.64 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

600.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z innych zwolnień, jakich: 

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

22.0 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

nie korzystała

0.00 zł
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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

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 462,307.97 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 462,307.97 zł

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

461,457.97 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 461,457.97 zł

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

850.00 zł

1.00 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

1.00 osób

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 w 
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
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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)

10,183.33 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

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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)

36,055.47 zł

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

8,500.00 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 
tytyułu udziału w pracy tego ograniu, 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

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

8,500.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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 (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)

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)

1. Fundacja w 2016 r. nie podlegała obowiązkowi sporządzenia badania sprawozdania finansowego.
2. 2. Wśród odbiorców działań Fundacji w podziale na osoby fizyczne oraz osoby prawne wyróżnić należy:
- osoby fizyczne - ok. 40 tys. odbiorców działań informacyjnych; 400 uczestników bezpośrednich akcji edukacyjnych i 
ok. 10 tys. odbiorców końcowych; Ok. 250 uczestników spotkań otwartych; 20 uczestników projektu BINGO, 34 
dziennikarzy uczestniczących w szkoleniach, 120 osób biorących udział w wysłuchaniu publicznym
- osoby prawne - 20 organizacji objętych programem BINGO, 30 redakcji objętych szkoleniami z bezpiecznego 
zarządzania informacją w pracy dziennikarza.

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

organizacji

Katarzyna Szymielewicz - 
Prezeska Zarządu

Małgorzata Szumańska - 
Wiceprezeska

26 czerwca 2017 r.

Data wypełnienia sprawozdania

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

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

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

2017-06-29
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