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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 2021-10-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA

Powiat WARSZAWA

Ulica UL. ANTONIEGO JÓZEFA 
MADALIŃSKIEGO

Nr domu 73/75 Nr lokalu 1

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 02-549 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 603074461

Nr faksu E-mail redakcja@oko.press Strona www www.oko.press

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2016-06-01

2019-01-28

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36460988000000 6. Numer KRS 0000620036

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

Piotr Pacewicz Prezes Zarządu TAK

Toko Anna Okazaki-Pindur 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

Jerzy Baczyński Przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Jarosław Kurski Członek Rady Fundacji TAK

Jacek Kucharczyk Członek Rady Fundacji TAK

Ewa Łętowska Członkini Rady Fundacji TAK

Monika Płatek Członkini Rady Fundacji TAK

"FUNDACJA OŚRODEK KONTROLI OBYWATELSKIEJ OKO"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Fundacja została powołana w celu ochrony i pomnażania dorobku 
Rzeczypospolitej Polskiej, jako demokratycznego państwa prawnego, 
wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, strzeżenia zasad 
demokracji oraz wolności i praw człowieka i obywatela, a także ochrony 
dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej i przeciwdziałania fałszowaniu 
historii.
2. Fundacja prowadzi swoją działalność statutową na rzecz ogółu 
społeczności.
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych 
osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z 
celami Fundacji.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. monitorowanie przestrzegania prawa przez organy władzy publicznej i 
osoby biorące udział w życiu publicznym;
2. inicjowanie i uczestnictwo w debacie publicznej na ważne społecznie 
kwestie związane z celami Fundacji;
3. upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także wspomaganie rozwoju demokracji, poprzez 
prowadzenie portalu internetowego pod nazwą OKO.press;
4. inne niedochodowe formy upowszechniania i ochrony wolności i praw 
człowieka, swobód obywatelskich, dobrego imienia Rzeczypospolitej 
Polskiej, a także działań wspomagających rozwój demokracji, to jest: 
organizowanie konferencji, spotkań, zgromadzeń, wykładów, pokazów, a 
także informowanie opinii publicznej o przypadkach łamania prawa, 
ograniczania swobód obywatelskich lub fałszowania historii przez organy 
władzy publicznej lub osoby biorące udział w życiu publicznym;
5. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
6. wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i 
wychowania;
7. udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
8. w zakresie przewidzianym stosownymi regulacjami prawnymi 
powodowanie wszczęcia postępowań i reprezentowanie jednostek przed 
krajowymi i międzynarodowymi organami sądowymi, administracyjnymi i 
społecznymi, a także wstępowanie do tych postępowań w charakterze 
przedstawiciela społecznego oraz podejmowanie innych działań prawnych 
mających na celu ochronę praw człowieka lub obywatela albo dobrego 
imienia Rzeczypospolitej Polskiej.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W 2020 roku Fundacja Ośrodek Kontroli Obywatelskiej realizowała swoje cele statutowe poprzez wydawanie portali OKO.press, 
Archiwum Osiatyńskiego oraz Rule of Law in Poland, na których publikuje artykuły i treści multimedialne. Z powodu pandemii 
COVID-19 Fundacja nie była w stanie organizować debat i wykładów dla publiczności. Wszystkie opublikowane w 2020 roku 
treści są dostępne nieodpłatnie.
W 2020 roku na stronie OKO.press opublikowano 4045 artykułów. Poniżej prezentujemy najpopularniejsze kategorie tematyczne 
artykułów:
- polityka krajowa (764 artykuły) – analiza działań rządu i podległych im służb oraz opozycji
- zdrowie (734 artykuły) – pandemia COVID-19 w Polsce i na świecie, system ochrony zdrowia w Polsce
- wybory (544 artykuły) – wybory prezydenckie w Polsce (2 tury + „wybory kopertowe”), wybory prezydenckie w USA, wybory 
prezydenckie w Białorusi
- sądownictwo (525 artykułów) – wymiar sprawiedliwości, stan praworządności w Polsce
- polityka zagraniczna (361 artykułów) – Unia Europejska, polityka międzynarodowa, kryzysy międzynarodowe
- gospodarka (330 artykułów) – finanse, podatki, inwestycje w Polsce
- protesty (287 artykułów) – demonstracje w sprawie polityki rządu, pandemii COVID-19, decyzji TK zaostrzającej prawo 
aborcyjne, demonstracje w Białorusi po wyborach prezydenckich
- ekologia i prawa zwierząt (285 artykułów) – ochrona środowiska, zmiany klimatu (m.in. omawialiśmy eksperckie raporty), 
prawa zwierząt
- kobiety (267 artykułów) – walka o równe prawa, sytuacja kobiet w Polsce po decyzjach TK ws. ustawy aborcyjnej
- LGBT (256 artykułów) – sytuacja osób LGBT w Polsce
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- media i kultura (246 artykułów)
- kościół (203 artykuły) – rozdział państwa od kościoła, przypadki pedofilii w kościele
- prawa człowieka (201 tekstów) – ochrona praw mniejszości, prawa kobiet, prawa uchodźców i migrantów
OKO.press to także portal sprawdzający fakty, walczący z dezinformacją i fake newsami. W 2020 roku na łamach OKO.press 
opublikowano 247 artykułów fact-checkingowych, w których analizujemy wypowiedzi polityków, wyższych urzędników, 
hierarchów kościelnych, liderów ruchów społecznych. Nasz „fałszomierz” oparty jest na kilku przejrzystych zasadach:
- sprawdzamy twierdzenia, które są weryfikowalne, nie są opinią lub wyrażeniem emocji
- zawsze uwzględniamy kontekst wypowiedzi, nie łapiemy autorów za słowa
- sprawdzając prawdziwość twierdzenia, podajemy liczby, statystyki, fakty, opinie ekspertów.
Każda sprawdzona wypowiedź jest szerzej omawiania w artykule. W 2020 roku sprawdzaliśmy wypowiedzi dotyczące m.in. 
historii, polityki, zdrowia publicznego czy prawa Unii Europejskiej. Szczególnym wyzwaniem okazało się sprawdzanie wypowiedzi 
polityków i osób publicznych dotyczących pandemii COVID-19.
W 2020 roku OKO.press zrealizowało 4 sondaże opinii publicznej (w lutym, kwietniu, czerwcu i listopadzie), wykonane przez 
renomowaną pracownię IPSOS. 
To był bardzo intensywny, obfitujący w wydarzenia dużej rangi, rok. Mieliśmy w Polsce nie tylko wybory prezydenckie, ale też 
dynamiczną sytuację na scenie partyjnej, dwie fale pandemii COVID-19, Strajk Kobiet po decyzji TK zaostrzającej ustawę 
aborcyjną czy kolejne spory polskiego rządu z instytucjami europejskimi. Badania OKO.press koncentrowały się nie tylko na 
polityce, ale również na kwestiach zdrowia publicznego i społecznych konsekwencjach bieżących wydarzeń. Na podstawie 
danych zebranych w sondażach IPSOS opublikowaliśmy 45 analiz, szeroko omawiających badane przez nas zagadnienia. W 
ubiegłorocznych sondażach zajmowaliśmy się m.in. tematem relacji z najbliższymi w czasie pandemii. Sprawdzaliśmy też jakie 
jest poparcie społeczne dla ponownego podwyższenia wieku rozpoczęcia nauki szkolnej i co polskie społeczeństwo sądzi o 
groźbie katastrofy klimatycznej. Pytaliśmy o stosunek do jesiennych protestów przeciwko decyzji Trybunału Konstytucyjnego.
OKO.press prowadzi także dziennikarskie śledztwa. Przez cały 2020 rok opublikowaliśmy materiały o polskiej polityce i osobach 
publicznych. Dotyczyły one m.in. Funduszu Sprawiedliwości, działalności Polskiej Fundacji Narodowej, promocji Ministerstwa 
Sprawiedliwości przez jeden z portali internetowych czy nieprawidłowości przy organizacji tak zwanych „kopertowych wyborów 
prezydenckich”. Kontynuując działania z lat poprzednich, odkrywaliśmy też nowe fakty w sprawach dotyczących 
wykorzystywania seksualnego w kościele, a dzięki naszym publikacjom duchowni oskarżani o molestowanie seksualne 
ministrantów tracili posady. Zajmowaliśmy się również sprawą wyłudzania publicznych pieniędzy z Parlamentu Europejskiego 
przez europosła Ryszarda Czarneckiego. Badaliśmy też wynagrodzenia osób związanych z obozem władzy zatrudnionych w 
spółkach Skarbu Państwa.
Oprócz tekstów Fundacja tworzy także liczne materiały multimedialne. W 2020 roku opublikowaliśmy ponad 220 filmów na 
Facebooku, YouTube i stronie www. Relacjonowaliśmy na żywo najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne (jesienny Strajk 
Kobiet, demonstracje przeciwników lockdownu), zapowiadaliśmy i omawialiśmy w formie wideo nasze teksty, a także 
prowadziliśmy studio wyborcze przy okazji obu tur wyborów prezydenckich w Polsce. OKO.press stało się dla wielu 
podstawowym medium relacjonującym protesty w Polsce, ale nie tylko - byliśmy też w Białorusi podczas tamtejszych wyborów 
prezydenckich. O wyjątkowości naszych relacji świadczą osiągane przez nich zasięgi. W październiku i listopadzie 2020 roku, gdy 
wybuchł Strajk Kobiet, każda z relacji osiągała zasięg sięgający setek tysięcy odbiorców, a najpopularniejsze z nich zbliżały się do 
miliona - zarówno odbiorców, jak i generowanych przez nich wyświetleń materiałów. Publikowaliśmy także liczne wykresy 
(dotyczące omawianych w tekstach zagadnień – politycznych, społecznych, sytuacji epidemicznej) oraz 778 grafik (infografiki, 
memy, ilustracje, animacje). Kontynuowaliśmy również produkcję naszego podcastu – w 2020 roku opublikowaliśmy 40 
odcinków.
OKO.press stale produkuje też cykl wyjątkowych na polskim rynku medialnym mini-dokumentów autorstwa Roberta 
Kowalskiego. To forma wideo inna niż relacje live, oferująca zupełnie inną wartość dokumentalną i artystyczną. Niektóre z tych 
materiałów, zwłaszcza z cieszącej się dużą popularnością serii poświęconej miesięcznicom smoleńskim potrafiły przyciągnąć do 
ekranów kilkumilionową widownię.
Pandemia COVID-19, wybory prezydenckie oraz jesienny Strajk Kobiet spowodowały duże zainteresowanie naszymi treściami i 
znaczne zwiększenie ich zasięgów. Portal OKO.press miał ponad 26 mln unikalnych użytkowników (przy czym wskaźnik ten 
bliższy jest liczbie urządzeń, z których korzystają użytkownicy, czyli np. osoba, która czyta nas na laptopie i na smartfonie liczy się 
podwójnie) i ponad 105 mln odsłon.
Fundacja upowszechnia swoje treści także na platformach społecznościowych: Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Pod 
koniec 2020 roku mieliśmy: ponad 580 tys. osób obserwujących nas na Facebooku, 116 tys. Obserwujących na Twitterze, blisko 
82 tys. Na Instagramie oraz ponad 17 tys. Subskrybentów na YouTube. Kanały social media służą też do kontaktów z 
Czytelniczkami i Czytelnikami, zbierania informacji i budowania społeczności OKO.press
W 2020 roku Fundacja rozpowszechniała także swoje treści przez kanał e-mail (pod koniec 2020 roku w bazie odbiorców 
mieliśmy ponad 183 tys. Osób) m.in. poprzez wysyłkę codziennych (366) i tygodniowych (52) newsletterów. Drogą mailową 
przesyłamy także teksty specjalne, informacje o najważniejszych wydarzeniach z życia Fundacji oraz apele o wsparcie finansowe 
naszej działalności.
W kwietniu 2020 OKO.press dostało prestiżową nagrodę Wolności Wypowiedzi 2020 w kategorii media przyznawaną przez 
Index on Censorship. Wyróżnienie onieśmielające, ponieważ konkurenci w finale nagrody z Hong Kongu, Wenezueli i Burundi, co 
dzień muszą się mierzyć z większymi niż my naciskami ze strony władzy, a nawet z zagrożeniem własnego zdrowia i życia.
W konkursie Grand Press 2020, w kategorii „Dziennikarstwo śledcze” nominowany był Sebastian Klauziński za cykl reportaży: 
„Jak Wirtualna Polska promuje Ziobrę. »Łączy nas z Ministerstwem Sprawiedliwości wiele interesów« ”, „Ujawniamy skalę 
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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

promocji resortu Ziobry w Wirtualnej Polsce. Była ogromna ”.
We wrześniu 2020 roku głosami Internautów OKO.press zwyciężyło w kategorii “Media” w plebiscycie “Korony Równości” 
organizowanym przez Kampanię Przeciw Homofobii.
*** 
Fundacja Ośrodek Kontroli Obywatelskiej OKO upowszechnia także wiedzę o demokracji, praworządności oraz standardach 
ochrony praw człowieka poprzez publikację treści w języku polskim na stronie, mediach społecznościowych i newsletterze 
Archiwum Osiatyńskiego oraz w języku angielskim na stronie i w mediach społecznościowych Rule of Law in Poland. Wszystkie 
treści dostępne są nieodpłatnie.
Na stronie Archiwum Osiatyńskiego (www.archiwumosiatynskiego.pl) w 2020 roku opublikowano 1019 artykułów w tym:
Styczeń - 66 artykułów
Luty - 91
Marzec - 71
Kwiecień - 112
Maj - 107
Czerwiec - 69
Lipiec - 88
Sierpień - 83
Wrzesień - 58
Październik - 107
Listopad - 92
Grudzień - 75 
Wysłano 20 newsletterów.
Tematyka publikowanych treści dotyczyła najważniejszych konstytucyjnych organów państwa - Trybunału Konstytucyjnego, 
Krajowej Rady Sądownictwa, Sądu Najwyższego, Rzecznika Praw Obywatelskich; Trybunału Sprawiedliwości UE i Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka, działań Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego w sporze z polskim rządem o praworządność 
w Polsce, wyborów prezydenckich; ograniczeń praw i wolności w kontekście pandemii koronawirusa i wyborów prezydenckich; 
wolności mediów; systemu dyscyplinarnego dla sędziów i adwokatów, w tym ustawy kagańcowej, represji wobec sędziów i 
prokuratorów, pytań prejudycjalnych zadawanych przez sądy w Polsce i innych krajach UE do Trybunału Sprawiedliwości UE w 
związku ze zmianami w sądownictwie w Polsce, wykonywania Europejskiego Nakazu Aresztowania, Ministerstwa 
Sprawiedliwości i działań oraz stanowisk polskiego rządu odnośnie praworządności, działań Rzecznika Praw Obywatelskich, 
działalności i wpływom organizacji społecznych, protestach społecznych i innych formach mobilizacji społecznej, przykładów 
dyskryminacji mniejszości.
Publikowano wywiady z prawnikami, sędziami, naukowcami zajmującymi się prawem, a także omówienia sondaży opinii 
publicznej.
Opublikowane materiały dotyczyły kwestii praworządności w Polsce i innych państwach UE oraz reakcji organów Unii 
Europejskiej i Rady Europy na nie. 
Na stronie Rule of Law in Poland (ruleoflaw.pl) w 2020 roku opublikowano 120 artykułów w języku angielskim.
Tematyka artykułów dotyczyła: spraw w Trybunale Konstytucyjnym i Sądzie Najwyższym, orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej i spraw w Europejski Trybunale Praw Człowieka, represji wobec sędziów, prokuratorów, zmian 
ustawodawczych, działań Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiej dotyczących praworządności w Polsce, Sądu 
Najwyższego, Prokuratury, wykonywania Europejskiego Nakazu Aresztowania, Ministerstwa Sprawiedliwości i działań oraz 
stanowisk polskiego rządu odnośnie praworządności, ograniczeń praw i wolności obywatelskich w tym w kontekście pandemii, 
wyborów prezydenckich, działań Rzecznika Praw Obywatelskich. Opublikowano też listy otwarte i apele środowisk prawniczych z 
Polski i Europy.
Rozwijano także komunikację przez media społecznościowe Twitter (@archiwumO, @RULEOFLAWpl)  i Facebook.
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

Nie dotyczy

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

8000000

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

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

Wydawanie portali OKO.press, Archiwum 
Osiatyńskiego i Rule of Law in Poland w celu 
monitorowania przestrzegania prawa przez 
organy władzy publicznej i osoby uczestniczące 
w życiu publicznym; upowszechniania i ochrony 
wolności i praw człowieka, w szczególności 
wolności i praw mniejszości; wspomagania 
rozwoju demokracji; wspierania 
równouprawnienia kobiet i mężczyzn; 
upowszechniania wiedzy o konieczności 
przeciwdziałania zmianom klimatu i wspierania 
ochrony środowiska; wspierania ochrony 
zdrowia oraz edukacji, oświaty i wychowania, a 
także relacjonowania aktywizmu 
obywatelskiego.

63.12.Z 121 603,95 zł

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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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) 5 091 307,18 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 4 817 320,69 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 180 767,26 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 93 219,23 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

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

Produkcja i rozpowszechnianie informacji w 
formie newsletterów z podsumowaniem 
najciekawszych artykułów, 
przygotowywanych dla firm na podstawie 
treści publikowanych na portalach 
OKO.press, Archiwum Osiatyńskiego i Rule 
of Law in Poland w celu monitorowania 
przestrzegania prawa przez organy władzy 
publicznej i osoby uczestniczące w życiu 
publicznym; upowszechniania i ochrony 
wolności i praw człowieka, w szczególności 
wolności i praw mniejszości; wspomagania 
rozwoju demokracji; wspierania 
równouprawnienia kobiet i mężczyzn; 
upowszechniania wiedzy o konieczności 
przeciwdziałania zmianom klimatu i 
wspierania ochrony środowiska; wspierania 
ochrony zdrowia oraz edukacji, oświaty i 
wychowania, a także relacjonowania 
aktywizmu obywatelskiego.

63.12.Z 0,00 zł

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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121 603,95 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 4 266 264,91 zł

2.4. Z innych źródeł 703 438,32 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 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 121 603,95 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: 4 271 176,68 zł 121 603,95 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

1 Wynagrodzenie dziennikarzy piszących dla portali OKO.press oraz Archiwum Osiatyńskiego. 121 603,95 zł

1 Wynagrodzenie dziennikarzy piszących dla portali OKO.press oraz Archiwum Osiatyńskiego. 121 603,95 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

4 266 264,91 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 999 240,12 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -21 351,83 zł

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

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

3 818 080,57 zł 121 603,95 zł

202 119,09 zł 0,00 zł

0,00 zł

34,19 zł

250 942,83 zł

0,00 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: zwroty kosztów procesu FUZ, umorzenie 
zobowiązań publicznych w ramach tarczy antykryzysowej podczas 
pandemii

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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)

26 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)

22,66 etatów

152 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy 
przedstawiciele władz organizacji)

0 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 2 787 249,49 zł

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

2 787 249,49 zł

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

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

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)  

6 564,18 zł

1 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

1 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

2 048 022,66 zł

2 048 022,66 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 739 226,83 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 202 119,09 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 2 585 130,40 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

13 579,30 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)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Toko Anna Okazaki-Pindur, Członkini 
Zarządu, 14.10.2021 Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-10-14
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