
Sprawozdanie z działalności fundacji

za rok 2020

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 1491) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie ramowego
zakresu sprawozdania z działalności fundacji (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 36).

Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;

We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–);

Pola wyboru należy uzupełnić przez wstawienie pojedynczego znaku X.

I. Dane fundacji

1. Nazwa fundacji Fundacja INFO OPS Polska

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kraj:

Polska
Województwo:

Mazowieckie
Powiat:

Warszawa

Gmina:

Mokotów
Ulica:

Puławska
Nr domu:

12

Nr lokalu:

3
Miejscowość:

Warszawa
Kod pocztowy:

02-566

Nr telefonu (fakultatywne):

505462482
Adres poczty elektronicznej:

info@infoops.pl
Nr faksu (fakultatywne):

-

Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby):
n/d

3. Nr REGON: 383240397 4. Data wpisu w KRS: 2019-04-30 5. Nr KRS: 0000784359

6. Dane członków zarządu
fundacji (wg aktualnego wpisu
w KRS)

Imię i nazwisko Funkcja

Kamil Basaj Prezes zarządu

II. Charakterystyka działalności fundacji w okresie sprawozdawczym

1. Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu)

1. Promocja i ochrona wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej oraz polskiej gospodarki,
2. Inspirowanie oraz współtworzenie działań komunikacyjnych związanych z wizerunkiem Rzeczypospolitej

Polskiej.
3. Działalność promocyjna, w tym medialna wspierająca wizerunek Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Wspieranie i prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałania manipulacji środowiskiem informacyjnym.
5. Wspieranie podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadry zarządzającej i pracowników polskich przedsiębiorstw,

w tym spółek z udziałem skarbu państwa.
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6. Integrowanie środowiska naukowo-badawczego oraz kadry zarządzającej polskich przedsiębiorstw, w tym
spółek z udziałem skarbu państwa,

7. Prowadzenie badań i działalność edukacyjna
8. Promowanie nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania bezpieczeństwem.
9. Analizowanie i syntezowanie danych otrzymywanych w ramach prowadzonych badań
10. Prowadzenie badań i szkoleń z zakresu bezpieczeństwa środowiska informacyjnego, operacji informacyjnych,

operacji psychologicznych.
11. Wsparcie dla rozwoju zdolności rozpoznania operacji informacyjnych i psychologicznych, w tym analityki

procesów manipulacji środowiskiem informacyjnym.
12. Wsparcie dla rozwoju zdolności przeciwdziałania procesom manipulacji środowiskiem informacyjnym.
13. Prowadzenie aktywnej komunikacji i upowszechnianie wiedzy o bezpieczeństwie środowiska informacyjnego,

operacji informacyjnych, operacji psychologicznych.
14. Wspieranie działalności z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
15. Promocja wiedzy o historii, gospodarce i kulturze polskiej oraz postaw patriotycznych,
16. Działalność publicystyczna
17. Aktywna promocja wzorców związanych z dobrym rządzeniem, przestrzeganiem praw człowieka oraz

poszanowaniem dla wolności mediów;
18. Działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
19. Rozwijanie kontaktów naukowych, kulturalnych, politycznych i społecznych pomiędzy przedstawicielami różnych

krajów, społeczności.

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych (odnoszące się do faktycznie
wykonywanej działalności statutowej w roku sprawozdawczym)

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Działalność edukacyjną, publicystyczną i badawczą.
2. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym

w celach działania Fundacji.
3. Działalność kulturalną, organizowanie konferencji, spotkań oraz wydawanie publikacji.
4. Działalność edukacyjną:

a. upowszechnianie wiedzy o historii, bezpieczeństwie, obronności;
b. Prowadzenia szkoleń i wykładów;
c. Działalność publicystyczną;
d. Promowanie ideałów demokracji
e. Działalność z zakresu ochrony środowiska informacyjnego i promowanie dobrych praktyk w tym

zakresie.
5. Członkostwo w organizacjach o celach statutowych zbieżnych z celami Fundacji.
6. Współpracę z władzami samorządowymi i rządowymi oraz polskimi i zagranicznymi organizacjami

pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

Fundacja w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku zrealizowała następujący zakres działań merytorycznych:

W ramach nieodpłatnej działalności statutowej:

1. Konsultacje i wykład w Ośrodek Studiów nad Wyzwaniami Cywilizacyjnymi Centrum Badań nad
Bezpieczeństwem Akademii Sztuki Wojennej. Tematyka - Zarządzanie refleksyjne, modele rozpoznania.

2. Udział w Dziekańskim Panelu Dyskusyjnym Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
Uniwersytetu Łódzkiego.

3. Uczestnictwo i konsultacje w ramach NATO Public Diplomacy Division - Wydarzenie: An Integrated Approach to
NATO Communications.

4. Udział i konsultacje w Expert Roundtable discussion on disinformation and building trust in the
media.Organizator: The British Embassy Warsaw and the Embassy of the United States of America

5. Wykład nt. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej podczas: V Konferencja Naukowa  -Bezpieczeństwo
energetyczne - filary i perspektywy rozwoju.
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6. Konsultacje robocze z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów nt. zagrożeń dla bezpieczeństwa przestrzeni
informacyjnej.

7. Opracowanie materiałów i udział w programie TV Republika nt: Rosyjskiej dezinformacji w związku z
koronawirusem.

8. Wkład merytoryczny do The Warsaw Institute Review - Dezinformacja - broń XXI wieku.
9. Udział w debacie eksperckiej “Dezinformacja – rosyjska broń strategiczna wczoraj i dziś”. Organizator: The

Warsaw Institute Review.
10. Opracowanie wkładu i wywiad dla Polska Zbrojna w ramach: “Epidemia manipulacji”.
11. Konsultacje i wkład do raportu Ukraine Crisis Media Center pt: HOW RUSSIAN PROPAGANDA PLAYS STATES OFF

AGAINST EACH OTHER Case of Poland and Ukraine
12. Udział w audycjach Radia Gdańsk w obszarze tematycznym związanym z dezinformacją, i

manipulacją środowiskiem informacyjnym.
13. Konsultacje wybranych incydentów dezinformacji z Ministerstwem Obrony Narodowej.
14. Udział w projekcie START2THINK Media Literacy.
15. Szkolenie z rozpoznania i prowadzenia walki informacyjnej w ramach projektu: Ukrainian Elves.
16. Udział w konsultacjach i debacie w ramach projektu: Czech and Polish activities in countering Russian

disinformation & manipulation of historical facts ( CZ-PL Forum).
17. Organizacja i przeprowadzenie ćwiczeń INFO OPS EXE w ramach  GovTech Polska z udziałem Kancelarii Prezesa

Rady Ministrów.
18. Udział w konsultacjach i udział w wydarzeniu szkoleniowym Elves' Academy 2020. Obszar tematyczny:

Przeciwdziałanie operacjom informacyjnym.
19. Udział w badaniach pt: Dezinformacja w mediach.
20. Udział w konsultacjach i udział w wydarzeniu nt. zwalczania pro - kremlowskiej i chińskiej dezinformacji w

ramach projektu: CRITICAL THINKERS.
21. Udział w panelach dyskusyjnych i wydarzeniu STRATCOM SUMMIT 2020.
22. Udział w webinarze: „Bezpieczeństwo narracyjne Polski” Ośrodek Studiów nad Wyzwaniami Cywilizacyjnymi

Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Akademii Sztuki Wojennej
23. Konsultacje nt zagrożeń dla przestrzeni informacyjnej związanych z pandemią COVID-19. Organizator:

Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
24. Opracowanie i promocja publikacji własnych fundacji dostępnych na stronie https://infoops.pl/publikacje/
25. Opracowanie wersji testowej portalu informacyjnego disinfodigest.pl
26. Koordynacja prac projektu Disinfo Digest. Publikowanie ostrzeżeń nt występowania informacji manipulacyjnych

w polskojęzycznym środowisku informacyjnym https://twitter.com/Disinfo_Digest , około 1920 komunikatów i
alertów.

27. Opracowanie i wdrożenie w komunikacji nowego projektu pt DisInfoPack. Cotygodniowe podsumowanie
wybranych linii narracji propagandowych realizowanych przez państwa obce i wymierzonych w bezpieczeństwo
Polski.

28. Liczne wypowiedzi w mediach mające na celu podnoszenie świadomości społecznej w zakresie działań
manipulacyjnych realizowanych p-ko Polsce przez Federację Rosyjską i Chińską Republikę Ludową.

29. Opracowanie i promocja materiałów publicystycznych, w tym raportów:
a. Antysemityzm w Rosji.
b. Sowiecka dezinformacja o Katyniu.
c. Hybrid warfare – whether is it new. Chapter one.
d. Practical aspects of hybrid warfare. Chapter two.
e. Anti-Semitism in Russia. Russian disinformation and inspiration of anti-Semitism.
f. Działania dezinformacyjne Polskiej Partii Robotniczej w czasie II wojny światowej.
g. Analiza wycieku danych konfekcjonowanych na rzecz chińskiego aparatu bezpieczeństwa przez chiński

podmiot Shenzhen Zhenhua Data Information Technology (Tzw. Zhenhua Data Leak).
h. Promocja - Mathematical Models of Information Operations.
i. Mechanisms of disinformation of the 21st century.

3. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych
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1. Umowa z Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich. Projekt: „Stop Fake PL jako narzędzie przeciwdziałania
rosyjskim operacjom informacyjnym” - Raporty.

2. Umowa z Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich. Projekt: „Stop Fake PL jako narzędzie przeciwdziałania
rosyjskim operacjom informacyjnym” - Infografiki.

3. Współpraca z PRESS Partner Wojciech Pokora.
4. Współpraca z Uniwersytet Wrocławski - Współczesne zagrożenia związane z dezinformacją i innymi elementami

działań hybrydowych – aspekt narodowy i sojuszniczy.
5. Szkolenia na rzecz Fundacji Warsaw Institute.

4. Informacja o tym, czy fundacja prowadziła działalność gospodarczą
(zaznaczyć odpowiednie pole)

NIE TAK X

5. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS (należy podać
kody PKD działalności gospodarczej wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS wraz z ich opisem słownym oraz kody
i opis słowny faktycznie prowadzonej działalności gospodarczej)

Przedmiot działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

Przedmiot przeważającej działalności:

6 3 .9 9. Z: Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Przedmiot pozostałej działalności:

5 8. 1 9. Z: Pozostała działalność wydawnicza;
6 3 .1 1. Z: Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
6 3. 1 2. Z Działalność portali internetowych;
6 3. 1 9. Z Działalność agencji informacyjnych;
6 2. 0 1. Z: Działalność związana z oprogramowaniem;
6 2. 0 2. Z: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
7 0. 2 1. Z: Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
7 4. 9 0. Z: Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
8 5. 5 9. B: Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

Działalność gospodarcza Fundacji opierała się na świadczeniu usług z dziedziny bezpieczeństwa środowiska
informacyjnego, rozpoznania i analizy danych pochodzących z otwartych źródeł informacji, sporządzania raportów i
analiz dotyczących zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo środowiska informacyjnego, udziale w wydarzeniach
akademickich i szkoleniach. Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej Fundacja uzyskała przychód w wysokości:
31 402,54 PLN

6. Odpisy uchwał zarządu fundacji (należy dołączyć odpisy uchwał zarządu fundacji w formie np. kserokopii, podjętych
w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy sprawozdanie, bądź wskazać, iż zarząd nie podejmował uchwał)

1. Uchwała nr 1/2020 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego fundacji
2. Uchwała nr 2/2020 o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego

III. Informacja o wysokości uzyskanych przychodach fundacji w okresie sprawozdawczym

1. Łączna kwota uzyskanych przychodów

Kwota (w podziale na formy płatności)

Przelew Gotówka

31402,54 0

a. Przychody z działalności statutowej 0 0

4



b. Przychody z działalności gospodarczej 31402,54 0

c. Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 5000,01 0

2. Informacja o źródłach przychodów

a. Przychody z działalności odpłatnej w ramach celów statutowych 0 0

b. Ze źródeł publicznych ogółem, w tym: 5000 0

- Ze środków budżetu państwa 0 0

- Ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 5000 0

e. Ze spadków, zapisów 0 0

f. Z darowizn 0 0

g. Z innych źródeł (wskazać jakich) 0 0

3. Jeżeli prowadzona działalność gospodarcza

a. Wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej (tj. przychody minus koszty) 19248,54

b. Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu
osiągniętego z pozostałych źródeł

100%

IV. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Koszty fundacji ogółem

Kwota (w podziale na formy płatności)

Przelew Gotówka

47408,24 1829,01

a. Koszty realizacji celów statutowych 25486,75 978,04

b. Koszty administracyjne (czynsze, opłaty pocztowe, telefoniczne
itp.)

8464,38 611,19

c. Koszty działalności gospodarczej 11914,22 239,78

d. Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe) 1384,08 158,81

V. Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

1. Liczba osób zatrudniona w fundacji na podstawie stosunku pracy
(wg zajmowanego stanowiska)

0

a. Liczba osób zatrudniona wyłącznie w działalności gospodarczej 0

3. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez fundację
w okresie sprawozdawczym (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń)

28548

a. Z tytułu umów o pracę (z podziałem na wynagrodzenia, nagrody,
premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych
wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności
gospodarczej)

0
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b. Z tytułu umów zlecenia 28548

c. Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych
organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością
gospodarczą (z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie
i inne świadczenia)

0

d. Wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia wypłaconego osobom kierującym wyłącznie
działalnością gospodarczą (z podziałem na wynagrodzenia, nagrody,
premie i inne świadczenia)

0

VI. Informacja o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

1. Fundacja udzielała pożyczek pieniężnych (zaznaczyć odpowiednie pole) NIE X TAK

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0

3. Wskazanie pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek
pieniężnych

n/d

4. Statutowa podstawa udzielenia pożyczek pieniężnych n/d

VII. Środki fundacji

1. Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych, ze wskazaniem banku w przypadku rachunku bankowego
lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego)

182,64

2. Wysokość kwot zgromadzonych w gotówce (należy podać dane na koniec roku
sprawozdawczego)

13,60

3. Wartość nabytych obligacji oraz
wielkość objętych udziałów lub
nabytych akcji w spółkach prawa
handlowego ze wskazaniem tych
spółek

4. Dane o nabytych nieruchomościach, ich
przeznaczeniu oraz wysokości kwot
wydatkowanych na to nabycie

5. Nabyte pozostałe środki
trwałe

0 0 2682,93

6. Dane o wartościach aktywów i zobowiązań fundacji
ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów statystycznych

Aktywa Zobowiązania

4693,24 2191,56

VIII. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania
zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności

-

IX. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja w sprawie
składanych deklaracji podatkowych
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Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań podatkowych względem Skarbu Państwa. Fundacja nie posiada żadnych
zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Fundacja regularnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa składa do właściwego Urzędu Skarbowego
deklaracje podatkowe VAT, opłaca zaliczki na podatki PIT-4 i CIT oraz składa wszelkie niezbędne deklaracje do Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych, w tym opłaca składki w terminie.

CIT-8, PIT-4R oraz pełne Sprawozdanie Finansowe za rok 2020 Fundacja złożyła w ustawowym terminie.

X. Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r. poz. 1115, 1520, 1655,
1798 i 2088)

NIE X TAK

XI. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej
równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy
kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji

Fundacja nie przyjmowała wpłaty ani nie dokonywała płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej
równowartość 10 000 euro.

XII. Informacja o przeprowadzanych kontrolach w fundacji

1. Informacja, czy w fundacji była przeprowadzona kontrola (zaznaczyć
odpowiednie pole)

NIE X TAK

2. Wyniki przeprowadzonej kontroli w fundacji (jeśli taka była)

-

Warszawa dnia: 30 grudnia 2021 roku.

Kamil Basaj
Prezes zarządu Fundacji INFO OPS Polska

7


