
za rok     Brak 2022 

Sprawozdanie z działalności fundacji 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2167 oraz z 2022 r. poz. 2185) 

Ø Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;

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

Ø Pola wyboru należy uzupełnić przez wstawienie pojedynczego znaku X.

Nazwa organu sprawującego nadzór: 

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI 

I. Dane fundacji

1. Nazwa fundacji OŚRODEK MONITOROWANIA ANTYPOLONIZMU

2. Adres siedziby
i dane kontaktowe 

1. Kraj:

Polska
2. Województwo:

Zachodniopomorski
e

3. Powiat:

Szczecin

4. Gmina:

Szczecin
5. Ulica:

UL. WŁADYSŁAWA 
ŁOKIETKA

6. Nr domu:

5

7. Nr lokalu:

2
8. Miejscowość:

SZCZECIN
9. Kod pocztowy:

70-256

10. Nr telefonu (fakultatywne):

x
11. Adres poczty elektronicznej:

biuro@fundacjaom
a.pl 

12. Nr faksu (fakultatywne):

x

13. Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby):

14. Adres strony internetowej (jeżeli fundacja posiada stronę www)

https://fundacjaoma.pl/

3. Nr REGON:
38823074200

000
4. Data
wpisu 
do KRS: 

23.02.2021 5. Nr KRS: 0000885271

6. Dane członków
zarządu fundacji / 
dane likwidatora 
(według 
aktualnego wpisu 
w KRS) 

Imię i nazwisko Funkcja 

DARIUSZ MATECKI PREZES ZARZĄDU 

7. Numer NIP
fundacji 8522670560 



8. Wszystkie cele 
statutowe fundacji 

a) Ochrona dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej oraz Narodu 
Polskiego. 
b) Monitorowanie i rejestracja oraz weryfikacja zachowań 
podważających dobre imię Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności 
czynów łamiących prawo. 
c) Przeciwdziałanie przestępstwom, w szczególności na tle 
uprzedzeń wyznaniowych lub narodowościowych. 
d) Przeciwdziałanie ojkofobii, nienawiści do Narodu Polskiego, 
tradycji oraz religii Rzymskokatolickiej. 
e) Pomoc prawna ofiarom przestępstw, w szczególności na tle 
nienawiści do Narodu Polskiego, Kościoła Rzymskokatolickiego. 
f) Pomoc prawna rodzicom, w szczególności w procesie 
wychowywania potomstwa zgodnie ze swoim sumieniem i danym 
systemem aksjologicznym. 
g) Krzewienie wartości patriotycznych, Praw Człowieka, wzajemnego 
szacunku oraz dbałość o zachowanie tradycji i historii Rzeczypospolitej. 
h) Przeciwdziałanie nieuzasadnionemu różnicowaniu (dyskryminacji) 
członków Narodu Polskiego oraz obywateli polskich, w szczególności ze 
względu na płeć, wyznanie, kolor skóry, wiek, stan zdrowia, orientację 
seksualną, poglądy polityczne, stan cywilny, pochodzenie etniczne, 
narodowość, wykonywany zawód. 
i) Dbałość o prawidłowy rozwój oraz utrwalenie konstytucyjnie 
rozumianej rodziny oraz małżeństwa zgodnie z dorobkiem nauk 
psychologii, socjologii, filozofii oraz prawa. 
j) Współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi oraz 
organizacjami pozarządowymi. 
k) Wspieranie rozwoju lokalnego patriotyzmu oraz społeczeństwa 
obywatelskiego. 
l) Aktywizacja obywateli w ramach działalności pozarządowej 
przynoszącej ogólnospołeczne korzyści. 
m) Edukowanie i krzewienie postaw patriotycznych oraz 
popularyzowanie historii.  
n) Organizowanie prelekcji oraz spotkań z ludźmi zajmującymi się 
szerokim zakresem nauk humanistycznych oraz społecznych. 
o) Wsparcie dla inicjatyw mających rozwój materialny i niematerialny 
środowiska strukturalnego regionu Pomorza Zachodniego. 
p) Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: 
działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w 
zakresie, ochrony środowiska, dobroczynności, patriotyzmu, dobrego 
imienia Rzeczypospolitej, instytucji rodziny. 

II. Charakterystyka działalności fundacji w okresie sprawozdawczym (dane odnoszą się do faktycznie 
wykonywanej działalności w roku sprawozdawczym) 

1. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych 



W okresie sprawozdawczym fundacja prowadziła faktyczną działalność statutową w 
zakresie: 
1) Monitorowania i rejestracji oraz weryfikacji zachowań podważających dobre imię
Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności czynów łamiących prawo. W
szczególności monitorowanie zachowań godzących w dobre imię żołnierzy Wojska
Polskiego, strażników Straży Granicznej, policjantów i innych służb mundurowych
wykonujących obowiązki służbowe w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa polskim
obywatelom.
2) Aktywnej współpracy z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się walką z
nienawiścą do Narodu Polskiego i religii Rzymskokatolickiej. Współpraca z
organizacjami katolickimi w zakresie ścigania przestępczości związanej z
dyksryminacją chrześcijan w Polsce (w tym dewastacje, napaści na tle dyksryminacji
religijnej).
3) Prowadzenie kont w mediach społecznościowych w zakresie informowania o
działalności fundacji oraz edukowania i krzewienia postaw patriotycznych oraz
popularyzowanie historii. Strona fundacji na portalu Facebook osiągnęła zasięg w roku
2021 zasięg prawie 5 mln 900 tys., obserwuje ją ponad 90 tysięcy osób. Stronę fundacji
na portalu Twitter obserwuje ponad 13.300 osób. Strona na portalu Facebook
prowadzona przez fundację o nazwie "Pamiętam Wołyń" dotarła do 110 tys. osób i
obserwuje ją ponad 30.000 tys. osób.
4) Fundacja objęła swoim patronatem następujące publikacje historyczne:
- "PALILI, MORDOWALI, GWAŁCILI Zbrodnie Armii Czerwonej na Polakach 1920 - 1945"
autorstwa Krzysztofa Drozdowskiego.
- "Obrońcy Wołynia” - autorstwa Marka A. Koprowskiego
- "ROZKAZ MORDOWAĆ POLAKÓW ROMAN SZUCHEWYCZ KRWAWY DYKTATOR
OUN-UPN" - autorstwa Marka A. Koprowskiego.
5) Doprowadzenie do postawienia zarzutów karnych Franciszkowi V. za znieważenie
pomników żołnierzy podziemia niepodleściowego.
6) Doprowadzenie do wszczęcia śledztwa przeciwko Michałowi N. w sprawie
publicznego i wbrew faktom zaprzeczania zbrodni komunistycznej, będącej zbrodnią
wojenną i zbrodnią przeciwko ludzkości.
7) Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Tomasza Aleksandra S.
(znieważenie flagi Rzeczypospolitej Polskiej, znieważenie Rzeczpospolitej Polskiej,
znieważenie znaku Polski Walczącej).
8) Doprowadzenie do postawienia zarzutów Igorowi I. dot. publicznego znieważenia RP.
9) Doprowadzenie do rozpoznania, ujęcia, postawienia zarzutów osobie, która brutalnie
zaatakowała kierowcę katolickiej organizacji Prawo do życia.
10) Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z art 55 ustawy z dnia 18
grudnia 1998 r. o IPN przez Piotra P.
11) Zorganizowanie medialnej kampanii "Nie kupuj rosyjskiego!".
12) Skuteczne wystąpienie do Prezydenta Miasta Szczecin o zerwania umowy
partnerskiej z Murmańskiem.
13) Zorganizowanie zrzutki na dary dla uchodźców z Ukrainy (w tym zakup pampersów,
kredek, produktów spożywczych, grzejników elektrycznych).
14) Zorganizowanie protestów w Nowogardzie przeciwko oficjalnym uroczystościom
pod sowieckim pomnikiem.
15) Zorganizowanie petycji, pod którą podpisało się kilka tysięcy osób w sprawie
odebrania Gerhardowi Schröderowi Order Orła Białego.
16) Wysłanie zawiadomienia dot. możliwości popełnienia przestępstwa zdrady
dyplomatycznej przez Tomasz G.
17) Zebranie podpisów pod inicjatywami uchwałodawczymi w Szczecinie dot. likwidacji
sowieckich pomników: Pomnik Uczestników Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, Pomnik



Braterstwa Broni Żołnierzy Polskich i Radzieckich, Pomnik „Poległym w Walkach o 
Wyzwolenie Dąbia”. 
18) Doprowadzenie do postawienia zarzutów Piotrowi Z. dot. zniesławienia i 
znieważenia rzecznik prasowej Komendanta Głównego Straży Granicznej.  
19) Doprowadzenie do wszczęcia śledztwa w zakresie możliwości popełnienia 
przestępstwa z art. 133 kk [Znieważenie narodu lub państwa polskiego] przez Macieja 
G. 
20) Doprowadzenie do postawienia zarzutów znieważenia Straży Granicznej Marcie L. 
21) Doprowadzenie do postawienia zarzutów znieważenia Straży Granicznej Barbarze 
K.-S. 
22) Wystąpienie z petycją do Rady Miasta w Pyrzycach w sprawie usunięcia 
sowieckiego pomnika. 
23) Doprowadzenie do aktu oskarżenia przeciwko zastępcy burmistrza Cieszyna 
Przemysławowi M. oskarżonemu o popełnienie przestępstwa z art. 226§3 k.k. i art. 212 § 
2 k.k. 
24) Walka z zabijaniem polskich dzieci. Złożenie zawiadomienie do prokuratury o 
możliwości popełnienia przestępstwa z art. 152 § 2 i § 3 k.k. przez "Aborcyjny Dream 
Team". 
25) Objęcia patronatem XII Szczecińskiego Marszu Niepodległości   
26) Doprowadzenie do usunięcia tablicy upamiętniającej komunistyczną organizację 
PPR. 
27) Doprowadzenie d wszczęcia śledztwa w sprawie publicznego znieważenia 
Prezydenta RP przez przewodniczącą stow. Młodzi Demokraci w Radomiu. 
28) Przeprowadzenie kampanii społecznej na rzecz wybudowania w Szczecinie pomnika 
Ojców Polskiej Niepodległości. 
 
2. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych 

 
Fundacja nie zatrudnia pracowników. Prowadzenie fundacji, jej mediów 
społecznościowych, strony internetowej jest oparte na zasadach wolontariatu. Wydatki 
jakie ponosi są związane z najmem lokalu (885,60 zł), opłatami za abonament 
telefoniczny (20 zł miesięcznie), promocją treści fundacji na portalach 
społecznościowych (10397,42 zł), roczliczeniem rocznym fundacji (2000 zł). W 2022 
roku część środków została przeznaczona na kampanie reklamowe związane z 
działalnością statutową fundacji - zakup materiałów promocyjnych (24809,37 zł).    

3. Informacja o tym, czy fundacja prowadziła działalność gospodarczą 
w okresie sprawozdawczym (zaznaczyć odpowiednie pole, w przypadku 
zaznaczenia odpowiedzi TAK należy wypełnić rubrykę 5 oraz część III 
rubrykę 3) 

 

NIE  

 

TAK  

4. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS w okresie 
sprawozdawczym (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) 

NIE DOTYCZY 



5. Czy zarząd lub rada fundacji w okresie sprawozdawczym podejmowały uchwały (jeśli tak, to należy dołączyć odpisy
wszystkich uchwał podjętych w okresie objętym sprawozdaniem) 
Szczecin, 29.09.2022 Uchwała nr 2/2022 Zarządu FUNDACJI Ośrodek Monitorowania 
Antypolonizmu o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Zarząd Fundacji „Ośrodek 
Monitorowania Antypolonizmu" z siedzibą w Szczecinie, niniejszym zatwierdza 
sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 23.02.2021-31.12.2021 Uchwałę podjęto 
jednomyślnie,w głosowaniu jawnym. 

Szczecin, 29.09.2022 Uchwała nr 3/2022 Zarządu FUNDACJI Ośrodek Monitorowania 
Antypolonizmu o przeznaczeniu wyniku finansowego Zarząd Fundacji „Ośrodek 
Monitorowania Antypolonizmu" z siedzibą w Szczecinie, niniejszym decyduje o 
przeznaczeniu wyniku finansowego w kwocie 73.168,57 zł na dalszą działalność 
statutową. Uchwałę podjęto jednomyślnie,w głosowaniu jawnym 

III. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów

1. Łączna kwota uzyskanych
przychodów (suma punktów a-c) 

Kwota (w podziale na formy 
płatności) 

Inne formy przychodu 

Przelew 
(dotyczy wszystkich 
rodzajów płatności 
bezgotówkowych) 

Gotówka Wartość innych form przychodu 

0,00 0 

a. Przychody z działalności
statutowej 0 0,00 0,00 

b. Przychody z działalności
gospodarczej 0,00 0,00 0,00 

c. Pozostałe przychody 0,00 0,00 0,00 

2. Informacja o źródłach przychodów
a. Przychody z działalności odpłatnej
w ramach celów statutowych 0,00 0,00 0,00 

b. Ze źródeł publicznych ogółem,
w tym: 20 309,36 0,00 0 

- ze środków budżetu państwa 0,00 0,00 0,00 
- ze środków budżetu jednostek
samorządu terytorialnego 0,00 0,00 0,00 

c. Ze spadków, zapisów 0,00 0,00 0,00 

d. Z darowizn 20 309,36 0,00 0,00 

e. Z innych źródeł (wskazać jakich) 0,00 0,00 0,00 

3. Jeżeli prowadzono działalność gospodarczą
a. Dochód z prowadzonej działalności gospodarczej
(tj. przychody z działalności gospodarczej minus koszty 
działalności gospodarczej) 

0,00 

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

x 

IV. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym
Kwota (w podziale na formy 

płatności) 
Inne formy kosztów 



Koszty fundacji ogółem 
Przelew 

(dotyczy wszystkich 
rodzajów płatności 
bezgotówkowych) 

Gotówka Wartość poniesionych kosztów 

64 046,25 0,00 x 
1. Koszty realizacji celów
statutowych 35 206,79 0,00 0,00 

2. Koszty administracyjne (czynsze,
opłaty pocztowe, telefoniczne itp.) 6 473,81 0 0,00 

3. Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00 0,00 

4. Pozostałe koszty 22 365,65 0,00 0,00 

V. Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

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

0 

2. Liczba osób zatrudnionych
wyłącznie w ramach działalności 
gospodarczej 

0 

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

0 

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 

b. Z tytułu umów cywilnoprawnych 0 
c. Wysokości 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 

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

1. Fundacja udzielała pożyczek
pieniężnych (zaznaczyć odpowiednie 
pole, w przypadku zaznaczenia pola 
TAK należy wypełnić rubryki 2-4) 

NIE TAK 

2. Wysokość udzielonych pożyczek
pieniężnych 

0 



3. Wskazanie pożyczkobiorców
i warunków przyznania pożyczek 
pieniężnych 

nie dotyczy 

4. Statutowa podstawa udzielenia
pożyczek pieniężnych (należy 
zacytować odpowiedni przepis 
statutu) 

nie dotyczy 

VII. Środki fundacji

1. Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych, ze wskazaniem banku w przypadku rachunku bankowego (należy
podać dane na koniec roku sprawozdawczego) 

mBank 35 225,68 PLN 

2. Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (SKOK)
w przypadku rachunku członka SKOK (należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego) 

 nie dotyczy 

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

0 

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

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

6. Nabyte pozostałe środki trwałe

nie dotyczy nie dotyczy Zakup agregatu 
prądotwórczego -9 
232,78.  

7. Dane o wartościach aktywów
i zobowiązań fundacji ujętych 
we właściwych sprawozdaniach 
finansowych sporządzanych dla celów 
statystycznych na dzień kończący bieżący 
i poprzedni rok obrotowy 

Aktywa Zobowiązania 
NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 

VIII. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe
zadania zlecone - dotacje i zamówienia publiczne) oraz informacja o wyniku finansowym tej działalności1

1 Dane powinny być spójne z danymi finansowymi podawanymi w części III pkt 2 lit. b. 



BRAK 

IX. Informacja o rozliczeniach fundacji w okresie sprawozdawczym
1. Z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych

Brak danych 

2. Informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych

W przedmiocie okresu sprawozdawczego, o którym mowa w niniejszym sprawozdaniu 
fundacja złożyła w Urzędzie Skarbowym w Szczecina sprawozdanie finansowe 

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 2022 r. poz. 593, 
z późn. zm.) – zaznaczyć odpowiednie pole, 
w przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK należy 
wypełnić część XI. 

NIE 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 

XII. Informacja o przeprowadzanych kontrolach w fundacji

Nie dotyczy



1. Informacja, czy w fundacji była przeprowadzona kontrola
(zaznaczyć odpowiednie pole, w przypadku zaznaczenia 
odpowiedzi TAK należy wypełnić rubrykę 2) 

NIE TAK 

2. Wyniki przeprowadzonej kontroli w fundacji (pozytywne i negatywne wraz ze wskazaniem podmiotu
przeprowadzającego kontrolę) 

……………………………………… …………………………………… 
podpisy członków zarządu fundacji* podpisy członków zarządu fundacji* 

………………………………… 
miejscowość, data 

*podpisy członków zarządu fundacji zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w statucie fundacji

Nie dotyczy




