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Warszawa, dnia 10. grudnia 2017 r. 

 
 
 
 
 
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI 
FUNDACJA OŚRODEK BADAŃ NAD MIGRACJAMI  

za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 
 
 
 
 

I.  
 
DANE FUNDACJI 
 
FUNDACJA OŚRODEK BADAŃ NAD MIGRACJAMI 
Adres siedziby: 00-407 Warszawa, ul. Okrąg 8/10B lok. 13 
Adres do korespondencji: j.w. 
Adres poczty elektronicznej: kontakt@obmf.pl 
Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym: 20.10.2011  
KRS 0000399863 
REGON:  145848090 
 
Zarząd: 
od dnia 01.01.2016 do 22.04.2016: 

1. Okólski Marek – Przewodniczący Zarządu 
2. Lesińska Magdalena – Członek Zarządu 
3. Kaczmarczyk Paweł – Członek Zarządu 

 
od dnia 22.04.2016. do dnia 31.12.2016: 

1. Agata Górny – Członek Zarządu 
2. Lesińska Magdalena – Członek Zarządu 
3. Kaczmarczyk Paweł – Członek Zarządu 

 
II.  

 
Cele statutowe: 

1. Wspieranie rozwoju nauk społecznych i humanistycznych w zakresie wiedzy o 
migracjach; 

2. Rozwój kadry naukowej; 
3. Prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych kierowanych do społeczeństwa, 

związanych z migracjami. 
 
Powyższe cele zgodnie z statutem są realizowane poprzez: 

1. Inicjowanie, wspieranie i finansowanie badań i działań naukowych; 
2. Organizowanie i finansowanie konferencji, seminariów oraz spotkań o charakterze 

naukowym; 
3. Przygotowywanie niezależnych ekspertyz i publikacji w zakresie badań nad 

migracjami; 
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4. Gromadzenie i udostępnianie książek, czasopism, dokumentacji, danych i publikacji 
elektronicznych z zakresu objętego celami Fundacji; 

5. Organizowanie kursów i szkoleń dla reprezentantów administracji, organizacji 
społecznych i innych podmiotów; 

6. Zapraszanie i finansowanie pobytu w celach naukowych wybitnych uczonych i 
specjalistów; 

7. Podejmowanie i finansowanie działalności wydawniczej (publikacji wydawanych 
drukiem oraz multimedialnych) o charakterze naukowym związanych z celami 
Fundacji; 

8. Wspieranie działań na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego i ustawicznego, w tym 
działań edukacyjnych w dziedzinie studiów nad migracjami;   

9. Udzielanie stypendiów naukowych oraz nagród za działalność naukową; 
10. Współpracę z instytucjami, organizacjami i osobami działającymi w kraju i zagranicą w 

zakresie objętym celami Fundacji; współdziałanie to może mieć charakter wsparcia 
organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo 
pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł. 

11. Kształcenie kadr dla realizacji zadań statutowych Fundacji; 
12. Wspomaganie inicjatyw społecznych zgodnych celami Fundacji; 
13. Podejmowanie innych działań służących celom Fundacji; 
14. Współpracę z innymi podmiotami zajmującymi się tematyką badań społeczno-

ekonomicznych. 

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA FUNDACJI W 2016 ROKU: 

Najważniejsze działania w 2016 roku dotyczyły realizacji głównych celów statutowych 
Fundacji, czyli wspierania rozwoju nauk społecznych i humanistycznych w zakresie wiedzy o 
migracjach oraz prowadzenia działań edukacyjnych i informacyjnych kierowanych do 
społeczeństwa, związanych z migracjami.  

Wymienione poniżej realizowane w 2016 roku projekty wpisały się przede wszystkim w 
realizację celu szczegółowego, jakim jest przygotowywanie niezależnych ekspertyz i publikacji 
w zakresie badań nad migracjami (§ 5, punkt 3 Statutu Fundacji). 

1.  Projekt Strategic Partnership in Adult Migrant Education: Perspectives from 
Mediterranean and Baltic Regions (MEDBALT), finansowany jest z programu Erasmus 
Plus. 

Czas trwania: styczeń 2015-sierpień 2016 
Koordynator: Diversity Development Group“ (DDG), Wilno (Litwa)  
Partnerzy:  
Uninersidad de Salamanca (Hiszpania),  
Tamat Centro Studi Formazione e Ricerca (Włochy),  
Centre for Advancement of Research and Development in Educational Technology LTD 
(Cypr),  
Koperazzjoni Internazzjonali (Malta) 
Celem projektu MEDBALT była analiza systemów i oferty edukacji adresowanych do dorosłych 
migrantów istniejących w różnych krajach UE oraz przygotowanie rekomendacji dotyczących 
ich rozwoju na podstawie przykładów dobrych praktyk.  
Cele szczegółowe projektu zakładały 1) opracowanie studium przypadku na temat systemu 
kształcenia (programów edukacji i infrastruktury) dostępnego dla dorosłych migrantów w kraju 
przyjmującym i jego roli w procesie integracji na przykładzie krajów uczestniczących w 
projekcie; 2) Przygotowanie rekomendacji politycznych w dziedzinie edukacji w celu integracji 
dorosłych migrantów, zarówno w poziomie narodowym, jak i na poziomie UE.  
Czas trwania projektu: styczeń 2015-sierpień 2016.  
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Suma środków finansowych przewidzianych na realizację projektu w 2015 i 2016r: 9535 EUR, 
w tym środki finansowe projektu dla Fundacji w 2016r: 3259 EUR 
 
2. Badanie naukowe gospodarstw rolnych zatrudniających imigrantów z Ukrainy, 
realizowane dla Narodowego Banku Polskiego.  
Czas trwania projektu:  wrzesień 2015-marzec 2016. 
Projekt obejmował następujące działania merytoryczne:   

 Badanie metodą RDS osób pracujących w sektorze rolniczym na terenie województwa 
mazowieckiego, próba min. 700 osób – migrantów zarobkowych z Ukrainy 

 Eksploracyjne badanie gospodarstw rolnych zatrudniających imigrantów z Ukrainy w 
dwóch wybranych gminach (w dwóch powiatach). 

 Analiza udziału cudzoziemskich pracowników i ich specyfiki w gospodarstwach rolnych, 
roli systemu oświadczeń w pozyskiwaniu cudzoziemskich pracowników. 

 Opracowanie raportu z badań, zawierającego wnioski i rekomendacje.   
Środki finansowe przewidziane w 2016 roku dla realizacji projektu:  62889,30 PLN  
 
3. Badanie naukowe imigrantów z Ukrainy w aglomeracji lubelskiej oraz pracujących 
w rolnictwie w województwie mazowieckim, realizowane dla Narodowego Banku 
Polskiego. 
Czas trwania projektu:  czerwiec 2016 – maj 2017. 
Projekt obejmował następujące działania merytoryczne:   

 Badanie metodą RDS migrantów ukraińskich w aglomeracji lubelskiej próba min. 400 
osób – migrantów zarobkowych i studentów z Ukrainy. 

 Badanie sondażowe gospodarstw rolnych zatrudniających imigrantów z Ukrainy w dwóch 
wybranych powiatach województwa mazowieckiego. 

 Analiza udziału cudzoziemskich pracowników i ich specyfiki w gospodarstwach 
rolnych, roli systemu oświadczeń w pozyskiwaniu cudzoziemskich pracowników. 

 Charakterystyka migrantów ukraińskich w Lublinie i przyjętych przez nich strategii 
migracyjnych, analiza roli systemu oświadczeń w dostępie do lubelskiego rynku pracy. 

 Opracowanie raportu z badań, zawierającego wnioski i rekomendacje.  
Środki finansowe przewidziane w 2016 roku dla realizacji projektu:  223204,50 PLN  
 
4. Projekt „Polak-Obywatel-Londyńczyk (POL). Tożsamość narodowa jako narzędzie 
aktywizacji obywatelskiej młodzieży polskiej zagranicą” Projekt współfinansowany z 
dotacji celowej w ramach zlecenia zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i 
Polakami za granicą przez Senat Rzeczpospolitej Polskiej. 
Czas trwania: kwiecień 2016-grudzień2016 
Partnerzy:  

 Polski Ośrodek Lewisham (Lewisham Polish Centre – LPC)  

 Centre for Community Engagement Research, Department of Social, Therapeutic and 
Community Studies, Goldsmiths College, Univeristy of London 

 Urząd Dzielnicy Lewisham (London Borough of Lewisham Authority, Young Mayor 
Office) 

Beneficjent: Polski Ośrodek Lewisham. 
W ramach projektu dokonano pogłębionego rozpoznania sytuacji Polaków, w tym młodzieży 
w dzielnicy Lewisham oraz uczestnictwa obywatelskiego migrantów z Polski w świetle danych 
i literatury, przeprowadzono partycypacyjną diagnozę młodzieży polskiej w dzielnicy, podjęto 
działania mające na celu włączenie polskiej młodzieży w działania Ośrodka Polskiego oraz 
działania dzielnicy Lewisham adresowane do młodzieży (m.in. wybory młodzieżowego 
burmistrza dzielnicy). W trakcie projektu wsparto Polski Ośrodek Lewisham w zakresie pracy 
z młodzieżą i wyposażenia Ośrodka zgodnie z jej potrzebami. 
Środki finansowe przewidziane w 2016 roku dla realizacji projektu: 130 093,72PLN 
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III.  

 
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 
Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej w roku 2016. 
 

IV.  
 
ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU: 
 

nr Treść uchwały 

  

01-2016 Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu nr 03/2015 z dnia 1.12.2015 

02-2016 Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu nr 01/2016 z dnia 18.01.2016 

03-2016 Zmiana w statucie paragraf 5 punkt 1 na brzmienie: ”Inicjowanie, wspieranie, prowadzenie i 
finansowanie badań i działań naukowych” 

04-2016 Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu nr 02/2016 z dnia 3.02.2016 

05-2016 Wskazanie jako przedmiot przeważającej działalności Fundacji: badania naukowe i prace 
rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z)   

06-2016 Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu nr 03/2016 z dnia 14.03.2016 

07-2016 Przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2015 

08-2016 Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu nr 02/2016 z dnia 30.06.2016 

09-2016 Przyjęcie sprawozdania merytorycznego Fundacji za rok 2015 

 

ODPISY UCHWAŁ FUNDATORÓW 

data Treść uchwały 

1.02.2016 Uchwała o zmianie w statucie paragrafu 5 punkt 1 

1.02.2016 Uchwała o powołaniu Agaty Górny na Członka Zarządu 

 

V.  
 
INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW: 
Przychody fundacji w 2016 roku wyniosły 333 510,67 zł, 
z czego: 
- przychody z działalności statutowej nieodpłatnej - 129643,72 zł 
w tym 129643,72 zł - środki z źródeł publicznych  
- przychody z działalności statutowej odpłatnej – 202891,35 zł 
- darowizny od osób fizycznych – 975,60 zł 
- przychody finansowe i pozostałe– 73,10 zł 
 

VI.  
 
INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH: 
Koszty fundacji w 2016 roku wyniosły 363199,12 zł  
z czego: 
 - koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej - 130093,72 zł 
 - koszty realizacji zadań działalności statutowej odpłatnej – 230205,63 zł 
 - administracyjne koszty – 857,40 zł 
 - pozostałe koszty – 2042,37 zł 
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VII.  

 
A. DANE O OSOBACH ZATRUDNIONYCH I WYNAGRODZENIACH 
W 2016 roku w Fundacji nie było osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i wypłat 
wynagrodzeń z tego tytułu. 
Przy realizacji projektów w ramach działalności statutowej Fundacja zawierała umowy cywilno-
prawne.  

 
B. ŁĄCZNA KWOTA WYPŁACONYCH WYNAGRODZEŃ 
Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń w 2016 roku stanowi: 165951,72 zł.  
 
C. WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU 
Zgodnie z statutem członkowie Zarządu Fundacji Ośrodek Badań nad Migracjami pełnią swoje 
funkcje nieodpłatnie.  
 
D. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA Z UMÓW ZLECENIA  
Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło w 2016 roku wyniosły  
165951,72 zł. 
 
E. Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych i nie zaciągała zobowiązań kredytowych. 
 
F. Rachunek bankowy jest prowadzony przez Alior Bank. Według stanu na dzień 31.12.2016 
Fundacja posiadała 46 842,71 PLN i 3461,19 EUR. na rachunkach bieżących. 

 
G-I. NABYTE OBLIGACJE, NIERUCHOMOŚCI, ŚRODKI TRWAŁE 
W roku 2016 Fundacja nie nabywała obligacji, nieruchomości i innych środków trwałych.  
 
J. WARTOŚĆ AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ 
Wartość aktywów na dzień 31.12.2016 – 73816,20 zł. 

Wartość zobowiązań na dzień 31.12.2016 – 27575,68 zł. 

 
VIII.  

 
W 2016 roku Fundacja wykonywała trzy zadania zlecone przez podmioty państwowe i 
samorządowe.  
W okresie styczeń-marzec 2016 roku Fundacja realizowała projekt na zlecenie Narodowego 
Banku Polskiego, którego celem było przetestowanie rozwiązań metodologicznych 
umożliwiających badanie imigrantów z Ukrainy w województwie mazowieckim. W ramach tego 
zadania ukończono obszerny raport merytoryczny odnoszący się do obecności imigrantów z 
Ukrainy w Polsce, ich roli dla polskiego rynku pracy oraz rozwiązań metodologicznych. Produkt 
końcowy zadania został odebrany protokołem i tym samym Fundacja rozliczyła się z jego 
realizacji. 
W okresie czerwiec-grudzień 2016 roku Fundacja realizowała kolejny projekt na zlecenie 
Narodowego Banku Polskiego, którego celem było zbadanie zatrudnienia migrantów 
ukraińskich w gospodarstwach rolnych w województwie mazowieckim oraz opisanie 
charakterystyki migrantów ukraińskich poza aglomeracją warszawską, w Lublinie. W 
szczególności zrealizowano następujące działania: a) badanie metodą RDS migrantów w 
Lublinie, b) badanie sondażowe rolników i zatrudnianych przez nich migrantów. Projekt będzie 
kontynuowany w 2017r. 
W okresie kwiecień-grudzień 2016r. Fundacja zrealizowała zadanie publiczne  „Polak-
Obywatel-Londyńczyk (POL). Tożsamość narodowa jako narzędzie aktywizacji obywatelskiej 
młodzieży polskiej zagranicą” zlecone przez Senat Rzeczpospolitej Polskiej Sprawozdanie z 
realizacji zadania zostało złożone w terminie i tym samym Fundacja rozliczyła się z jego 
realizacji. 
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IX.  

 
ROZLICZENIA Z TYTUŁU PODATKÓW: 
Na dzień 31.12.2016 Fundacja posiadała bieżące zobowiązania wobec budżetu z tytułu VAT 
– 10 894 zł. Jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczyła podatek za 2016 
r. na formularzu PIT-4R; jako płatnik podatku dochodowego od osób prawnych jednocześnie 
korzystający ze zwolnienia z podatku na mocy art. 17 ustawy o pdpp, rozliczyła 2016 r. na 
formularzu CIT-8 i CIT-O. Fundacja jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i rozlicza 
się z urzędem skarbowym miesięcznie składając deklarację VAT-7. 
  

W 2015 roku w Fundacji nie przeprowadzano kontroli zewnętrznych. 
 

 
 
Agata Górny    
 
 
Paweł Kaczmarczyk  
 
 
Magdalena Lesińska   


