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FUNDACJAosRoDEK BADAŃ NAD M|GRAoJAM|
Adressiedziby:
oo-4o7Warszawa,u|.okrąg8/10B|ok.13
j.w.
Adresdo korespondencji:
Adrespocztyelektronicznej:
kontakt@obmf.pl
Rejestracja
w KrajowymRejestrzeSądowym:20.10.2011
KRS 0000399863
REGON: '145848090
Zarząd.,
(nadzień01'01.2013
i do 31.12.2013
bezzmian).
1' oko|skiMarek- Przewodniczący
Zaządu
- Członek
2. LesińskaMagda|ena
Zaządu
3. KaczmarczykPaweł- CzłonekZarządu
il.
Cele statutowe:
1' Wspieranie rozwoju nauk społecznychi humanistycznychw zakresie wiedzy o
migracjach;
2. Rozwoj kadry naukowej;
3. Prowadzenie działanedukacyjnychi informacyjnychkierowanychdo społeczeństwa,
związanych z migracjami.
Powyzsze ce|e zgodnie z statutemsą rea|izowanepoprzez.
1. |nicjowanie,
wspieraniei finansowaniebadań i działannaukowych;
2. organizowanie i finansowaniekonferencji,seminariÓw oraz spotkań o charakterze
naukowym;
3. Pzygotowywanie nieza|eznych ekspeńyz i pubIikacji w zakresie badań nad
migracjami;
4. Gromadzeniei udostępnianieksiązek,czasopism,dokumentacji,
danych i pub|ikacji
z zakresu objętegoce|amiFundacji;
e|ektronicznych
5' organizowanie kursow i szko|eń dIa reprezentantowadministracji,organizacji
społecznychi innych podmiotow;

6. Zapraszanie i finansowanie pobytu w celach naukowych wybitnych uczonych i
specjalistow;
7. Podejmowaniei finansowanie działaIności
wydawniczej (pubIikacjiwydawanych
drukiem oraz mu|timedia|nych)
o charakterze naukowym związanych z ce|ami
Fundacji;
8' Wspieranie dziatanna rzecz rozwojukształceniazawodowego i ustawicznego,w tym
dziallańedukacyjnychw dziedziniestudiów nad migracjami;
9. Udzie|aniestypendiownaukowychoraz nagrÓd za działa|ność
naukową
10' Wspołpracęz instytucjami,organizacjamii osobami działającymiw kraju i zagianicą
w zakresie objętymcelami Fundacji;wspołdziałanie
to może mieć charakterwsparcia
organizacyjnego,częściowego|ub całkowitegofinansowania pzedsięwzięcia a|bo
pomocyw uzyskaniuniezbędnychfunduszyz innychŹrodeł.
1 1. Kształceniekadr d|a rea|izaĄi zadań statutowychFundacji;
12.Wspomaganieinicjatywspołecznych
zgodnychce|amiFundacji;
,l3' Podejmowanieinnych
dzialtańsłuzącychce|omFundacji;
14' Wspołpracę z innymi podmiotami zajmującymi się tematyką badań społecznoekonomicznych.
DZ|AŁALNOSC STATUTOWA FUNDACJ| w 2013 RoKU:
Najwazniejsze
działania
w 2013 roku.
1. Badanie naukowe w zakresie opracowania i zastosowania metody badania
cudzoziemców pracujących w Po|sce ze szczególnym uwzględnieniem uzyskiwanych
przez nich dochodów z pracy i poziomu środków transferowanych za granicę
(kontynuacja z 2012).
Tłoprojektu:
Projekt powstał z inicjatywyi na z|ecenie Narodowego Banku Po|skiego pod nadzorem
merytorycznym Depańamentu Statystyki NBP.
CeIem projektu było przetestowanie
przyszłości
rozwiązańmetodo|ogicznych,
które w
mogłybyzostać wykorzystanedo ana|izy
sytuacjiwybranychgrup imigranckichw Po|sce.Jest to zadanie niełatwebiorąc pod uwagę
ograniczone doświadczeniaPo|ski jako kraju imigracji, brak zadowalających danych
oficja|nych(umoz|iwiającychnp' wy|osowanieproby) a dodatkowo specyfikę obecności
imigrantów Po|sce (koncentracjaW wybranych regionach kraju, duŻy udział migracji
krotkookresowych
i cyrkulacyjnych,zjawiskozatrudnienia nielegalnego).
jakie
Zadaniem,
zostałopostawionebyłowięc sprawdzenieczy i na i|e dostępne metody
pozyskiwaniadanych na temat imigrantówmogą byĆ wykorzystywanew przypadku Po|ski.
Przedmiotemszczegó|negozainteresowania
byłekonomicznywymiarobecności
imigrantow'
zwłaszcza sytuacja na rynku pracy oraz transferowanieśrodkowfinansowych do kraju
pochodzenia.
Fundacja poddaław badaniu testom dwie metody badawcze roiniące się szczegó|nie
sposobem doboru proby oraz Warunkamizbierania danych. Były to: ,,tradycyjna''
metoda
ce|owo-warstwowegodoboru próby opańa na załoŻonych kryteriach odnośnie warstw
(obywate|stwo,sektory zatrudnienia) oraz metoda bazu1ąca na załoŻeniach odnoŚnie
powiązańmiędzy migrantami(sieci powiązań)i wykorzystaniusytemu zachęt (Respondent
DrivenSamp|ing).Narzędzia badawcze skonstruowanoW taki sposob, by umoz|iwiały
ocenę
popu|acji,wzorców uczestnictwaw rynku pracy i korzystaniaz systemu
cech struktura|nych
pomocy społecznejoraz, w szczego|noŚci'oszacowanie skali i mechanizmów transferów
środkow
finansowychza granicę (remittances).
Grupy migrantowpoddane badaniu zostałyograniczonedo obywate|iUkrainy, Białorusii
Rosji (2 proby x 500 osob). Są to jedne z nĄ|iczniejszych grup narodowoŚciowych
uczestniczącychwe wspołczesnymnapływiedo Po|ski, z istotnym udziałemmigrantow

statusieoraz co wiĘe się z poprzedniącechą - duŻą
zarobkowychi o nieuregu|owanym
intensywnością
działańw szarejstrefiew Po|sce'
W wyniku projektuFundacjaw 2013 roku opracowałaszczegółowyrapoń opisujący
metod.
załoienia,metodę,sposób rea|izacjibadania,wynikii porÓwnaniezastosowanych
Rapoń został opub|ikowanyna stronie internetowejNBP oraz OBMF oraz został
przezOBMF wspó|niez NBP 17 stycznia
na seminariumzorganizowanym
zaprezentowany
2014.
Linkdo rapońu:http://www.nbp'com.p|/badania/seminaria-fi|esl17i2014.pdf
Terminrea|izaĄiprojektu- sierpień2012. kwiecień2013'
- NarodowyBankPolski.
Żródło
finansowania
Kosztyprojektu
w 2013roku- 66 496,75PLN

2. EUNOMAD European Rapoń 2012
Tłoprojektu'
Eunomadjest europejskąsiecią współpracy,którą okreŚ|icmoina jako pub|icznyobszar d|a
wie|ostronnegodia|ogu na temat działańdotyczących migracji,obywate|stwa,integracjii
rozwoju.
W 2007 roku jedenaścieorganizacjiz dziewięciu krajow podjęłoinicjatywękooperacjiw
obszarze związanym z migracjamii rozwojemoraz d|a wzmocnienia przejzystościi uznania
działanzwiązanych ze wzajemną współpracątak krajow Północy,jak i PołudniaEuropy, oraz
krajow pochodzenia imigrantow. By wzmocnić działaniaw tym obszarze i ich wpływ,
koniecznościąokazało
się stworzenieeuropejskiejsieci współpracy.W 2011 roku została
stwozona sieć, która składałasię z ponad stu europejskichorganizaĄi dziallającychna rzecz
społeczeństwa obywateIskiego,reprezentującychwładze IokaInych, Świat akademicki,
organizacji pozarządowych, instytucji badawczych funkcjonujących w obszarze migracji,
rozwoju, integracji, obywate|stwa o|az stowarzyszeń imigranckich. Wszystkie one
wspóftworząp|atformykrajowe,ktore z kolei jednoczą się na poziomie europejskimw sieci
Eunomad.
stworzenierapońuThe Eunomad EuropeanReport2012
W2013 roku Eunomad inicjowała
''Migration,deve|opmentand integrationin Europe'',w ktorymzostałprzeana|izowany
wpływ
finansowegoi gospodarczego kryzysu na mobi|noŚcmiędzynarodową,sytuację dotyczącą
praw migrantów,europejskiejpo|itykirozwojui integracji.
FundacjaośrodekBadań nad Migracjamiopracowałarozdziałrapońu dotyczącyPolski.
Rapoń jest dostępnypod adresem:
l -ressources/publications/102-eunomad-report-2912
http://www.eunomad.orglenll
2013.
Termin rea|izaĄiprojektu- czenłviec-|ipiec
Żrodłofinansowania- FundacjaADER - Associationpour |e Dóve|oppementEconomique
Rógiona|(Francja).
Koszty projektu- I 81 1,'13PLN

2. Szkolenie|migranciw Po|sce.Wzorce migracjii adaptaciiobywatelipaństwtrzecich
z perspektywyPolski
Tłoprojektu:
d|a
ProgramyEuropejskie
na z|ecenieWładzyWdraŻającej
Szkoleniezostałozorganizowane
jej pracownikow.
m.in.:
Zakresmerytoryczny
- Sytuacjaimigracyjna
w Polsce;
- Charakterystyka
największych
diasporw Po|sce;
. Rodzajedokumentów
jakimiposługuje
się grupadoce|owa;
- Sciezkaproceduralna
otrzymywania
w/wdokumentow.
(1Ogodz.szkoleniowych)
wykłady
dyskusji
Formaszko|enia:
z ó|ementami
Terminrea|izaĄiprojektu:
14-15'10'2013
Żródłofinansowan
ia: WładzaWdrazającaProgramyE uropejskie
Kosztyprojektu
w 2013roku - 6 661,79PLN

3' Konferencja ,,De|egowanie pracowników w
i demograficznychwe współczesnejEuropie''

kontekście zmian prawnych

Tłoprojektu:
organizatoramitego wydazenia zostałySekcja Agencji opieki' działĄącaw ramach
(głowny
FundacjaośrodekBadań nad
organizator),
AgencjiZatrudnienia
Stowarzyszenia
z lnstytutem
Migracjamioraz Po|ska |zba Gospodarczaw Niemczechprzy Wspołpracy
Warszawskiego.
Po|ityki
Społecznej
Uniwersytetu
Ce|em organizatorowkonferencjibyło zainicjowaniemerytoryczneji obiektywnej
po|itykami
na
i urzędnikamipaństwowymi
a naukowcami,
debatymiędzyprzedsiębiorcami
temat:
przyszłości
Europy w kontekście
migracjipracowniczychna przyktadzie
demograficznej
prawai praktykiUnii Europejskiej,
pracownikówz i do Po|skiw świet|e
Po|ski,mobi|ności
debaty wokół nowej dyrektywywdrozeniowejdo dyrektywy 96171/l/E dotyczącej
deIegowaniapracownikowW ramach świadczeniausług, praktycznych aspektow
pracowników.
de|egowania
przygotowała
organizatora
na z|eceniegłownego
FundacjaośrodekBadańnad Migracjami
2z 4 panelikonferencji:
przypadek
Europya migracjepracownicze:
demograficzna
1 . WspołczesnośÓ
i przyszłośc
Polski.
pracownikowz i do Polski w Świetle prawa i praktykiUE: oczekiwania,
2 - Mobi|nośó
praktyczne
kwestie
wyzwaniai
nt konferencji:
Linkdo informacji
nila_29.10.2013.htmI
http://www.
obmf.pl/projekty/projekty_Konfere
Terminrea|izaĄi. 29.10.201
3.
- Stowarzyszenie
Agencji Zatrudnienia'
finansowania
Zrodło
projektu
Koszty
w 2013roku 3 365,35PLN

4. Analiza nt. wpływucztonkostwaw UE na krajowy rynek pracy i zjawisko migracji
zarobkowej
Tłoprojektu:
Po|skido strukturUnii
1 maja 2014 roku minęłodziesięÓ |at od momentuprzystąpienia
i
Europejskiej.
Akcesjado UE oznaczałaistotnezmianyw wielusferachzycia społecznego
- w
doprowadziło
bowiem|ozszerzenie
się mobi|nośÓ,
ekonomicznego.
Jednąz nich okazała
- do wprowadzeniaswobodyprzemieszczania
się'
krótszejbądz dłuzszejperspektywie
pracyzarobkowej
pozagranicamikraju.
osied|ania
się i podejmowania
Ce|em,jaki zostałpostawionyprzedautoramitej ekspeńyzyjest ocena,na i|eczłonkostwo
(bezpośrednio)
na zjawiskamigracyjne
oraz (pośrednio)
wpłynęło
Po|skiw Unii Europejskiej
na procesyrynkupracy:
- ana|izatrendóww zakresiemigracji(skali,kierunkow,
struktury,
tendencji)na przestrzeni
ostatniejdekadyoraz ocena wpływumigracjiw tym okresiena po|skirynekpracyi po|ską
gospodarkę
Po|skiw UE;
w kontekŚcieczłonkostwa
- porownanie
MT i
w Po|scez państwamiregionu(z wyjątkiem
aspektowmigracjizarobkowej

cv);

- opracowanie
do UE
zakładĄącego,
ze Po|skanie przystąpiła
scenariuszua|ternatywnego
gospodarki.
rynkupracyi po|skiej
w 2004r - jaki miałoby
to skutekd|apo|skiego
- grudzień2013.
Terminrea|izacji- paŹdziernik
Agencji Zatrudnienia.
Żrodło
finansowan
ia - Stowarzyszenie
Kosztyprojektuw 2013roku- 16130,00PLN
Pozostałedziałaniastatutowe w 2013 roku:
Pozostałedziałaniaap|ikacvine:
2013. Regranting dla organizacji
Konkurs ,,Edukacja globalna
1. 0612013 pozarządowych'',Fundacja Edukacja dla Demokracji,projekt''Potencjałroznorodności
wielokuIturowa
szkoła''
2013. Regranting dla organizacji
2. 0612013 Konkurs ,,Edukacja globalna
pozaządowych'',Fundacja Edukacjad|a Demokracji,projekt''SiłaróŻnicy - konfliktdrogądo
zmiany"
etnicznych
3' 0612013- przetarg na rapoń Zatrudnieniew Po|sce imigrantów/mniejszości
2011.2013 oraz wpływ zjawisk emigracyjnychi imigracyjnychna rynek pracy, Centrum
RozwojuZasobow Ludzkich
4. 10-1212013Fundacja im. Batorego, Obywatele dla Demokracji, projekt dot. badania
nego d|a cudzoziemcÓw''
s kutkowa boIicji'' Efe kty programu r egu|aryzacyj

Wsoołpraca
z innvmiinstvtuciami:
w 2013 roku podpisanezostało porozumienieo współpracYz Urzędem do Spraw
Cudzoziemcow.
W ramach rozpoczętejwspołpracyOBMF p|anujewspo|nez UdSC działaniaw
poprzez.
edukacyjneji naukowejw zakresie migracjimiędzynarodowych,
- wymianęwiedzy i doświadczeń;

- zbieraniei ana|izędanychna tematmigracjimiędzynarodowych;
- organizowanie i prowadzenie szko|eń d|a pracownikow UDsC w zakresie tematyki
związanejz migracjami międzynarodowymi;
- udziałwe wspó|nych projektachnarodowych i międzynarodowychw zakresie migracji
międzynarodowych;
- sporządzanieekspeńyz, raportowi ana|iz.

ilt.
DZlAŁALNoSc GoSPoDARCZA
gospodarczejw roku2013'
Fundacjanie prowadziła
działa|ności
oDPlSY UCHWAŁZARZADU:

tv.
TreŚć uchwaĘ

1-2013
2-2013

3-2013

4-2013

5.2013

Przviecieprotokołu
z 10'12.2012
Zarząd omówiłwyniki dotychczasowychprojektówOBMF i koniecznoŚć ich upub|icznieniaw
NGos itd.
administracji,
wersjikrótkichpub|ikacji
zza|eceniamid|a decydentówpo|itycznych'
i jednogłośniepostanowił stworzyc taką serię. Pub|ikacje będą zawieraĆ nie ty|ko
rekomendacjewynikającebezpoŚrednioz projektÓwFundacji - seria będzie otwartad|a opinii
Teksty będą
i rekomendacji wszystkich ekspeńów oBMF i badaczy z oBM UW.
na stronieoBMF i w poszczegó|nyń przypadkachrozsyłanemai|owodo grupy
upub|icznione
docelowei.
,'opracowanie Rapońu
Fundacja przystąpi do przetargu ogłoszonego przez CRZL
w Po|sce imigrantÓw/mniejszości
etnicznych2o11.2013 oraz wpływzjawisk
,,Zatrudnienie
emigracyjnychi imigracyjnychna rynek pracy.',zawierĄąc konsorcjumz Fundacją |BS (|ider).
Na koordynatoraproiektupo stronieoBMF wybiera się PawłaKaczmarczyka.
Przviecie protokołuz 19-03.2013

z 30.05.2013
Przvięcieprotokołu

10-2013
11.2013
12-2013

Zatwierdzeniesprawozdaniafinansoweqo2012
Zatwierdzeniesprawozdaniamerytorycznego20l2
Przyjęcieprotokołuz 17.06.2013
,'obywate|ed|a
Przystącieniedo konkursu ,'Projektytematyczne,'w ramach programu
Demokracji"Fundacjiim. S. Batorego
Spotkaniez Rada ProqramowaOBMF
Przvięcie protokołuz 20-09.2013
Zawarcie porozumieniao współpracyz UdSC

14-2013

z dyrektorem,
zawarcieporozumienia01.01.2014-31.,l2.2014
Kontynuacjawspołpracy

6-2013
7-2013
8-2013
9-2013

13-2013

z 21.10.2013
Przviecieprotokołu

V.
INFORMACJAO WYSOKOSCI UZYSKANYCHPRZYCHODOW:
Przychodyfundacjiw 2013rokuwyniosły
65 574,04zł'
z czego
- przychodyz działa|ności
statutowejodpłatnej- 55 455,45zł
w tym 27 019,2 zł - Środki z żrodełpublicznych(NarodowyBank Po|ski,Władza
W draŻająca
ProgramyEuropejskie)
- darowiznyod osób fizycznych- 9 975,60zł
- pzychodyfinansowe
- 142,67zł
- pozostałe
-0,32zł
przychody
INFORMACJAO PONIESIONYCHKOSZTACH:
Kosztyfundacjiw 2013rokuwyniosły107014,88zł
z czego
- kosztyrea|izaĄidziała|ności
- 0,00zł
statutowej
nieodpłatnej
. kosztyrealizacjizadańdziała|ności
- 101522,42
statutowej
odpłatnej
- administracyjne
koszty 2 517,67zł
- pozostałe
koszty- 2 974,79zł

vt.

A. DANE O OSOBACH ZATRUDNIONYCH I WYNAGRODZENIACH
W2013 roku wfundacji nie byłoosób zatrudnionych
na podstawieumowy o pracę iwypłat
wynagrodzeńz tego tytułu.
Pzy rea|izacji projektÓw w ramach działa|nościstatutowej Fundacja zawierała umowy
cywilno-prawne.
B ŁĄCZNA KWoTA WYPŁAcoNYcH WYNAGRoDZEŃ
Łączna kwotawypłaconychwynagrodzeńw 2013 roku stanowi' 68129,77 zł.netto

c. WYNAGRoDZEN|AcZŁoNKoW ZARZĄDU
Zgodniez statutemczłonkowie
ZarząduFundacjiośrodekBadań nad Migracjamipełnią
swojefunkcjenieodpłatnie.
D. WYDATKINA WYNAGRODZENIAZ UMOWZLECENIA
Wydatkina Wynagrodzenia
z tytułu
umówz|eceniai umówo dziełow 2013rokuwyniosły
68129,77zł'
pienięznych
E. Fundacjanie udzie|ałapoŻyczek
inie zaciągałazobowiązań
kredytowych.
F. Rachunek bankowyjest prowadzonypzez A|ior Bank. Wedługstanu na dzień
31.12.2013
fundacjaposiadała
27 243,24złi 649,02EUR. na rachunkach
biezących.
G-|.NABYTEoBL|GACJE,NlERUcHoMosc|, SRoDK|TRWAŁE
W roku2012fundacjanie nabywała
i innychśrodkow
ob|igacji,
nieruchomoŚci
trwałych.

J. WARToŚcnrrywow IZoBoW|ĄZAŃ

WańoścaktywÓwna dzień31'12'2013- 33 448,60zł.
- 19 883,00zł.
zobowiązańna dzień31,12.2013
WartośÓ
DANE o DZ|AŁALNosc|ZLECoNE J PRzEz PoDM|oTY PAŃSTWoWE l
SAMoRZĄDoWE:

odpłatnejna z|ecenie
w 2013 roku Fundacja wykonała3 projektyw ramach działa|ności
przedmiotow państwowych:
1. Badanienaukowew zakresieopracowaniai zastosowaniametodybadaniacudzoziemców
pracującychw Po|sce ze szczego|nymuwzg|ędnieniem
uzyskiwanychprzez nich dochodow
za granicę(kontynuacjaz 2012, ukończony).
transferowanych
z pracyi poziomuśrodkow
Zamawia1ący- NBP.
Przychody 2013 - 20 325,20 ztt
Koszty 2013 - 66496,75zł
2. Szko|enie |migranciw Po|sce. Wzorce migracjii adaptacji obywate|ipaństw trzecich z
perspektywyPolski
ZamawiĄący - WładzaW{razająca Programy Europejskie
Pzychody 2013 - 6694,00zł
Koszty 2013 - 6661,79
3' Ana|iza nt. wpływu członkostwaw UE na krajowy rynek pracy i zjawisko migracji
zarobkowej
Zamawiający . M inisterstwo S praw Zagr anicznych
Przychody 2013 - 16200 ztt
Koszty 2013 - 16130zł

ROZL|CZEN|A
Z TYTUŁUPODATKoW:

vil.

Na dzień 31.12.2013FundacjaposiadałabieŹącezobowiązaniawobec budzetuz tytułuVAT
- 3 726,00 zł. Jako płatnikpodatkudochodowegood osob fizycznych roz|iczyłapodatekza
2013 r. na formu|arzu P|T-4R; jako płatnikpodatku dochodowego od osób prawnych
jednoczeŚniekorzystającyze zwolnieniaz podatkuna mocy art. 17 ustawyo pdpp, roz|iczyła
2013 r. na formu|arzuC|T.8 i clT-o. Fundacjajest płatnikiempodatku od towarów i usług
VAT i roz|iczasię z urzędemskarbowymmiesięcznieskładającdek|aracjęVAT-7
w 2013 roku w Fundacjinie przeprowadzanokontro|izewnętrznych.
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Marek oko|ski

Lesińska
Magdalena

