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SPRAWoZDANIE Z DZ|AŁALNosc|FUNDACJI
FUNDACJA oŚRoDEK BADAŃ t.tłoMlGRAcJAMl
do 31j22014
za okresod 01.01.2014

DANE FUNDACJI

L

FUNDACJA osRoDEK BADAŃ NAD M|GRAoJAM|
Adres siedziby:00-407Warszawa, ul. okrąg 8/10B |ok.13
j.w.
Adres do korespondencji:
.pl
Ad res pocztyelektronicznej: kontakt@obmf
Rejestracjaw KrajowymRejestrzeSądowym:20'10'2011
KRS 0000399863
REGON: 145848090
Zarząd'
(na dzień 01.01.2014i do 31'12.2014bez zmian)'
1' oko|ski Marek _ PrzewodniczącyZarządu
2. LesińskaMagda|ena- CzłonekZaządu
3. Kaczmarczyk Paweł- CzłonekZarządu
il.
statutowe.
Cele
1. Wspieranie rozwoju nauk społecznychi humanistycznychw zakresie wiedzy o
migracjach;
2. Rozwoj kadry naukowej;
3' Prowadzenie działańedukacyjnychi informacyjnychkierowanychdo społeczeństwa'
związanych z migracjami.
Powyzsze cele zgodnie z statutemsą reaIizowanepoprzez:
1. Inicjowanie,
wspieraniei finansowaniebadańi działannaukowych;
2' organizowanie i finansowaniekonferencji,seminarioworaz spotkań o charakterze
naukowym;
3. Przygotowywanie nieza|eznych ekspeńyz i pub|ikacji w zakresie badań nad
migracjami;
4. Gromadzeniei udostępnianie
ksiązek,czasopism,dokumentacji'danych i pub|ikacji
icznych z za kresu objętego ce|ami Fundacji;
e|ektron
5. organizowanie kursów i szkoleń dIa reprezentantów administracji,organizacji
społecznychi innych podmiotow;

Zapraszanie i finansowanie pobytu w celach naukowych wybitnych uczonych i
specjalistow;
7 . Podejmowanie i finansowaniedziałaInoŚciwydawniczej (pubIikacjiwydawanych
drukiem oraz mu|timedia|nych)o charakterze naukowym związanych z ce|ami
Fundacji;
8' Wspieranie dziallanna rzecz rozwojukształceniazawodowegoi ustawicznego,w tym
działańedukacyjnychw dziedziniestudiownad migracjami;
9. Udzie|aniestypendiownaukowychoraz nagrodza działa|noŚć
naukową;
10' Wspołpracęz instytucjami,
organizacjamii osobami działającymi
w krajui zagranicąw
zakresie objętymcelami Fundacji;wspołdziałanie
to moŹe mieÓ charakterwsparcia
organizacyjnego,częściowego|ub całkowitegofinansowania przedsięwzięciaa|bo
pomocyw uzyskaniuniezbędnychfunduszyz innychŹrodeł.
1,1' Kształceniekadr d|a rea|izacjizadan statutowychFundacji;
12.Wspomaganieinicjatywspołecznych
zgodnychce|amiFundacji;
13. Podejmowanieinnych'działansłuzącychce|omFundacji;
14.Wspołpracęz innymi podmiotamizajmującymisię tematyką badań społecznoekonomicznych.
o.

DZ|AŁALNOSC STATUTOWA FUNDACJI w 2014 RoKU:
Najwazniejsze
działaniaw 2014 roku:
,|, Seminarium
,,Metody badania aktywności ekonomicznej imigrantów w Polsce.
Szanse iograniczenia"
Na seminarium,zorganizowanymprzez Narodowy Bank Po|ski Fundacja zaprezentowała
rapoń oraz wyniki projekturea|izowanegoprzez oBMF na z|ecenieNBP w |atach2012-2013,
Projekt dotyczył opracowania i przetestowania metodoIogii stosowanej do badania
cudzoziemcowpracującychw Po|sce.
Link do materiałówseminarium:http://obmf.p|/projekty/projekty-NBP_2012.htmI
Udział fundacji W seminarium odbył się W ramach rea|izacji działa|ności
statutowej
nieodpłatnej.
2. Projekt: KING: Knowledge for lntegration Governance.
Tłoprojektu:
Ce|em projektu była ana|iza wiedzy dotyczącej integracji migrantow W krajach Unii
Europejskiejoraz wypracowanierekomendacjid|a decydentów po|itycznychna podstawie
doświadczeń
roznych krajow.Ana|izaz wykorzystaniemujęciainterdyscyp|inarnego,
z punktu
widzenia róŻnychdyscyp|innaukowych.prawa, po|itologii,
ekonomii,demografii,w ce|u
usta|eniauwarunkowańi Ściezek integracjiimigrantÓww europejskichspołeczeństwach.
Koordynator:
FondazioneISMU - Iniziative
e Studisulla Multietnicitd
W ramach międzynarodowegozespołu badaczy zadania Fundacji po|egałyna ana|izie
dostępnychprognoz napływucudzoziemcowdo krajowUE oraz ocenie skutków imigracjiw
kontekście
hipotezytzw. imigracjikompensacyjnej.
W szczego|noŚci,badaniomjaki będzie
wpływ przyszłychimigracji na stan |udności,strukturę popu|acjioraz wybrane aspekty
funkcjonowania
systemów ekonomicznych(rynekpracy,system zabezpieczeniaspołecznego'
W tym: system emeryta|ny).Wyniki ana|iz zostały wykozystane do sformułowania
rekomendacjina poziomieUnii Europejskieji poszczego|nychkrajowczłonkowskich.
Link do projektu:
http://king.ismu.org/
Termin rea|izaĄi projektu: 2013-2015
Zrodłofinansowania:Komisja Europejska(DG Home Affairs)
Koszty projektuw 2014 roku:1 10,00 PLN

3. Projekt: Forecasting migration between the EU, V4 and Eastern Europe: impact
of visa abolition
Tłoprojektu:
Ce|em projektubyłozbadanie wzorcowmigracjizkrĄow EuropyWschodniejsąsiadującychz
z perspektywypotencja|nejimigracji do krajow UE (z
UE (Ukraina, Mołdawia,Białoruś)
szczegó|nymuwzg|ędnieniemkrajowV4) po ewentua|nymzniesieniuwiz. Projektskupiałsię
na oszacowaniuzasobÓw imigrantowz krajowEuropy Wschodniejw UE i Y4 na przestrzeni
następnych 10 |at. Takie badanie nigdy nie zostało wcześniejzrealizowane d|a krajów
PartnerstwaWschodniego.
Wynik projektu:rapoń i seminaria,m. in w Kijowie,Pradze oraz Warszawie (MSW|A
19.09.2014).
Koordynatorprojektu: ośrodekStudiow Wschodnich
Eksperci Fundacji zaangaŻowaniw projektby|iodpowiedzia|niza przeprowadzeniebadania
metodą De|phidotyczącegoprocesów napływowych
do Po|ski z krajowobjętychprojektem,
(prognoza)oraz zmian w po|ityce
mających miejsce obecnie i w najb|izszejprzyszłości
migracyjnej Polski. Na podstawie badań i ana|iz przygotowany został rapoń wraz z
politycznymi.
rekomendacjami

Link do projektu:http://www.osw.waw.pl/pl/projekty/forecasting-migration-between-eu-v4-an
ition
eastern-europe-impact-visa-abol
Termin r ea|izaĄi projektu: stycze ń 20 13 _ w rzesień 20 14
Zrodłofinansowania: Visegrad Found
koszty oBMF przy rea|izacjiprojektu'0,00 PLN (ekspercioBMF
Bezpośrednie
współpracowa|
i bezpośred
nio z organizacją,koordynującą projekt)'
Pozostałedziałaniastatutowe w 2014 roku:
Działania
ap|ikacyjne.
wspołpraca
z innymiinstvtuciami:
,|. Złożonewnioskiw Programie Erazmus Plus
Projekt lntercultural communication between public sector staff and clients with migration
background.
wniosku:W|N Wissenschaftsinitiative
NiederÓsterreich(ScienceInitiative
Lower
Koordynator
Austria),Dr. Wolfgang E isenreich,http://www.wissenschaft
sinitiative.
at
Pańnerzy:
Universitade||eLiberEtade|FVG, Udine (Włochy)
Municipa|ity
of Udine (Włochy)
Municipality
of Esslingen(Niemcy)
QUALED Qualificationand Education(Słowacja)
Municipalityof Zi|ina(Słowacja)
INSUP Formation,Bordeaux(Francja)
(Słowenia)
INTEGRA Human Deve|opment
Institute
LudwigBoltzmannlnstitutefor Human Rights (Austria)
Greek UniversityNetwork(Grecja)
Projekt Strategic Partnership in Adult Migrant Education: Perspectives from Mediterranean,
Baltic and Nordic Regions (MEDNORDBALD
DiversityDevelopmentGroup"(DDG),Wilno(Litwa)
Koordynator:
Partnerzy:
Uninersidadde Salamanca(Hiszpania),
Tamat Centro Studi Formazionee Ricerca (Włochy)'

CentreforAdvancement
of Researchand Development
in Educational
Technology
LTD (Cypr),
(Malta).
KoperazĄoni Internazzjona|i

ilt.
DZIAŁALNoSc GoSPoDARCZA
gospodarcze)
Fundacjanie prowadziła
działa|ności
w roku2014.

oDP|sY UCHWAŁZARZADU:

tv.
Treść
uchwafu

1-2014
2-2014
3-2014
4-2014
5-2014
6-2014

7.2014
8-2014
9-2014
10-2014

P r z v i ę c i ep r o t o k o łzup o s i e d z e n i Za a r z a d un r 0 6 / 2 0 1 3z d n i a 1 3 ' 1 1 ' 2 0 1 3
Przyięcie protokołuz posiedzeniaZarządu nr o1l2014 z dnia 4.02'2014
ZatwierdzeniesprawozdaniamerytoryczneqoFundacliza 2O13 rok
ZatwierdzeniesprawozdaniafinansowegoFundaciiza 2013 rok
Przviecie protokołuz posiedzeniaZarzadu nr 02l2o14z dnia 16.06'2014
Zarząd postanowił,Że wraz zakończeniem wspÓtpracy z N. Ubyikon pełniącejfunkcję
Dyrektora Fundacji, zadania administracyjne, W tym kontakty z biurem księgowym'
dokumentacjąoraz innymi zobowiązaniamiforma|nymipzejmie Magda|enaLesińska we
współpracvz pozostałvmiczłonkamiZazadu
P r z v i ę c i ep r o t o k o łzup o s i e d z e n i Za a z a d u n r 0 3 l 2 o 1 4 z d n i a 2 5 ' 0 8 . 2 0 1 4
Przyjęcie informacji P. Kaczmarczyka do|yczącej projektu K|NG (Knowledge for lntegration
Govemance\
Przyjęcie informacjiM. Lesińskiej dotyczącej projektu MEDBALT (Strategic Partnership in
Adult Miqrant Education: Perspecflves from Mediterranean. Baltic and Nordic Reoions)
Na podstawie ań.3 ust.1a pkt 2 ustawy z dnia.11 |ipca 2014 roku o zmianie ustawy
(Dz' U. RP z dnia 21 sierpnia2014 roku,poz. 1100)Zaząd postanowił'
o rachunkowości
ze
Fundacja ośrodek Badań nad Migracjami- jako jednostką mikro _ będzie stosowac
uproszczone zasady sporządzania rocznych sprawozdań finansowych począwszy od
sprawozdaniafinansoweqoza rok 2014.

V
INFORMACJA O WYSOKOSCI UZYSKANYCH PRZYCHODOW:
Przychodyfundacjiw 2014 roku wyniosły56 378,55zł,
z czego:
- przychodyz działa|ności
statutowejodpłatnej- 53 933'96 zł
w tym 0 zł środkiz Źrodełpub|icznych
- darowiznyod osób fizycznych - 1 730,40 zł
- przychodyfinansowe- 0 zł
- pozostałe
przychody-714,19 zll

vt.

INFORMACJAO PONIESIONYCHKOSZTACH:
Kosztyfundacjiw 2014rokuwyniosły
2500,61zł
z czego'.
- 0,00zł
- kosztyrealizacjidziałalnoŚci
statutowej
nieodpłatnej
- kosztyrea|izacjizadandziiła|ności
. 110,00zł
statutowej
odpłatnej
. administracyjne
koszty 2390,61zł
- pozostałe
koszty_ o zł
vil.
I WYNAGRODZENIACH
A. DANE O OSOBACHZATRUDNIONYCH
na podstawieumowyo pracęi wypłat
W 2014 rokuw fundacjinie byłoosob zatrudnionych
wynagrodzeń
z tegotytułu.
projektow
Przy rea|izacji
W ramachdziała|noŚci
statutowej
Fundacjazawierała
umowycywiInoprawne.
B' ŁĄCZNA KWoTA WYPŁAcoNYcH WYNAGRoDZEŃ
w 2014 rokustanowi.16 080'00zł.netto(koszty
Łącznakwotawypłaconych
wynagrodzeń
wynagrodzen
z 2013roku)
c. WYNAGRoDZEN|AcZŁoNKoW ZARZĄDU
pełnią
Zgodniez statutem
członkowie
ZarząduFundacjioŚrodekBadańnadMigracjami
swoje
nieodpłatnie.
funkcje
D. WYDATKINA WYNAGRODZENIAZ UMOWZLECENIA
Wydatkina Wynagrodzenia
z tytułu
umowz|eceniai umówo dziełow 2014rokuwyniosły
0,00zł'
poiyczekpienięznych
i nie zaciągalla
E' Fundacjanie udzie|ała
zobowiązań
kredytowych.
przezA|iorBank.Wedługstanuna dzień31'122014
F' Rachunekbankowyjest prowadzony
posiadała
fundacja
455'31złi 11 829,02EUR. na rachunkach
biezących.
G-|.NABYTEoBL|GACJE,NIERUcHoMosc|,ŚRoDK| TRWAŁE
nie nabywała
nieruchomości
i innychśrodkow
tnruałych.
W roku2014fundacja
ob|igacji,
J. WARToSC AKTYWoW I ZoBoW|ĄZAŃ
Wańośc
aktywówna dzień3112,2014- 69 537,95zł.
- 69 537,95zł.
zobowiązań
na dzień31.12.2014
WartośÓ
vilt.
zadan z|econychprzez podmiotypaństwowei
w 2014 roku Fundacjanie wykonywała
samorzadowe.

tx.

ROZL|CZEN|A Z TYTUŁU PoDATKOW:
Na dzień 31.12.2014Fundacja posiadałabieżącezobowiązaniawobec budzetuz tytułuVAT
- 2948 zł. Jako płatnikpodatkudochodowegood osób fizycznychroz|iczyłapodatekza 2014
r. na formu|arzuP|T- R; jako płatnikpodatkudochodowegood osób prawnychjednoczeŚnie
korzystającyze zwo|nieniaz podatku na mocy art' 17 ustawy o pdpp, roz|iczylla2014 r, na
podatkuod towarów i usługVAT i roz|icza
formu|arzuc|T-8 i clT-o. Fundacjajest płatnikiem
się z urzędemskarbowymmiesięcznieskładającdek|aracjęVAT-7
w 2014 roku w Fundacjinie przeprowadzanokontro|izewnętrznych.
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Paweł Kaczmarczyk

