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MIGRACJAI'V4I

SPMWoZDANlE z DZ|AŁALNoŚCIFUNDACJl
FUNDACJAośRoDEKBADAŃ runoMIGRAGJAM|
za okresod 01.01.2015
do 31.12.2015

t.
DANE FUNDACJI
FUNDACJA oŚRoDEK BADAŃ NAD MIGRACJAM|
Adressiedziby:oo4o7 Warszawa,u|.okrąg8/10Blok. 13
j.w.
Adresdo korespondencji:
Adres pocztyelektronicznej: kontakt@obmf
.pl
Rejestracjaw KĘowym RejestrzeSądowym:2o.1o.2o11
KRS 0000399863
REGON: 145848090
Zaząd:
(nadzień01.01'2015i do 31,12.2015bez zmian):
1. okó|ski Marek- PzewodniczącyZarządu
2. LesińskaMagdalena- CzłonekZarządu
3. KaczmarczykPaweł- CzłonekZaządu
il.
Cele statutowe:
1. Wspieranie rozwoju nauk społecznychi humanistycznychw zakresie wiedzy o
migracjach;
2. Rozwój kadrynaukowej;
3. Prowadzeniedziałańedukacyjnychi informacyjnych
kierowanychdo społeczeństwa,
związanych z migracjami.
Powyzszecele zgodniez statutemsą rea|izowanepop|zez.
1. Inicjowanie,
wspieranieifinansowanie
badańidziałańnaukowych;
2. organizowaniei finansowaniekonferencji,seminarióworaz spotkań o charakterze
naukowym;
3. Pzygotowywanie nieza|eznychekspeńyz i publikacji w zakresie badań nad
migracjami;
4, Gromadzeniei udostępnianie
ksiązek,czasopism,dokumentacji,
danychi pub|ikacji
elektronicznych
z zakresuobjętegoce|amiFundacji;
5. organizowanie kursów i szkoleń dla reprezentantówadministracji,organizacji
społecznych
i innychpodmiotów;

6 . Zapraszanie i finansowaniepobytu w celach naukowychwybitnychuczonych i

specjalistÓw;

7 . Podejmowaniei finansowaniedziałalności
wydawniczej(pub|ikacjiwydawanych

drukiem oraz multimedia|nych)
o charakteze naukowym uliąza-nyci z celami
Fundacji;
8. WspieraniedziaŁanna rzecz rozwojukształceniazawodowegoi ustawicznego,w tym
działańedukacyjnych
w dziedziniestudiównad migracjami;
9. Udzie|aniestypendiównaukowychoraz nagródza działa|ność
naukową;
10.Wspołpracę
z instytucjami,
organizacjami
i osobamidziałającymi
w kĘu i zagranię
w zakresieobjętymcelamiFundacji;wspołdziałanie
to moze miećcharakterwśparcia
organizacyjnego,częściowego
lub całkowitego
finansowaniapzedsięwzięciaalbo
pomocyw uzyskaniuniezbędnych
funduszyz innychŹrÓdeł.
11.Kształcenie
kadrdla realizacjizadaństatutowych
Fundacji;
12.Wspomaganie
inicjatyw
społecznych
zgodnychce|amiFundacji;
13.Podejmowanie
innyćhdziałańsłużących
celomFundacji;
14.Wspołpacę z innymi podmiotamizajmującymisię tematykąbadań społecznoekonomicznych.
DZ|AŁALNoŚĆ srnruTowA FUNDACJ!W 2015RoKU:
Najważniejszedziałaniaw 2015 roku dotyczyłyrea|izacjigłownychce|ów statutowych
Fundacji'czy|iwspieraniarozwojunaukspołecznych
i humanistycznycn
w zakresiewiedźyo
migracjachoraz prowadzeniadziałań edukacyjnychi informacyjnychkierowanychdo
społeczeństw
a, zuiązanychz migracjami.
Wymienioneponizej rea|izowanew 2015 roku projektywpisałysię pzede wszystkimw
rea|izacjęce|u szczegołowego,jakim jest pzygotowywanie niezaleznychekśpeńyz i
publikacjiw
zakresiebadańnad migracjami
($ 5, punkt3 StatutuFundacji).
1.
Projekt Sfrafegrc Partnership in Adult Migrant Education: Perspectives from
Mediterraneanand Baltic Regrons (MEDBAL\, finansowanyjest z programuErasmus
Plus.
Czas trwania:
styczeń201S-sierpień
2016
Koordynator:
DiversityDevelopment
Group"(DDG),Wilno(Litwa)
Partnezy:
Uninersidad
de Salamanca(Hiszpania),
TamatCentroStudiFormazionee Ricerca(Włochy),
CentreforAdvancement
of Researchand Development
in Educational
Technology
LTD (Cypr),
KoperazĄoniIntemazzjonali
(Ma|ta)
Projektpoświęcony
byłsystemowiedukacjidorosłychmigrantóww wybranychpaństwach
UE,
Celem projektuMEDBALT była analiza systemów i ofeńy edukacji adresowanychdo
dorosłychmigrantÓw istniejącychw rożnychkrajach oraz przygotowanierekomendacji
jego rozwojuna podstawieprzykładów
dotyczących
dobrychpraktyk.
Cele szczegÓłoweprojektuzakładały
1) opracowaniestudiumpzypadku na tematsystemu
kształcenia(programowedukacjii infrastruktury)
dostępnegod|a dorosłychmigrantowW
kĘu pzyjmującymijego ro|iw procesieintegracjina pzykładziekĘów uczestniczącychw
projekcie;2) Przygotowanierekomendacjipolitycznychw dziedzinieedukacji na Żecz
integracji
dorosłych
migrantów,zarÓwnow poziomienarodowym,
jak i na poziomieUE.
Czas trwaniaprojektu:styczeń201S-sierpień
20,|6.
Srodkifinansoweprojektudla Fundacji:6276 EUR
Srodkifinansowepzewidzianew 2015rokudla realizacjip0ektu: 9s3s EUR

2. Badanienaukowegospodarstwrolnychzatrudniającychimigrantówz Ukrainy,
realizowane
dla NarodowegoBankuPolskiego.
Projektobejmowałnastępuj
ia merytoryczne:
ące działan
. BadaniemetodąRDS osób pracujących
w sektorzero|niczymna tereniewojewództwa
próba
mazowieckiego,
min.700 osób migrantówzarobkowychz Ukrainy
. Eksp|oracyjne
badaniegospodarstwrolnychzatrudniających
imigrantówz Ukrainyw
dwochwybranychgminach(w dwóch powiatach).
. Ana|izaudziałucudzoziemskichpracownikówi ich specyfikiwgospodarstwach
rolnyQh,
pozyskiwaniu
pracowników.
ro|isystemuoŚwiadczeńw
cudzoziemskich
. opracowanierapońuz badań,zawieĘącegownioskii rekomendacje.
Czas trwaniaprojektu:wrzesień-grudzień
2015.
Srodkifinansoweprzewidzianew 20.t5rokud|area|izaĄiprojektu:203 910,00PLN
3.opracowanie systemu informacyjnegoumożliwiającegowie|okrotneformułowaniei
pub!ikowanie aktualnych prognoz zapotrzebowania na pracę cudzoziemców
realizowanegona z|ecenieMinisterstwaPracy i Po|itykiSpołecznej.Lideremprojektubyła
FundacjaNaukowalnstytutBadańStruktura|nych.
Działaniazrealizowane przez Fundacje W ramach tego projektu obejmowałyprace
prognoz,bazy danychz prognozamiw
merytorycznedotycząceprzygotowania
metodo|ogii
zakresie modułupopytuna pracę cudzoziemcoworaz modułunapływucudzoziemców,a
takżewspołpracę
z instytucjąkoordynującą
w zakresieopracowaniainstrukcjikorzystaniaz
aplikacjioraz aktualizacjibazy danych.
Czas trwaniaprojektu:
wrzesień-grudzień
2015
Srodkifinansoweprojektuw 2015roku:40 000 PLN
Pozostałedziałaniastatutowew 2015roku:
Działania
ap|ikacvine,
wspołpraca
z innvmiinstvtuciami:
Złożonywniosek w dorocznym konkursie MinisterstwaSpraw Zagranicznych na
działaniawspierającePolonię i Polaków za Granicą.
Projekt ,,Polak-obywatel-Londyńczyk(PoL). Tożsamośćnarodowa jako nanędzie
polskiejzagranicq"w grudniu2015 roku.
aktywizacjiobywatelskiejmłodzieży
lll.

DZlAtALNoŚĆ cospoDARcZA
Fundacjanieprowadziła
gospodarczej
działa|ności
w roku2015.

tv.
oDPlsY UCHWAŁZARZADU:
nr

Treśćuchwały

1.2015
2-2015

Przyięcieprotokołu
z posiedzeniaZanądu nr 04l2o14z dnia17.11.2014
Z"

4-2015

o wykonaniuprojeKud|aNarodowego
Uchwała
BankuPo|skiego
we wspÓłpracy
z oBM UW.

6.2015

7-2015

projekcieDSO-II-2015

Pratięcie protokołuz posiedzeniaZaządu nr 0212015z dnia 3.08.2015

Za

Granicq

V.
|NFoRMAoJAo WYSoKoŚcl UZYSKANYCHPRZYCHoDoW:
Pzychody fundacjiw 2015 rokuwyniosły
252987,54zł,
z czego:
- p|zychodyz działa|ności
_ 251 971,76 zł
statutowejodpłatnej
w tym0 zł- środki
zżrodełpub|icznych
- darowiznyod osób fizycznych- 975,60zł
- przychody
- 1,13zł
finansowe
- pozostałe
pŻychody- 39,05zł

vl.
INFORMACJAO PONIESIONYCHKOSZTACH:
Kosztyfundacjiw 2015rokuwyniosły
234169,58zł
z czego.
- kosztyrea|izacji
statutowej
nieodpłatnej0,00zł
działa|ności
_ 231 985,41 zł
. koszty rea|izaĄizadań dziata|ności
statutowejodpłatnej
-2184,17
. administracyjne
koszty
zł
- pozostałe
koszty_ 1 731,67zł
vil.
I WYNAGRODZENIACH
A. DANEO OSOBACHZATRUDNIONYCH
na podstawieumowyo praĘ i wypłat
W 2015 rokuw Fundacjinie byłoosob zatrudnionych
wynagrodzeńz tegotytułu.
statutowejFundacja zawierałaumowy
Pzy rea|izacjiprojektóww ramach działa|ności
cywilno-prawne.
B. ŁĄCZNA t<WoTA\^^/PŁAcoNYcHWYNAGRoDZEŃ
w2015 roku stanowi:185 788,11zł (180738,66
Łącznakwotawypbqonychwynagrodzeń
złwynagrodzenia
brutto plus 5 049,45złZUS płatnik)
c. WYNAGRoDZENIAcZŁoNKÓW ZARZĄDU
Zgodnie z statutemczłonkowieZarząduFundacjiośrodekBadań nad Migracjamipełnią
swojefunkcjenieodpłatnie.

D. WYDATKINA WYNAGRODZENIAZ UMOWZLECENIA
z tytułuumów z|eceniai umowo dziełow 2015 rokuwyniosły
Wydatkina wynagrodzenia
185 788,11zt.
poŻyczekpieniężnych
zobowiązańkredytowych.
i nie zaciągała
E. Fundacjanie udzie|ała
przezA|iorBank.Wedługstanuna dzień31.12.2015
F. Rachunekbankowyjest prowadzony
bieżących.
146607,77PLN i 10 242,54EUR' na rachunkach
Fundacjaposiadała
G-|.NABYTEoBL|GACJE,NIERUcHoMoScl,ŚRoDKl TRWAŁE
trwałych.
i innychśrodkow
W roku2015 Fundacjanie nabywałaobligacji,nieruchomości
J. WARToSC AKTYWoW l ZoBoW|ĄZAŃ
aktywówna dzień 31.12'2015- 191696,92zł'
WańośĆ
Wańośćzobowiązańna dzień 31.12.2015- 110 420,o8zł.
vilt.
W 2015 roku Fundacjawykonywałajedno zadanie z|ecpneprzez podmiotypaństwowei
samorządowe.W okresie wrzesień-grudzień2015 roku Fundacja realizowałaprojektna
zlecenie NarodowegoBanku Po|skiego,którego celem było pzetestowanie rozt,liązan
metodologicznychumoż|iwiającychbadanie imigrantÓw z Ukrainy w wojewodztwie
mazowieckim.W szczegolnościzrea|izowanonastępującedziałania:a) pzeprowadzono
badanie metodą RDS imigrantówz Ukrainy pzebywających na terenie wojewodztwa
mazowieckiego(proba objęła700 osób); b) eksp|oracyjnebadanie sektora ro|niczegow
dwoch powiatach wojewodztwamazowieckiegozmierzająendo ustalenia potencjalnie
obiecującej metodo|ogiibadania tego sektora; c) pzygotowanie obszernego rapońu
imigrantów
z Ukrainyw Po|sce,ich ro|id|a
odnoszącego
się do obecności
metodo|ogicznego
polskiegorynkupracyoraz rozwiązańmetodo|ogicznych.

tx.
ROZLICZEN|AZ TYTUŁU PoDATKoW:
Na dzień 31.12.2015Fundacjaposiadałabieżącezobowiązaniawobec budżetuz tytułuVAT
- 11 898 zł.Jako płatnikpodatkudochodowegood osÓb fizycznychrozliczyłapodatekza
2015 r. na formu|arzuPIT-4R; jako płatnikpodatkudochodowegood osób prawnych
jednocześnie
kozysĘący ze zwolnieniaz podatkuna mocy arI.17 ustawyo pdpp,roz|iczyła
podatkuod towarówi usług
2015 r. na formu|azuC|T-8 i c|T-o. Fundacjajest płatnikiem
VAT i roz|iczasię z urzędemskańowym miesięcznieskładając
dek|arację
VAT-7
w 2015 roku w Fundacjinie przeprowadzano
kontro|izewnętrznych.
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