Warszawa, dnia 17. grudnia 2018 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI
FUNDACJA OŚRODEK BADAŃ NAD MIGRACJAMI
za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

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 01.01.2017 do 31.12.2017:
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 społecznoekonomicznych.
DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA FUNDACJI W 2017 ROKU:
Najważniejsze działania w 2017 roku dotyczyły realizacji głównych celów statutowych
Fundacji, czyli wspierania rozwoju nauk społecznych i humanistycznych w zakresie wiedzy o
migracjach oraz rozwoju kadry naukowej. Wymienione poniżej realizowane w 2017 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. 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:
•
Analiza udziału cudzoziemskich pracowników i ich specyfiki w gospodarstwach
rolnych, roli systemu oświadczeń w pozyskiwaniu cudzoziemskich pracowników na
podstawie danych zebranych w 2016 roku.
• Charakterystyka migrantów ukraińskich w Lublinie i przyjętych przez nich strategii
migracyjnych, analiza roli systemu oświadczeń w dostępie do lubelskiego rynku pracy na
podstawie danych z badania RTDS przeprowadzonego w 2016roku.
• Opracowanie raportu z badań, zawierającego wnioski i rekomendacje.
Środki finansowe przewidziane w 2017 roku dla realizacji projektu: 99262,50 PLN
2. Ufundowanie nagrody im. Joanny Matejko.
Czas trwania projektu: 2017-2020.
Pod koniec 2017 roku Agnieszka Matejko spadkobierczyni dr Joanny Matejko badaczki
diaspory polskiej i przekazała darowiznę celową na ufundowanie nagrody im. Joanny Matejko
dla badaczy zajmujących się tematyką migracji międzynarodowych z i do Polski oraz polskiej
diaspory, będących na wstępnym etapie kariery naukowej, promujących wyniki ich prac
naukowych. Pierwsza edycja konkursu im. Joanny Matejko odbędzie się w 2018 roku.
Kwota przekazanej darowizny 39822,00PLN.
Środki finansowe przewidziane w 2017 roku dla realizacji projektu: 0,00 PLN.
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III.
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej w roku 2017.
IV.
ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU:
nr
01-2017
02-2017
03-2017
04-2017
05-2017
06-2017

data
23/01/2017
20/06/2017
20/06/2017
30/11/2017
10/12/2017
10/12/2017

Treść uchwały
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu nr 5/2016
Przyjęcie protokołu z posiedzenia zarządu nr 1/2017 z dn. 23.01.2017
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Fundacji za 2016 r
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu nr 2/2017 z dn. 20.06.2017
Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego Fundacji za 2016r.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia zarządu z dn. 30.11.2017

ODPISY UCHWAŁ FUNDATORÓW
W 2017r Fundatorzy nie podejmowali uchwał.
V.
INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW:
Przychody fundacji w 2017 roku wyniosły 165 865,70 zł,
z czego:
- przychody z działalności statutowej nieodpłatnej – 0,00 zł
w tym 0,00 - środki z źródeł publicznych
- przychody z działalności statutowej odpłatnej – 122713,08 zł
- darowizny od osób fizycznych – 43122,00 zł
- przychody finansowe i pozostałe– 30,62 zł
VI.
INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH:
Koszty fundacji w 2017 roku wyniosły 147512,13 zł
z czego:
- koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej – 0,00 zł
- koszty realizacji zadań działalności statutowej odpłatnej – 84176,80 zł
- administracyjne koszty – -325,20 zł
- pozostałe koszty – 63010,13 zł
VII.
A. DANE O OSOBACH ZATRUDNIONYCH I WYNAGRODZENIACH
W 2017 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 cywilnoprawne.
B. ŁĄCZNA KWOTA WYPŁACONYCH WYNAGRODZEŃ
Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń w 2017 roku stanowi: 84 176,80 zł.
C. WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU
Zgodnie z statutem członkowie Zarządu Fundacji Ośrodek Badań nad Migracjami pełnią swoje
funkcje nieodpłatnie.
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D. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA Z UMÓW ZLECENIA
Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło w 2017 roku wyniosły
84 176,80 zł.
E. Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych i nie zaciągała zobowiązań kredytowych.
F. Rachunek bankowy jest prowadzony przez Alior Bank. Według stanu na dzień 31.12.2017
Fundacja posiadała 38 284,98 PLN i 1 005,04 EUR na rachunkach bieżących.
G-I. NABYTE OBLIGACJE, NIERUCHOMOŚCI, ŚRODKI TRWAŁE
W roku 2017 Fundacja nie nabywała obligacji, nieruchomości i innych środków trwałych.
J. WARTOŚĆ AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ
Wartość aktywów na dzień 31.12.2017 – 64 390,21 zł.
Wartość zobowiązań na dzień 31.12.2017 – 123,00 zł.
VIII.
W 2017 roku Fundacja wykonywała jedno zadanie zlecone przez podmioty państwowe i
samorządowe.
W okresie styczeń-maj 2017 roku Fundacja realizowała 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) analiza danych pozyskanych w 2016 roku, raport z
badania i rekomendacje. Projekt zakończono.
IX.
ROZLICZENIA Z TYTUŁU PODATKÓW:
Na dzień 31.12.2017 Fundacja nie posiadała zobowiązania wobec budżetu z tytułu VAT. Jako
płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczyła podatek za 2017 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 2017 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 2017 roku w Fundacji nie przeprowadzano kontroli zewnętrznych.
Kamila Fiałkowska
Agata Górny
Katarzyna Kołodziejczyk
Magdalena Lesińska
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