Warszawa, dnia 17 czerwca 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI
FUNDACJA OŚRODEK BADAŃ NAD MIGRACJAMI
za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012

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:
(na dzień 01.01.2012 i do 31.12.2012 bez zmian):
1. Okólski Marek – Przewodniczący 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;
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;
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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 2012 ROKU:
Najważniejsze działania w 2012 roku:
1. Debata "Przyszłość Demograficzna Polski a Migracje"
Tło projektu:
Coraz trudniej zanegować to, że sytuacja demograficzna będzie dla następnego pokolenia
Polaków najpoważniejszym obciążeniem w rywalizacji z innymi społeczeństwami, a być
może nawet krytyczną barierą w dążeniu do poprawy jakości życia w Polsce.
Prognozy demograficzne prezentowane przez Biuro Statystyczne Komisji Europejskiej nie
pozostawiają w tej mierze żadnych złudzeń. Za 50 lat będzie nas o 7 milionów mniej niż dziś,
za to liczba starców (osób które przekroczyły sędziwy wiek 80 lat) zwiększy się o 3 miliony. Z
31 milionów mieszkańców Polski w 2060 roku jedynie nieco ponad połowa (16 milionów)
osiągnie wiek produkcyjny, ale ponad jedna trzecia populacji (11 milionów) przekroczy 65 rok
życia, spośród których blisko 40% (ponad 4 miliony) będzie wymagać stacjonarnej
profesjonalnej opieki. Zarówno depopulacja kraju, jak i zestarzenie się biologiczne
społeczeństwa przybiorą skalę bezprecedensową w dziejach, biorąc pod uwagę krótki czas
oraz brak w tych przewidywaniach założenia o kataklizmie ekologicznym, wojennym czy
jakimkolwiek innym.
W perspektywie roku 2060 Polska doświadczy nie tylko spektakularnego zmniejszenia liczby
ludności (porównywalnego tylko z innymi krajami byłego bloku wschodniego), ale też będzie
krajem z jednym z najwyższych w Unii Europejskiej wskaźnikiem obciążenia osób w wieku
aktywności zawodowej osobami starszymi (niemal 65% w porównaniu ze średnią dla UE-27
na poziomie 53%). A to oznacza oczywiste wyzwania dla rynku pracy, polityki społecznej czy
systemu zabezpieczenia społecznego.
Będziemy wtedy jeszcze, choć zaledwie tuż przed nieuchronnym splotem zjawisk, które
ostatecznie (w perspektywie dalszych 20-25 lat) doprowadzą do tego, że Polska utraci
znaczą część swego potencjału ludnościowego i stanie się jednym z trzech krajów UE
najbardziej obciążonych utrzymywaniem ludzi starych. Ćwiczenie statystyczne polegające na
korekcie wyników prognozy demograficznej GUS o fakt nieobecności w kraju (w tym: brak
uczestnictwa w tzw. procesie reprodukcji) osób przebywających za granicą prowadzi do
wniosku, że o ile przyjmiemy, iż do kraju powróci mniej niż 100% emigrantów, masowe
migracje poakcesyjne mieć będą trwały wpływ na rozmiary i strukturę populacji Polski.
Wpływ ten będzie tym większy, im większa grupa osób zdecyduje się na to, by pozostać
poza granicami kraju.
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Badania demograficzne są dramatycznie zaniedbane, w związku z czym brakuje
merytorycznych podstaw dla polityki rodzinnej, zwłaszcza w sferze rozrodczości. Te badania
mogą okazać się arcyważne. Wyniki symulacji opierające się na różnych założeniach
odnośnie dzietności przekonują, że nawet drastyczne zmiany w tej sferze (np. podniesienie
poziomu dzietności do poziomu 1,8) jedynie wyhamowują, ale nie zatrzymują fali
niekorzystnych zmian demograficznych. Jedyna opcja, która pozwoliłaby powstrzymać
spadek liczby osób w wieku produkcyjnym to osiągnięcie wskaźnika dzietności
zapewniającego tzw. prostą zastępowalność pokoleń (czyli TFR = 2,1), opcja wielce
nierealistyczna w kontekście obecnych trendów w sferze dzietności.
Nawet przy założeniu korzystnej demograficznie struktury wiekowej napływających
cudzoziemców zrównoważenie demograficznych strat populacji Polski wiązałoby się z
koniecznością średniorocznego napływu rzędu 100 tys. osób rocznie, co w perspektywie
roku 2060 prowadzi do skumulowanej liczby ponad 5 milionów imigrantów. Inne szacunki
przekonują dodatkowo, że utrzymanie niezmienionego zasobu osób w wieku produkcyjnym
(przy obecnej jego definicji) wymagałoby tak masowego napływu imigrantów, że ich udział w
całości ludności musiałby w roku 2050 być bliski 45%.
Otwarta debata zorganizowana przez Fundację była ważnym wydarzeniem i miała miejsce
w siedzibie Spółki medialnej AGORA. Dyskusja z udziałem specjalnych gości - dr Agnieszki
Chłoń-Domińczak (SGH), prof. Janusza Czapińskiego (UW), prof. Marka Okólskiego
(OBMF), dr Pawła Strzeleckiego (SGH) została poprowadzona przez red. Witolda
Gadomskiego z "Gazety Wyborczej".
Termin realizacji - 19 marca 2012. Liczba uczestników - ok. 50.
Źródło finansowania - środki własne.
Koszty projektu - 1235,05 PLN
Temat poruszony podczas debaty był nagłośniony przez media: Gazetę Wyborczą, III
Program Polskiego Radia, Polską Agencję Prasową, miesięcznik gospodarczy Nowy
Przemysł, liczne portale internetowe i inne.
Jako podsumowanie tematów debaty w roku 2013 ukazał się specjalny numer publikacji
Fundacji „Opinie i Rekomendacje”.
2. Badanie "Obywatele Ukrainy w Polsce: Obecność na Rynku Pracy i Transfery
Pieniężne"
Tło projektu:
Ukraina jest obecnie najważniejszym krajem źródłowym migracji do Polski. Obywatele
Ukrainy przodują w statystykach wjazdów, osiedlania się, wiz, osób podejmujących w Polsce
pracę, jak i studia oraz aplikujących o polskie obywatelstwo.
Migracja Ukraińców do Polski ma w większości przypadków charakter zarobkowy,
krótkookresowy, acz regularny (cykliczny, często sezonowy). Przyjeżdżają oni do naszego
kraju by podjąć pracę (najczęściej w sektorach budowlanym, opieki domowej i rolnictwie),
zarobić i wspomóc tym samym swój budżet i/lub budżet gospodarstwa domowego, którego
są częścią.
Fundacja im. S. Batorego inicjowała przeprowadzenie analizy współczesnych migracji
obywateli Ukrainy do Polski w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego obu krajów.
Fundacja Ośrodek Badań nad Migracjami przeprowadziła w tym celu badanie ukraińskich
migrantów zarobkowych w Polsce, skupiające się szczególnie na temacie transferów
pieniężnych.
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Termin realizacji - maj-czerwiec 2012.
Źródło finansowania - Fundacja im. S. Batorego.
Koszty projektu - 12 056, 54 PLN
Wyniki badania zostały wykorzystane w publikacji „Migracje obywateli Ukrainy do Polski w
kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego: stan obecny, polityka, transfery pieniężne”
autorstwa Zuzanny Brunarskiej, Małgorzaty Grotte i Magdaleny Lesińskej, wydanej 2012
roku w serii CMR Working Papers Nr 60 (118), Warszawa przez Ośrodek Badań nad
Migracjami (UW).
Na jej podstawie w roku 2013 ukazał się specjalny numer publikacji Fundacji „Opinie i
Rekomendacje”.
3. Realizacja zadania publicznego "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą" Projekt Wsparcie Polaków przebywających czasowo w Królestwie Niderlandów
Tło projektu:
Masowa migracja poakcesyjna zmieniła – w sensie ilościowym i jakościowym – charakter
obecności Polaków poza granicami kraju. Dotyczy to także polskich migrantów
przebywających w Królestwie Niderlandów, które jest obecnie na czwartym miejscu wśród
europejskich kierunków mobilności obywateli Polski. Dodatkowo, dostępne dane wskazują,
że sytuacja migrantów z Polski w tym kraju jest istotnie różna od doświadczeń grup
migracyjnych w innych krajach UE. Wynika to głównie z charakteru samej migracji (migracja
czasowa) oraz modelu funkcjonowania na rynku pracy (zatrudnienie za pośrednictwem
agencji pracy tymczasowej). Oba te elementy sprawiają, że obywatele polscy przebywający
w Królestwie Niderlandów są szczególnie narażeni na nadużycia czy też wykorzystywanie ze
strony pracodawców, ich sytuacja jest niepewna, a możliwość skutecznej integracji w
przyszłości wątpliwa. Projekt miał na celu dostarczenie pogłębionych i wiarygodnych
informacji na temat Polaków przebywających w Królestwie Niderlandów (w tym danych na
temat profilu społeczno-demograficznego polskich migrantów, doświadczeń migracyjnych i
planów na przyszłość, statusu na rynku pracy, procesu integracji we wszystkich jej
wymiarach), identyfikacji obszarów krytycznych, gdzie zagrożone mogą być interesy
obywateli polskich przebywających za granicą i/lub istotnie oddziałujących na procesy
integracji oraz wskazanie potencjalnych obszarów wsparcia istotnych z punktu widzenia
samych migrantów, jak i interesu publicznego oraz sformułowanie katalogu możliwych do
podjęcia działań publicznych wspierających Polaków przebywających w Królestwie
Niderlandów.
W ramach projektu zostały zrealizowane:
 analiza dostępnych prac badawczych i danych wtórnych;
 analiza sytuacji prawnej i instytucjonalnej polskich migrantów w Królestwie
Niderlandów;
 uzupełniające badanie jakościowe;
 przygotowana została ekspertyza;
 odbyło się seminarium/warsztaty z udziałem badaczy, przedstawicieli środowisk
polonijnych, polskich resortów oraz placówek dyplomatycznych (19.12.2012, ok. 50
uczestników);
 przygotowano i upubliczniono raport.
Projekt po raz pierwszy w tak szeroki i kompleksowy sposób podjął temat obecności polskich
migrantów czasowych w Królestwie Niderlandów. W ramach jego realizacji udało się
osiągnąć następujące rezultaty:
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uzyskano obraz obecności polskich migrantów czasowych w Królestwie
Niderlandów; ze względu na niezwykle dynamiczny charakter tego zjawiska w
ostatnich sześciu latach wydaje się to bardzo istotne;
zidentyfikowano główne wzorce migracji Polaków do tego kraju, co miało kluczowe
znaczenie dla wyróżnienia obszarów krytycznych, w przypadku których
możliwe/celowe byłoby podejmowanie działań publicznych;
przeprowadzono krytyczną dyskusję z dotychczas istniejącymi typologiami polskich
migrantów w Królestwie Niderlandów zwracając uwagę na kierunek prac badawczych
w przyszłości;
zidentyfikowano najważniejsze obszary krytyczne obecności polskich migrantów w
Holandii i w każdym z nich przeprowadzono analizę wskazującą na uwarunkowania
obecnej sytuacji i możliwe działania zaradcze;
sformułowano katalog rekomendacji, który może/powinien być wykorzystany przez
decydentów odpowiedzialnych za politykę migracyjną Polski i Królestwa Niderlandów
(uwzględniających specyfikę sytuacji Polaków w tym kraju).

Termin realizacji - lipiec-grudzień 2012.
Źródło finansowania - Ministerstwo Spraw Zagranicznych, środki własne.
Koszty projektu - 46 252, 62 PLN
Raport zawierający zestaw rekomendacji w sferze polityk społecznych został przekazany
100 adresatom w kraju i za granicą.
Na podstawie raportu w roku 2013 ukazał się specjalny numer publikacji Fundacji „Opinie i
Rekomendacje”.
Informacje na temat projektu dotarły do szerokiej grupy docelowej dzięki wywiadom
udzielonym stacjom radiowym (III Program Polskiego Radia, Radio PIN). 04.06.2013 roku
Raport z projektu został zaprezentowany w Senacie RP przed senacką Komisją Spraw
Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą w ramach seminarium z okazji 20-lecia OBM
UW.
4. Badanie naukowe w zakresie opracowania i zastosowania metody badania
cudzoziemców pracujących w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem uzyskiwanych
przez nich dochodów z pracy i poziomu środków transferowanych za granicę.
Tło projektu:
Projekt powstał z inicjatywy i na zlecenie Narodowego Banku Polskiego pod nadzorem
merytorycznym Departamentu Statystyki NBP.
Celem projektu było przetestowanie
rozwiązań metodologicznych, które w przyszłości mogłyby zostać wykorzystane do analizy
sytuacji wybranych grup imigranckich w Polsce. Jest to zadanie niełatwe biorąc pod uwagę
ograniczone doświadczenia Polski jako kraju imigracji, brak zadowalających danych
oficjalnych (umożliwiających np. wylosowanie próby) a dodatkowo specyfikę obecności
imigrantów Polsce (koncentracja w wybranych regionach kraju, duży udział migracji
krótkookresowych i cyrkulacyjnych, zjawisko zatrudnienia nielegalnego).
Zadaniem, jakie zostało postawione było więc sprawdzenie czy i na ile dostępne metody
pozyskiwania danych na temat imigrantów mogą być wykorzystywane w przypadku Polski.
Przedmiotem szczególnego zainteresowania był ekonomiczny wymiar obecności imigrantów,
zwłaszcza sytuacja na rynku pracy oraz transferowanie środków finansowych do kraju
pochodzenia.
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Fundacja poddała w badaniu testom dwie metody badawcze różniące się szczególnie
sposobem doboru próby oraz warunkami zbierania danych. Były to: „tradycyjna” metoda
celowo-warstwowego doboru próby oparta na założonych kryteriach odnośnie warstw
(obywatelstwo, sektory zatrudnienia) oraz metoda bazująca na założeniach odnośnie
powiązań między migrantami (sieci powiązań) i wykorzystaniu sytemu zachęt (Respondent
Driven Sampling). Narzędzia badawcze skonstruowano w taki sposób, by umożliwiały ocenę
cech strukturalnych populacji, wzorców uczestnictwa w rynku pracy i korzystania z systemu
pomocy społecznej oraz, w szczególności, oszacowanie skali i mechanizmów transferów
środków finansowych za granicę (remittances).
Grupy migrantów poddane badaniu zostały ograniczone do obywateli Ukrainy, Białorusi i
Rosji (2 próby x 500 osób). Są to jedne z najliczniejszych grup narodowościowych
uczestniczących we współczesnym napływie do Polski, z istotnym udziałem migrantów
zarobkowych i o nieuregulowanym statusie oraz co wiąże się z poprzednią cechą - dużą
intensywnością działań w szarej strefie w Polsce.
Termin realizacji - sierpień 2012 - kwiecień 2013.
Źródło finansowania - Narodowy Bank Polski.
Koszty projektu w 2012 roku - 138 174,36 PLN
W wyniku projektu Fundacja w 2013 roku opracowała szczegółowy raport opisujący
założenia, metodę, sposób realizacji badania, wyniki i porównanie zastosowanych metod.
Warto zaznaczyć, że owo badanie i jego wyniki wzbudziły duże zainteresowanie wśród
badaczy zjawiska migracji: m. in. będzie o nim mowa na konferencji Examining Migration
Dynamics: Networks and Beyond w University of Oxford jesienią 2013 roku w referatach Dr
A. Górny i J. Napierały. Narodowy Bank Polski planuje w 2013 r. wydać osobną publikację z
wynikami badania.
Pozostałe działania statutowe w 2012 roku:
Współpraca z badaczami zajmującymi się tematyką migracji:
W 2011 roku Fundacja zaprosiła do regularnej współpracy naukowców, badaczy tematyki
migracyjnej. W 2012 roku Fundacja uzyskała zgodę badaczy na taką współpracę.
Lista ekspertów Fundacji (stan na 31.12.2012, w porządku alfabetycznym):
Ks. prof. dr hab. Janusz Balicki - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dr Jan Brzozowski - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Katarzyna Budnik - Europejski Bank Centralny, Szkoła Główna Handlowa
Prof. dr hab. Henryk Chałupczak - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr Maciej Duszczyk - Uniwersytet Warszawski, Instytut Polityki Społecznej
Dr Michał Garapich - Roehampton University, Londyn
Prof. dr hab. Elżbieta Gołata - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Dr Agata Górny - Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych
Dr Izabela Grabowska-Lusińska - Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa
Dr Mikołaj Herbst - Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i
Lokalnych (EUROREG)
Dr Anna Janicka - Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych
Dr Ewa Jaźwińska-Motylska - Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski
Mariusz Kielc - emerytowany major Straży Granicznej
Dr hab. Sławomir Łodziński - Uniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii
Prof. dr hab. Wojciech Łukowski - Uniwersytet Warszawski, Instytut Nauk Politycznych
Dr Patrycja Matusz-Protasiewicz - Uniwersytet Wrocławski, Instytut Stosunków
Międzynarodowych
Dr hab. Dariusz Niedźwiedzki - Uniwersytet Jagielloński, Instytut Europeistyki
Dr Michał Nowosielski - Instytut Zachodni w Poznaniu
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Dr Mikołaj Pawlak - Uniwersytet Warszawski, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Dr Dorota Pudzianowska - Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji
Prof. dr hab. Krystyna Slany - Uniwersytet Jagielloński, Instytut Socjologii
Dr Brygida Solga - Politechnika Opolska, Instytut Sląski w Opolu
Dr Mikołaj Stanek - Universidad Complutense de Madrid, Madryt
Paweł Strzelecki - Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, Kolegium Analiz Ekonomicznych
Dr Joanna Tyrowicz - Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych
Dr hab. Maria Zielińska - Uniwersytetu Zielonogórski, Instytut Socjologii
Powyższa lista nie obejmuje wszystkich osób działających na rzecz/zlecenie Fundacji.
Współpraca z innymi instytucjami:
W 2012 roku podpisane zostało porozumienie o współpracy z Centrum Szkolenia Straży
Granicznej im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Kętrzynie oraz z Centralnym
Ośrodkiem Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w
Koszalinie. Celem porozumień jest rozwijanie wspólnych działań w zakresie wymiany
posiadanych doświadczeń i wiedzy oraz podejmowania wspólnych przedsięwzięć (szkoleń,
projektów etc.).
Podczas realizacji działań statutowych Fundacja w 2012 roku współpracowała z spółką
medialną AGORA S.A., Fundacją im. S. Batorego, Fundacją Instytut Spraw Publicznych,
Fundacją Naukową Instytut Badań Strukturalnych, Narodowym Bankiem Polski, instytutem
badawczym SMG/KRC Media S.A. i in.
Rada Programowa Fundacji:
W 2012 roku zgodnie z założeniami Statutu Fundacji została utworzona Rada Programowa organ doradczy Fundacji.
Lista członków, którzy wyrazili zgodę na uczestnictwo w Radzie Programowej Fundacji jest
następująca (stan na 31.12.2012, w porządku alfabetycznym):
Dr Agnieszka Chłoń-Domińczak
Barbara Imiołczyk
Longin Komołowski
Dr Wojciech Piasecki
Prof zw. dr. hab. Antoni Rajkiewicz
Prof. dr hab. Irena Rzeplińska
Dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek
Prof. dr hab. Dariusz Stola
Prof. dr hab. Janusz Witkowski
Prof. dr hab. Marek Ziółkowski
III.
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej w roku 2012.
IV.
ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU:
nr
1-2012
2-2012

Treść uchwały
Przyjęcie protokołu z 31.12.2011
I. Fundacja będzie realizowała swoje cele poprzez działalność statutową odpłatną i
nieodpłatną:
Fundacja prowadzi działalność statutową nieodpłatną w zakresie form działalności
wymienionych w § 5 Statutu Fundacji - podpunkty 1-12
Fundacja prowadzi działalność statutową odpłatną w zakresie form działalności
wymienionych w § 5 Statutu Fundacji - podpunkty 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11
II. W związku z powyższym Fundacja nie będzie prowadzić następujących z wpisanych w
statucie rodzajów działalności gospodarczej w zakresie badań nad migracjami:
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3-2012

4-2012

5-2012

6-2012
7-2012

8-2012

9-2012

10-2012

11-2012
12-2012
13-2012
14-2012
15-2012
16-2012
17-2012

18-2012
19-2012
20-2012
21-2012
22-2012
23-2012

- Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
(72.20.Z)
- Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)
- Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z)
- Wydawanie książek (58.11.Z)
Na podstawie art. 4 oraz art. 9 i 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz.U. 2002 Nr 76, poz.694), zwanej dalej ustawą oraz Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości
dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzącymi działalności
gospodarczej (Dz.U. Nr 137 z 2001 r. poz. 1539) wprowadza się jako obowiązującą od dnia 1
stycznia 2012 r. dokumentację opisującą przyjęte zasady (politykę) rachunkowości Fundacji
Ośrodek Badań nad Migracjami.
Zarząd jednogłośnie postanowił: zawrzeć porozumienia o współpracy z CS SG im. Żołnierzy
Korpusu Ochrony Pogranicza (Kętrzyn) i Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Straży Granicznej
im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Koszalinie. Upoważnić
Przewodniczącego Zarządu do podpisania pow. porozumień w imieniu Fundacji.
Zarząd omówił aktualność potrzeby organizacji dyskusji publicznej na temat przyszłości
demograficznej Polski i jednogłośnie postanowił organizować debatę z udziałem
przedstawicieli administracji publicznej, kół naukowych, media oraz NGO w ramach
działalności statutowej nieodpłatnej Fundacji - projekt DSN 1-2012.
Przyjęcie protokołu z 23.01.2012
Zarząd omówił obecne możliwości finansowania projektu serii debat wspólnie z ODIHR i
jednogłośnie zatwierdził podjęte przez Dyrektora kroki: Fundacja zgłosiła projekt serii debat
publicznych na temat najważniejszych pytań aktualnej polityki migracyjnej i zagranicznej
Polski do programu Fundacji im. Stefana Batorego „Demokracja w działaniu”.
Zarząd jednogłośnie postanowił zawrzeć porozumienie o współpracy z Nataliią Ubyikon,
pełniącą funkcję Dyrektora na podstawie porozumienia z dn. 04.11.2011 do tych czas, na
okres kolejnych 9 miesięcy - do 31.12.2012.
Zarząd jednogłośnie uchwalił: Fundacja weźmie udział w pow. konkursie MSZ Współpraca z
Polonią i Polakami zagranicą” i zgłosi do niego 2 projekty: „Wsparcie Polaków
przebywających czasowo w Królestwie Niderlandów – uwarunkowania i możliwe działania
publiczne” oraz „Promocja udziału Polonii w wyborach krajowych w Polsce” .
Przewodniczący poinformował Dyrektora, iż Fundatorzy zatwierdzili dodatkową listę osób,
które chcieliby zaprosić do Rady Programowej Fundacji. Przewodniczący przekazał listę tych
osób Dyrektorowi i zgodnie z jednogłośnie podjętą decyzją Zarządu zlecił wysłanie
odpowiednich zaproszeń w imieniu Fundatorów i Fundacji.
Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę o wykonaniu projektu badawczego dla Fundacji im.
Stefana Batorego – DSO 1-2012.
Przyjęcie protokołu z 02.06.2012
Zarząd jednogłośnie
postanowił: Fundacja utworzy konsorcjum z Instytutem Badań
Strukturalnych dla przystępowania do ogłoszonego przetargu CRZL
Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2011 rok
Przyjęcie sprawozdania merytorycznego za 2011 rok
Przyjęcie protokołu z 29.06.2012
Zarząd jednogłośnie postanowił podpisać umowę z Narodowym Bankiem Polski na odpłatne
wykonanie badania naukowego (Projekt DSO-III-2012) zgodnie z zaproponowaną
specyfikacją badania. Jednocześnie Zarząd postanowił wyznaczyć Dyrektora Fundacji
Nataliię Ubyikon jako przedstawiciela OBMF dla prowadzenia i koordynacji całości spraw
związanych z realizacją ww. umowy, w tym do podpisywania protokołów odbioru, rachunków i
faktur.
Pełnomocnictwo dla N. Ubyikon do zawarcia umowy z SMG/KRC Media S.A. – DSO-III-2012
Pełnomocnictwo dla N. Ubyikon do zawarcia umów z ankieterami – DSO-III-2012
Powołanie na stanowisko Koordynatora w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych
pieniędzy p. Marzenę Lepiankę
Przyjęcie protokołu z 30.07.2012
Zarząd jednogłośnie postanowił zawrzeć porozumienie o współpracy z Nataliią Ubyikon,
pełniącą funkcję Dyrektora, na okres kolejnych 12 miesięcy - do 31.12.2012
Zarząd jednogłośnie uchwalił: Fundacja weźmie udział w projekcie "Forecasting migration
between the EU, V4 and Eastern Europe: impact on visa abolition" i wspólnie z OSW wystąpi
o środki do Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Na koordynatora projektu
wybiera się M. Lesińską.
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V.
INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW:
Przychody fundacji w 2012 roku wyniosły 252 072,98 zł,
z czego
- przychody z działalności statutowej odpłatnej - 196 341,47 zł
- dotacja z MSZ na realizacje zadania publicznego - 45 788,00
- darowizny od osób fizycznych - 9 150,40 zł
- przychody finansowe - 793,09 zł
- pozostałe przychody - 0,02 zł
INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH:
Koszty fundacji w 2012 roku wyniosły 201 916,74 zł
z czego
- koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej - 1 235,05 zł
- koszty realizacji zadania publicznego z dotacji - 46 252,62 zł
- koszty realizacji zadań działalności statutowej odpłatnej - 150 230,90
- administracyjne koszty - 4 197,34 zł
- pozostałe koszty - 0,83 zł
VI.
A. DANE O OSOBACH ZATRUDNIONYCH I WYNAGRODZENIACH
W 2012 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 2012 roku stanowi 132 803,35 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 2012 roku wyniosły
132 803,35 zł.
E. Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych i nie zaciągała zobowiązań kredytowych.
F. Rachunek bankowy jest prowadzony przez Alior Bank. Według stanu na dzień
31.12.2012 fundacja posiadała 116 012,41 zł. na rachunku bieżącym.
G-I. NABYTE OBLIGACJE, NIERUCHOMOŚCI, ŚRODKI TRWAŁE
W roku 2011 fundacja nie nabywała obligacji, nieruchomości i innych środków trwałych.
J. WARTOŚC AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ
Wartość aktywów na dzień 31.12.2012 – 125 443,43 zł.
Wartość zobowiązań na dzień 31.12.2012 – 73 688,99 zł.
DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE I
SAMORZĄDOWE:
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W 2012 roku Fundacja wykonała 1 projekt w ramach realizacji zadania publicznego z dotacji
Ministerstwa Spraw Zagranicznych (rozdz. II. ust. 3 niniejszego sprawozdania: Realizacja
zadania publicznego "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą" - Projekt Wsparcie
Polaków przebywających czasowo w Królestwie Niderlandów). Dotacja pokrywała 88,35%
kosztów projektu. Projekt został zrealizowany i rozliczony w terminie. W dn. 29.05.2013 MSZ
zaakceptował sprawozdanie końcowe Fundacji z projektu.
W 2012 roku Fundacja w ramach działalności statutowej odpłatnej rozpoczęła projekt na
zlecenie Narodowego Banku Polskiego (rozdz. II ust. 4 niniejszego sprawozdania: Badanie
naukowe w zakresie opracowania i zastosowania metody badania cudzoziemców
pracujących w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem uzyskiwanych przez nich dochodów
z pracy i poziomu środków transferowanych za granicę).
Projekt został ukończony w 2013 roku. W 2012 roku przychody z projektu stanowiły 184
341,47 zł, koszty - 138 174,36 zł.
VII.
ROZLICZENIA Z TYTUŁU PODATKÓW:
Na dzień 31.12.2012 Fundacja posiadała bieżące zobowiązania wobec budżetu z tytułu
zaliczek na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń - 1 980,00 zł, z tytułu ZUS 2 929,80 zł. Jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczyła podatek za
2012 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
2012 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; na dzień
bilansowy tj. 31.12.2012 posiadała nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym w
wysokości 2.215,- zł.
W 2011 roku w Fundacji nie przeprowadzano kontroli zewnętrznych.

______________________ Marek Okólski

______________________ Magdalena Lesińska

______________________ Paweł Kaczmarczyk
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