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Sprawozdanie z działalności fundacji 

w roku 2015 

 

1. Nazwa fundacji :  Fundacja Centrum Badań Migracyjnych. 

 Siedziba i adres : 

 

ul. Turniowa 16, 60-116 Poznań 

………………………………………………………………………………….. 

 
Aktualny adres do korespondencji: 

 
ul. Św. Marcin 78, 61-809 Poznań 

 Adres poczty elektronicznej
1
: office@migrant.poznan.pl 

 
Data wpisu w Krajowym Rejestrze 

Sądowym : 

13 marca 2015 

 Numer KRS : 0000549583 

 REGON : 361075159 

 

Dane dotyczące członków zarządu : 

Imię i nazwisko, pełniona funkcja  
Izabela Ewa Czerniejewska, Prezes Zarządu 

Michał Janusz Buchowski, Członek Zarządu 

Izabella Dorota Main, Członek Zarządu 

Karolina Paulina Sydow, Członek Zarządu 

 

 

Określenie celów statutowych fundacji : 
1. działalność naukowa i praktyczna związana z tematyką migracji; 

2. wspieranie rozwoju nauk społecznych i humanistycznych w zakresie 

wiedzy o migracjach; 

3. prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych kierowanych do 

społeczeństwa polskiego, związanych z migracjami; 

4. prowadzenie działań edukacyjnych, informacyjnych i innych działań o 

charakterze bezpośredniego wsparcia skierowanych do migrantów; 

5. prowadzenie działań na rzecz grup mniejszościowych zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

 

                                                           
1
 Pole do wypełnienia w przypadku dysponowania adresem poczty elektronicznej  
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2. 

 

Zasady, formy i zakres działalności 

statutowej z podaniem realizacji celów 

statutowych : 

 

1. inicjowanie, prowadzenie, wspieranie badań naukowych związanych z 

celami Fundacji; 

2. przygotowywanie ekspertyz, raportów, publikacji w zakresie badań nad 

migracjami; 

3. działalność wydawniczą; 

4. organizowanie konferencji, seminariów, spotkań o charakterze 

naukowym oraz szkoleń i warsztatów o charakterze praktycznym 

dotyczących tematyki migracyjnej; 

5. prowadzenie działalności informacyjnej i doradztwa dla migrantów oraz 

społeczeństwa polskiego; 

6. organizowanie kursów, szkoleń, warsztatów i spotkań skierowanych do 

migrantów; 

7. wspomaganie inicjatyw społecznych zgodnych z celami Fundacji; 

8. współpracę z innymi podmiotami zajmującymi się tematyką związaną z 

celami Fundacji; 

9.  członkostwo w organizacjach zrzeszających instytucje polskie i 

zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem 

Fundacji; 

10. działalność charytatywną. 

 

 

Opis głównych zdarzeń prawnych 

o skutkach finansowych : 

 

Nie dotyczy 

 

3. 

 

Informacja o prowadzonej działalności 

gospodarczej wg wpisu do rejestru 

przedsiębiorców KRS: 

 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej 
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4. 

 

Odpisy uchwał zarządu fundacji: 

 

1. Uchwała Zarządu Fundacji Centrum Badań Migracyjnych nr 1/2015 

z dnia 10.05.2015 r. w sprawie przystąpienia do Ogólnopolskiej Sieci 

Organizacji Pozarządowych Przeciwko Handlowi Ludźmi. 

2. Uchwała Zarządu Fundacji Centrum Badań Migracyjnych nr 2/2015 

z dnia 10.05.2015 r. w sprawie partnerstwa z Domem Spotkań im. 

Angelusa Silesiusa we Wrocławiu. 

3. Uchwała Zarządu Fundacji Centrum Badań Migracyjnych nr 3/2015 

z dnia 01.10.2015 r. w sprawie realizacji projektu „Wsparcie dla 

poznańskich cudzoziemców w jednym miejscu”. 

4. Uchwała Zarządu Fundacji Centrum Badań Migracyjnych nr 4/2015 

z dnia 01.10.2015 r. w sprawie zatrudnienia pracowników. 

5. Uchwała Zarządu Fundacji Centrum Badań Migracyjnych nr 5/2015 

z dnia 01.10.2015 r.w sprawie  zawarcia porozumienia o współpracy z  

wolontariuszami 

6. Uchwała Zarządu Fundacji Centrum Badań Migracyjnych nr 6/2015 

z dnia 01.10.2015 r. w sprawie przyjęcia darowizny mebli. 

7. Uchwała Zarządu Fundacji Centrum Badań Migracyjnych nr 7/2015 

z dnia 01.10.2015 r. w sprawie  najmu pomieszczenia 

8. Uchwała Zarządu Fundacji Centrum Badań Migracyjnych nr 8 /2015 

z dnia 20.11.2015 w sprawie realizacji oferty na opracowanie 

kompleksowego modułowego programu pracy i współpracy kadry 

socjalnej województwa wielkopolskiego z cudzoziemcami, w zakresie 

najważniejszych aspektów pracy w środowisku międzykulturowym i 

realizację dwóch jednodniowych warsztatów pilotażowych. 

9. Uchwała Zarządu Fundacji Centrum Badań Migracyjnych nr 9/2015 

z dnia z dnia 20.11.2015 w sprawie partnerstwa z Ośrodkiem Pomocy dla 

Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Poznaniu. 

 

5. 
 

Informacja o wysokości przychodów  

(z wyodrębnieniem ich źródła- spadek, 

zapis, darowizna, środki z budżetu 

państwa i budżetu gminy): 

 

40 000 zł – dotacja Urząd Miasta Poznania 

10 000 zł – dotacja Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

1 500 zł – darowizna 

340 zł – fundusz statutowy 

Razem: 53 450 zł 

 

 

a)  informacja o odpłatnych 

świadczeniach realizowanych przez 

fundację w ramach celów statutowych 

(z uwzględnieniem kosztów tych 

świadczeń): 

 

nie dotyczy 
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b) przy prowadzeniu działalności 

gospodarczej wynik finansowy oraz 

procentowy stosunek przychodu 

osiągniętego z działalności 

gospodarczej do przychodu 

osiągniętego z pozostałych źródeł: 

 

nie dotyczy 

6. Informacja o poniesionych kosztach na: 

a) realizację celów statutowych,                           

b) administrację (czynsze, opłaty 

telefoniczne, pocztowe itp.), 

c) działalność gospodarczą, 

d) pozostałe koszty. 

 

 

       Razem: 41 565,78 zł 

a) 40 954,44 zł 

b) 611,34 zł (najem lokalu za miesiące październik-grudzień 2015) 

c) 0,00 zł 

d) 0,00 zł 

7. 

Liczba osób zatrudnionych w fundacji 

(wg zajmowanych stanowisk 

z wyodrębnieniem osób zatrudnionych 

wyłącznie w działalności gospodarczej): 

 

- Koordynacja biura MIP (1 osoba x 0,5 etatu)  

- Pracownik biura MIP (2 osoby x 0,5 etatu) 

- Asystent w biurze MIP (2 osoby x 0,5 etatu) 

- Koordynator współpracy instytucji (1 osoba x 0,5 etatu) 

- Prowadzenie kursów języka polskiego (1 osoba x um. zlec) 

- Asystowanie w kursach z języka polskiego (1 osoba x um. zlec) 

- Doradca zawodowy (2 osoby x um. zlec) 

Łącznie: zatrudnionych 9 osób, w tym 6 osób na 0,5 etatu  

 

 
a)  łączna kwota wynagrodzeń 

wypłaconych przez fundację  

 (z podziałem na wynagrodzenia, 

nagrody, premie i inne – 

z wyodrębnieniem całości tych 

wynagrodzeń osób zatrudnionych 

wyłącznie w działalności 

gospodarczej): 

 

łączna kwota wynagrodzeń: 36 580  zł (wynagrodzenia) 

 

 

b)  wysokość rocznego lub przeciętnego 

wynagrodzenia wypłaconego łącznie 

członkom zarządu i innych organów 

fundacji oraz osobom kierującym 

wyłącznie działalnością gospodarczą 

(z podziałem jw.): 

nie dotyczy 

 
c)  wydatki na wynagrodzenia z umów 

zlecenia: 

wynagrodzenia z umów zleceń: 8 080 zł 
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d)  udzielone przez fundację pożyczki 

pieniężne (z podziałem wg ich 

wysokości, ze wskazaniem 

pożyczkobiorców, warunków 

przyznania pożyczek z podaniem 

podstawy statutowej ich przyznania): 

 

nie dotyczy 

 
e) kwoty ulokowane w banku wraz z 

nazwą banku: 

nie dotyczy 

 

f)  wartość nabytych obligacji oraz 

wielkość objętych udziałów lub 

nabytych akcji w spółkach prawa 

handlowego (nazwy spółek): 

nie dotyczy 

 

g)  nabyte nieruchomości (ich 

przeznaczenie, wysokość kwot 

wydatkowanych na to nabycie): 

nie dotyczy 

 h)  nabyte pozostałe środki trwałe: 
1 610 zł 

 

i)  wartości aktywów i zobowiązań 

fundacji  ujęte we właściwych 

sprawozdaniach finansowych 

sporządzonych dla celów 

statystycznych: 

Wartość aktywów fundacji: 10 917,78 zł 

Zobowiązania fundacji: 644,00 zł  

 

8. 

Dane o działalności zleconej fundacji 

przez podmioty państwowe 

i samorządowe (usługi, państwowe 

zadania zlecone i zamówienia publiczne) 

oraz wyniki finansowe z tej działalności: 

1. Wsparcie dla poznańskich cudzoziemców w jednym miejscu 

Termin realizacji: październik-grudzień 2015. 

Źródło finansowania: Urząd Miasta Poznania, środki własne. 

Koszty projektu: 43 500 zł  

 

2. Kompleksowy modułowy program pracy i współpracy kadry socjalnej 

województwa wielkopolskiego z cudzoziemcami, w zakresie 

najważniejszych aspektów pracy w środowisku międzykulturowym. 

Termin realizacji: listopad-grudzień 2015. 

Źródło finansowania: Regionalny Ośrodka Polityki Społecznej. 

Koszty projektu: 10 000 zł  

 

 

9. 

 

Rozliczenia z tytułu zobowiązań 

podatkowych, informacja w sprawie 

składanych deklaracji podatkowych: 

 

Fundacja złożyła deklarację podatkową CIT 8 za rok 2015.  
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INNE : 

10. Informacja, czy w okresie 

sprawozdawczym była przeprowadzona 

kontrola w fundacji,  jeśli była  - wyniki 

kontroli: 

Nie dotyczy 

 

11. 

 

Podpisy co najmniej 2 członków 

zarządu (jeśli statut nie stanowi inaczej) 

 

………………………………….. 

data i podpis 

 

 

………………………………….. 

data i podpis 

 


