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Sprawozdanie z działalności fundacji 

w roku 2018 

 

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 elektronicznej1: 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 

Samuel Bennett, Członek Zarządu 

Aleksandra Jarocka, Członek Zarządu 

Marta Kowalczyk, Członek Zarządu 

Agnieszka Narożniak, 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 1/2018 

z dnia 22.03.2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności 

Fundacji. 

 

2. Uchwała Zarządu Fundacji Centrum Badań Migracyjnych nr 2/2018 

z dnia 23.05.2018 r. w sprawie realizacji projektu „Wielkopolska Otwarta 

– innowacyjne wsparcie i integracja społeczna”. 

3. Uchwała Zarządu Fundacji Centrum Badań Migracyjnych nr 3/2018 

z dnia 20.06.2018 r. w sprawie  w pełnomocnictwa do akceptacji delegacji 

w ramach projektu „Wielkopolska Otwarta – innowacyjne wsparcie i 

integracja społeczna”. 

4. Uchwała Zarządu Fundacji Centrum Badań Migracyjnych nr 4/2018 

z dnia 25.09.2018 r. w sprawie realizacji projektu „One for All, All for 

One”. 

5. Uchwała Zarządu Fundacji Centrum Badań Migracyjnych nr 5/2018 

z dnia 19.10.2018 r. w sprawie w sprawie wycofania się z projektu 

„Shaping fair cities: integrating Agenda 2030 within local policies in times 

of great migration and refugees’ flows. A campaign and advocacy project 

led and implemented by LAs.” 

6. Uchwała Zarządu Fundacji Centrum Badań Migracyjnych nr 6/2018 

z dnia 14.12.2018 r. w sprawie polityki zatrudniania pracowników. 

7. Uchwała Zarządu Fundacji Centrum Badań Migracyjnych nr 7/2018 

z dnia 14.12.2018 r. w sprawie realizacji projektu w ramach dotacji 

instytucjonalnych z Fundacji Batorego. 

8. Uchwała Zarządu Fundacji Centrum Badań Migracyjnych nr 8 /2018 

z dnia 31.12.2018 r. w sprawie w sprawie realizacji projektu „Migrant Info 

Point – informacja i wsparcie dla cudzoziemców w Poznaniu”. 
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5. 
 

Informacja o wysokości przychodów  

(z wyodrębnieniem ich źródła- spadek, 

zapis, darowizna, środki z budżetu 

państwa i budżetu gminy): 

 

 

217.803,33 zł – dotacje publiczne: Urząd Miasta Poznania, ROPS 

188.863,69 zł – dotacje od organizacji pozarządowych 

20.444,45 zł – darowizny 

500,00 pozostałe przychody stutowe 

50,63 zł – pozostałe przychody operacyjne i finansowe 

Razem: 427.662,10 zł 

 

 

a)  informacja o odpłatnych 

świadczeniach realizowanych przez 

fundację w ramach celów statutowych 

(z uwzględnieniem kosztów tych 

świadczeń): 

 

47 353,60 zł przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 

47.353,60 zł koszty działalności odpłatnej pożytku publicznego 

 

 

 

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: 463.086,19 zł 

a) 462.648,68 zł (w tym na działalność odpłatną pożytku publicznego) 

b) 437,51 zł  

 

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 projektów (2 osoby, um. cyw-pr.)  

- Pracownik biura MIP (1 osoba, um. o pracę) 

- Koordynator i pracownik biura MIP (1 osoba, um.o pracę) 

- Doradca prawny (1 osoba, um. cyw-pr.) 

- Prowadzenie kursów języka polskiego (2 osoby, um. cyw-pr.) 

- Koordynacja inicjatyw (1 osoba, um. cyw-pr.) 

- Księgowa (1 osoba, um. cyw-pr.) 

- Konsultant ds. zawodowych (1 osoba, um. cyw-pr) 

- Trener podczas warsztatów  (3 osoby, um. cyw-pr.) 

- Tłumacz  (2 osoby, um. cyw-pr.) 

- Koordynator projektu oraz obsługa social media (1 osoba, um. cyw-pr.) 

- Wykonanie projektów graficznych (1 osoba, um. cyw-pr.) 

- Wykonanie i obróbka zdjęć (1 osoba, um. cyw-pr.) 

- Przewoźnik (1 osoba, um. cyw-pr.) 

- Przeprowadzenie autorskiej prezentacji (1 osoba, um. cyw-pr.) 

- Specjalista ds. komunikacji (1 osoba, um. cyw-pr.) 

Łącznie: zatrudnionych 21 osób 
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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: 54.796,56 zł   

Kwota obejmuje wyłącznie wynagrodzenia brutto z umów o pracę. W 2018 r. 

nie wypłacono nagród, premii i innych. 

 

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: 271.060,33 zł 

Kwota obejmuje wyłącznie wynagrodzenia brutto z umów cywilnoprawnych. 

 

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: 
0,00 zł 
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i)  wartości aktywów i zobowiązań 

fundacji  ujęte we właściwych 

sprawozdaniach finansowych 

sporządzonych dla celów 

statystycznych: 

 

Wartość aktywów fundacji: 38.919,17 zł 

Zobowiązania fundacji: 9.841,70 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. Migrant Info Point – integracja dla cudzoziemców  

Termin realizacji: styczeń-grudzień 2018. 

Źródło finansowania: Urząd Miasta Poznania, środki własne. 

Wartość projektu wg umowy: 223 072 zł  

 

2. Galeria bez domu 

Termin realizacji: styczeń-luty 2018 

Źródło finansowania: Oxfam International. 

Wartość projektu wg umowy : 15 811 zł 

 

3. Shaping fair cities: integrating Agenda 2030 within local policies in times 

of great migration and refugees’ flows 

Termin realizacji: kwiecień-grudzień 2018 

Źródło finansowania: Unia Europejska, program DEAR, środki własne. 

Wartość projektu wg umowy : 183.486,51 zł (43.056,80 EUR) 

 

4. AIRBAG Poznań  

Termin realizacji: luty-listopad 2018 

Źródło finansowania: Urząd Miasta Poznania. 

Wartość projektu wg umowy : 29 000 zł 

 

5. Wielkopolska Otwarta – innowacyjne wsparcie i integracja 

społeczna cudzoziemców. 

Termin realizacji:  czerwiec-listopad 2018 

Źródło finansowania:   Samorząd Województwa Wielkopolskiego, środki 

własne. 

Wartość projektu wg umowy : 19 200 zł  

 

6. One for All, All for One 

Termin realizacji:  październik 2018- wrzesień 2019  

Źródło finansowania:   Open Society Foundations, środki własne. 

Wartość projektu wg umowy :41.160,00 zł (12.000,00 USD)  

 

 

 

 

 
 

9. 

 

Rozliczenia z tytułu zobowiązań 

podatkowych, informacja w sprawie 

składanych deklaracji podatkowych: 

 

Fundacja regularnie opłacała składki ZUS oraz PIT związane z zawartymi 

umowami o pracę i umowami cywilnoprawnymi. Fundacja złożyła  roczną 

deklarację PIT-4R za 2018 r. Fundacja złożyła deklarację podatkową CIT 8 za 

rok 2018.  

INNE : 

10. Informacja, czy w okresie 

sprawozdawczym była przeprowadzona 

kontrola w fundacji,  jeśli była  - wyniki 

kontroli: 

Nie dotyczy 
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11. 

 

Podpisy co najmniej 2 członków 

zarządu (jeśli statut nie stanowi inaczej) 

29.03.2019       

Izabela Czerniejewska 
 

                        

 

 
 

  


