30 czerwca 2011r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI
ZA ROK 2010
sporządzone zgodnie z wymaganiami
rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w
sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U.
z dnia 22 maja 2001 r.)

Fundacja „Instytut Mikromakro”, ul. Lanciego 13/149, 02-792 Warszawa
NIP: 9512293688, REGON: 142025412, KRS: 0000337473
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Bank PEKAO SA VIII O/Warszawa ul. Wołoska 18,
konto nr 36 1240 1112 1111 0010 2743 9367

Nazwa Fundacji

Fundacja „INSTYTUT MIKROMAKRO”

Siedziba i adres

ul. Lanciego 13 lok. 149; 02 792 Warszawa

Data wpisu w KRS:
Nr KRS:
Nr REGON:
Dane członków

21 września 2009 r.
0000337473
142025412
1. Sławomir Mirosław Kosieliński – Prezes Zarządu

zarządu: imię
i nazwisko,

nr PESEL 68072300853
2. Piotr Jerzy Rutkowski - Wiceprezes Zarządu

nr PESEL

nr PESEL 57033004053
3. Dariusz Bogucki – Członek Zarządu
nr PESEL 64083110274

Cele statutowe
Fundacji:

Zgodnie z §5 statutu:
Celami Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie
użytecznej, w szczególności w sferze zadań publicznych:


promocja i wspieranie strategicznego myślenia oraz
działania w sferze rozwoju cywilizacyjnego,
społecznego i gospodarczego Polski – w skali kraju, na
arenie europejskiej i w skali globalnej, a także na
obszarze poszczególnych gmin i regionów;



promocja i wspieranie twórczego, aktywnego,
innowacyjnego podejścia do rozwiązywania problemów
społecznych, kulturowych i gospodarczych
wynikających z wyzwań współczesnej cywilizacji i
rozwoju nowoczesnych technologii;



lokalizacja, uświadamianie i wspieranie kluczowych,
strategicznych czynników zrównoważonego rozwoju
oraz doskonalenie umiejętności ich wykorzystania na
rzecz tworzenia warunków sprzyjających poprawie
sytuacji społeczno-gospodarczej i cywilizacyjnej kraju;



działanie na rzecz efektywnego, konstruktywnego
wykorzystania przez społeczeństwo, państwo i
przedsiębiorstwa istniejącego potencjału rozwojowego,
w tym m.in. zarówno zasobów naturalnych jak i
kapitału ludzkiego oraz dążenie do wzmacniania i
doskonalenia najważniejszych atutów prorozwojowych
społeczeństwa i kraju;



pomoc różnym grupom społecznym, organizacjom i instytucjom w
kreowaniu strategicznych, perspektywicznych programów rozwoju
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społeczno-gospodarczego i cywilizacyjnego oraz integracja
środowisk nastawionych na twórcze, aktywne rozwiązywanie
współczesnych problemów cywilizacyjnych;


upowszechnianie idei i wspieranie rozwoju
społeczeństwa informacyjnego, gospodarki opartej na
wiedzy, innowacyjności i innych strategicznych
obszarów aktywności społeczno-gospodarczej
wynikających z rozwoju współczesnej cywilizacji i
kluczowych dla umacniania pozycji i roli Polski w Unii
Europejskiej oraz na świecie.



budowanie świadomości społecznej o najnowszych
osiągnięciach techniki i edukacja społeczna w zakresie
współczesnych wyzwań cywilizacyjnych



wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju
przedsiębiorczości



skupianie wokół idei Fundacji twórców, przedstawicieli
nauki, działaczy samorządowych i administracji
państwowej, działaczy sfery kultury oraz środowisk
biznesowych w kraju i za granicą, jak również
efektywna integracja tych środowisk wokół idei
Fundacji.

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA
Fundacja realizuje swoje cele poprzez działania wskazane w §6 Statutu Fundacji, a w
tym m.in. poprzez podejmowanie działań takich jak:


organizację konferencji, sympozjów, wystaw, seminariów i innego rodzaju
spotkań czy imprez masowych mających na celu gromadzenie i wymianę
informacji oraz propagowanie idei rozwijanych przez Fundację



prowadzenie działalności edukacyjnej, m.in. poprzez organizację kursów,
szkoleń, warsztatów, wykładów, odczytów, wydawanie publikacji edukacyjnych
jak również tworzenie oraz prowadzenie instytucji edukacyjnych;



opracowywanie raportów, analiz, zestawień statystycznych, opracowań typu
foresight, ekspertyz, programów i strategii rozwoju oraz kampanii społecznych;



prowadzenie działalności badawczo-naukowej, w tym m.in. inicjowanie i
prowadzenie interdyscyplinarnych badań na temat kluczowych czynników
strategicznego rozwoju cywilizacyjnego oraz tworzenie i prowadzenie instytucji
naukowo-badawczych;
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uczestnictwo

w

krajowych

i

międzynarodowych

programach

naukowo-

badawczych i eksperckich;


upowszechnianie wiedzy o strategicznych czynnikach rozwoju, prowadzenie
działalności informacyjnej i opiniotwórczej, m.in. poprzez wydawanie własnych
publikacji,

w

tym

czasopism,

współpracę

z

mediami

oraz

inicjowanie

i prowadzenie debat publicznych;


prowadzenie działalności wydawniczej, w tym m.in. w postaci elektronicznej
oraz tworzenie baz wiedzy;



organizowanie klastrów o charakterze regionalnym i ponadregionalnym, sieci
współpracy oraz konsorcjów;



organizacja

wyjazdów

naukowych

i

studyjnych,

stażów

i

stypendiów

-

krajowych oraz zagranicznych;


doradzanie i konsulting dla instytucji publicznych oraz prywatnych;



wpływanie na zmiany legislacyjne i zawartość dokumentów strategicznych
dotyczących rozwoju cywilizacyjnego w skali europejskiej, krajowej, regionalnej
i

lokalnej

oraz

przygotowywanie

i

konsultowanie

projektów

aktów

legislacyjnych;


organizowanie współpracy i budowanie pomostów pomiędzy nauką a praktyką
oraz środowiskami polityków, naukowców, biznesu i działaczy społecznych;



współpraca z polskimi i międzynarodowymi ośrodkami myśli w celu wymiany
informacji, budowania zasobów wiedzy i organizacji wspólnych działań;



współpraca z mediami oraz krajowymi i międzynarodowymi instytucjami
i organizacjami realizującymi zbliżone cele, skupianie wokół fundacji osób
zainteresowanych celem jej działalności, w tym przedstawicieli środowisk
naukowych, politycznych, biznesowych, edukacyjnych, kulturalnych;



bezpośrednie
finansowanie

wspieranie
nagród

za

tworzenia

strategicznych

programów

szczególne

osiągnięcia

sferze

w

rozwoju,

strategicznego

podejścia do tworzenia warunków rozwoju cywilizacyjnego;


gromadzenie środków materialnych i finansowych pozwalających na realizację
celów fundacji;



podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów innych przedsięwzięć
związanych z realizacją celów fundacji.

i in. o których mowa w Statucie
W roku 2010 r. Fundacja zrealizowała m.in. następujące programy/akcje/działania
zmierzające do wypełnienia celów statutowych, o których mowa w §5 Statutu Fundacji
(mające skutki finansowe dla Fundacji):


Przygotowała

założenia

programowe

konferencji

„Państwo

w

mikro-

i makroskali” w Tarnowie, „Wolność i bezpieczeństwo” w Szczecinie, Forum
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Usług Szerokopasmowych w Warszawie oraz dwóch konferencji Krajowego
Forum

Usług

„Ekonomika

Szerokopasmowych,

szerokopasmowej

sieci

a

także

przygotowała

samorządowej”

w

seminarium

ramach

programu

„e-VITA III” Fundacji Wspomagania Wsi i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.


Opracowała koncepcję raportu końcowego „Perspektywa technologiczna Kraków
– Małopolska 2020”, małopolskiego foresight.



Przystąpiła do opracowania założeń Planu Informatyzacji Państwa na lata 2011
– 2014 w ramach współpracy z ministrem właściwym ds. informatyzacji

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
W roku 2010r. Fundacja prowadziła działalności gospodarczą w następującym
zakresie:
1. W ramach umów ramowych z wydawnictwem International Data Group Poland
S.A., porozumień z władzami miast Tarnów i Szczecin zorganizowała


VI Konferencję „Państwo w mikro- i makroskali. Złoty trójkąt:
gospodarka – nauka – samorząd”, 25 - 26 lutego 2010 r.,
Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie;



VII Konferencję „Wolność i bezpieczeństwo. Między nami sąsiadami”,
10 – 11 czerwca 2010 r., Teatr Współczesny w Szczecinie;



VII Forum Usług Szerokopasmowych, 23 – 24 listopada 2010 r.
Hotel Westin w Warszawie.

2. Zorganizowała

dwa

spotkania

Krajowego

Forum

Szerokopasmowego

po

otrzymaniu zamówienia publicznego od Urzędu Komunikacji Elektronicznej w
ramach

spotkań

informacyjno-doradczych

projektu

nr POIG.07.01.00-00-

019/09 pn. „System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal
Polska Szerokopasmowa” 20 maja 2010 r. w Instytucie Biologii i Biochemii w
Warszawie oraz 24 listopada 2010 r. w Hotelu Westin w Warszawie.
3. Wydała

książkę

pod

numerem

ISBN

978-83-62824-00-7

„Perspektywa

technologiczna Kraków – Małopolska 2020. Wyzwania rozwojowe” w ramach
konsorcjum z firmami Infostrategia Sp. J. Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba
oraz IDC Polska po otrzymaniu zamówienia publicznego od Krakowskiego Parku
Technologicznego SA.

ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU FUNDACJI
W roku 2010 Zarząd nie podjął żadnych uchwał.
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PRZYCHODY FUNDACJI
Przychody w łącznej wysokości 139 020,36 zł. (słownie: sto trzydzieści dziewięć
tysięcy dwadzieścia złotych, 36/100)

K
Źródło przychodów:

Kwota przychodu:

1. darowizny, dotacje, spadki

1. 15 404,00

2. środki pochodzące ze źródeł

2.

0,00

publicznych
3. odpłatne świadczenia

3.

0,00

realizowane w ramach celów
statutowych (z uwzględnieniem
ich kosztów)
4*. działalność gospodarcza

4. 123 613,11 co stanowi 88,92 % osiągniętego
z pozostałych źródeł
PONIESIONE KOSZTY

Koszty w łącznej wysokości 130 917,30 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy dziewięćset
siedemnaście złotych, 30/100).

Rodzaj wydatku:

Koszt:

1. realizacja celów statutowych

1.

15 000,00

2*.

2.

5 340,60

administracja

(czynsze,

opłaty telefoniczne, pocztowe i ….
itp.

usługi obce

np.

księgowe,

finansowo - prawne, remontowe
itp.)
3. działalność gospodarcza

3.

110 556,55

4**. pozostałe koszty

4.

20,15
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POZOSTAŁE DANE
(ZATRUDNIENIE, WYNAGRODZENIA, FINANSE, AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA)

Liczba zatrudnionych z podziałem

Nie dotyczy

według zajmowanych stanowisk i
z wyodrębnieniem osób
zatrudnionych wyłącznie w
działalności gospodarczej
Łączna kwota wynagrodzeń

Nie dotyczy

wypłaconych z podziałem na
wynagrodzenia, nagrody, premie i
inne świadczenia, z
wyodrębnieniem całości tych
wynagrodzeń osób zatrudnionych
wyłącznie w działalności
gospodarczej
Wynagrodzenia roczne [ew.

Nie dotyczy

przeciętne miesięczne]
wypłacone łącznie członkom
zarządu, innych organów i
osobom kierującym wyłącznie
działalnością gospodarczą
Wynagrodzenia z umów zlecenia:
Ogółem: 35 200,00 zł
Udzielone przez Fundację
pożyczki:
Kwoty ulokowane na rachunkach
bankowych:

Fundacja nie udzielała pożyczek
Ogółem: 14 572,70 zł
1. Bank Pekao SA – 14 572,68
2. Bank Volkswagen Bank – 0,02

Nabyte obligacje, wielkość

Nie dotyczy

objętych udziałów lub nabytych
akcji w spółkach prawa
handlowego ze wskazaniem tych
spółek
Nabyte nieruchomości, ich
przeznaczenie oraz wysokości
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kwot wydatkowanych na ich

Fundacja nie nabywała nieruchomości.

nabycie
Nabyte pozostałe środki trwałe:

Nie dotyczy

Wartość aktywów i zobowiązań:

18 179,70

Działalność zlecona Fundacji

1. Fundacja zrealizowała na zamówienie

przez podmioty państwowe i

Urzędu Komunikacji Elektronicznej

samorządowe (usługi, państwowe
zadania zlecone i zamówienia
publiczne) oraz wynik finansowy
tej działalności.

dwie konferencje Krajowego Forum
Szerokopasmowego w ramach spotkań
informacyjno-doradczych projektu nr
POIG.07.01.00-00-019/09 pn. „System
Informacyjny o infrastrukturze
szerokopasmowej i portal Polska
Szerokopasmowa” o łącznej wartości
96055,00 złotych brutto
2. Wydała książkę pod numerem ISBN
978-83-62824-00-7 „Perspektywa
technologiczna Kraków – Małopolska
2020. Wyzwania rozwojowe” w ramach
konsorcjum z firmami Infostrategia Sp.
J. Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba
oraz IDC Polska po otrzymaniu
zamówienia publicznego od
Krakowskiego Parku Technologicznego
SA o łącznej wartości 92838,51 zł
netto, z czego po rozliczeniach
konsorcjantów na Fundację przypadło
24000,00 zł netto.
3. przygotowała seminarium „Ekonomika
szerokopasmowej sieci samorządowej”
w ramach programu „e-VITA III”
Fundacji Wspomagania Wsi i PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności na
podstawie Umowy Dotacji numer
8/2010/e-VITA III w wysokości 15 tys.
złotych o wartości 15000,00 zł brutto,

Rozliczenia Fundacji z tytułu
ciążących na niej zobowiązań
podatkowych wraz z informacją w

Dochody podlegające opodatkowaniu:
6 903,06
Dochody zwolnione z opodatkowania:
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sprawie składanych deklaracji
podatkowych.

1 200,00
Złożone deklaracje: CIT-8, VAT-7K
Podatek należny do zapłaty za IV kwartał
2010 – 1 285,00.

W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona w Fundacji kontrola.

ZA FUNDACJĘ:

1)

Sławomir
Kosieliński,
prezes Zarządu

2)

Piotr Rutkowski,
wiceprezes zarządu

3)

Dariusz Bogucki,
członek zarządu

Warszawa, 29 czerwca 2011 r.

Strona 9 z 9

