30 czerwca 2016 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI
ZA ROK 2015
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:

21 września 2009 r.

Nr KRS:

0000337473

Nr REGON:

142025412

Dane członków zarządu:
imię
i nazwisko,
nr PESEL

1.
2.
3.

Cele statutowe Fundacji:

Sławomir Mirosław Kosieliński – Prezes Zarządu
nr PESEL 68072300853
Piotr Jerzy Rutkowski - Wiceprezes Zarządu
nr PESEL 57033004053
Andrzej Gontarz – Wiceprezes Zarządu
nr PESEL 61031607293

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 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 społecznogospodarczej wynikających z rozwoju współczesnej cywilizacji
i kluczowych dla umacniania pozycji i roli Polski w Unii
Europejskiej oraz na świecie.
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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;
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;
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bezpośrednie wspieranie tworzenia strategicznych programów rozwoju, finansowanie nagród
za szczególne osiągnięcia w sferze 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 innych, o których mowa w Statucie.

W roku 2015 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):
Zgodnie z ustanowionym programem strategicznym „Systemy inteligentne w zarządzaniu kryzysowym i
działaniach militarnych” na lata 2013 – 2022 r. Zarząd Fundacji zorganizował pod marką „Pięć żywiołów.
Wolność – informacja – bezpieczeństwo” (w skrócie „Pięć żywiołów”) wspólnie z Collegium Civitas i
Fundacją WISE pod patronanatem honorowym Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego dwa
konwersatoria, zjazd menedżerów ds. bezpieczeństwa, konferencję „Gospodarka czasu robotów” oraz
Paradę Robotów – Droniadę:
18 marca 2015 (środa), Warszawa, Collegium Civitas, Pałac Kultury i Nauki
DRON W DOM
Celem spotkania było określenie potrzeb informacyjnych różnych firm i instytucji, które można
by zaspokoić dzięki systemom inteligentnym, w tym zwłaszcza Bezzałogowym Statkom
Powietrznym (tzw. dronom). Swoje propozycje rozwiązań zaprezentują producenci i
usługodawcy systemów robotycznych oraz firmy teleinformatyczne.
23 kwietnia 2015 (czwartek), Warszawa, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
PRAWNE I SPOŁECZNE PROBLEMY FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW BEZZAŁOGOWYCH
W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
Roboty w przestrzeni publicznej. Prawne i społeczne aspekty funkcjonowania systemów
bezzałogowych w przestrzeni publicznej: od robotów-pociągów po auto-roboty.
20 – 21 maja 2015 (środa – czwartek), Gdynia – Sopot – Gdańsk
SYSTEMY INTELIGENTNE W OCHRONIE GOSPODARKI
Było to dwudniowe spotkanie poświęcone ochronie gospodarki i jej infrastrukturze krytycznej
organizowane przy współpracy Prezydenta Miasta Gdańska, Akademii Marynarki Wojennej i
Centrum Techniki Morskiej.
Pierwsza część to czterogodzinne konwersatorium o ochronie infrastruktury z wykorzystaniem
robotów, dronów i innych wynalazków. Byliśmy gośćmi Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
oraz Centrum Techniki Morskiej.
Druga część – zjazd menedżerów ds. bezpieczeństwa największych polskich firm w Centrum
Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO. Gdańsk; kontynuacja konwersatoriów z zamków
w Uniejowie (2013) oraz w Lublińcu (2014). Odbyliśmy misję specjalną – wizytę na placu budowy
Tunelu pod Martwą Wisłą. To dwutunelowy fragment Trasy Słowackiego o długości całkowitej
1,4 km, który przebiega pod Wisłą na głębokości w swym najniższym miejscu prawie 35 m.
19 – 20 czerwca 2015 (piątek – sobota)
PARADA ROBOTÓW (DRONIADA) W MUZEUM LOTNICTWA POLSKIEGO W KRAKOWIE
Pierwszego dnia odbyła się konferencja „Gospodarka czasu robotów”, podczas której m. in.
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akademickie zespoły studenckie zaprezentowały swoje koncepcje zaspokajania potrzeb
informacyjnych kluczowych polskich firm i instytucji. Drugiego dnia odbyły się pokazy
dynamiczne dronów i robotów, ale również mini-wykłady o robotyzacji. Przyznano Nagrody
Szefa BBN.
Program był finansowany z działalności gospodarczej, w tym z umowy z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Małopolskiego (20 000,00 zł brutto) oraz darowizn od Fundacji Przestrzeń Krytycznego
Myślenia (30 000,00 zł), firm WB Electronics (10 000,00 zł) oraz Operatora Gazociągów Przesyłowych
Gaz-System S.A. (20 000,00 zł).
Konsekwencja programu było przeprowadzenie pierwszego w Polsce badania rynku dronów, na bazie
którego opublikowano raport „Rynek dronów w Polsce. Księga popytu i podaży” pod redakcją Andrzeja
Gontarza i Sławomira Kosielinskiego. Nadano jej numer ISBN 978-83-62824-06-9. Wersja elektroniczna
jest dostępna na www.5zywiolow.pl. Sposób finansowania: z działalności gospodarczej. Dostęp: płatny.
Działalność statutowa.
Równocześnie Fundacja zaangażowała się w przygotowanie i poprowadzenie Święta Województwa
Lubuskiego na zlecenie Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze o łącznej wartości
99994,99 zł. Zlecenie wykonano na tyle rzetelnie, że w 2016 r. zostaliśmy ponownie wybrani do
organizacji tego przedsięwzięcia.
Fundacja aktywnie zaangażowała się w tworzenie zrębów Narodowego Programu Systemów
Bezzałogowych (NPSB), przygotowywanego przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego na polecenie
Prezydenta RP poprzez udział w eksperckich panelach i debatach.
Fundacja była aktywnym członkiem Polskiej Platformy Technologicznej Systemów Bezzałogowych,
klubu zrzeszającego firmy i uczelnie zainteresowane pracami badawczo-rozwojowymi w obszarze
systemów bezzałogowych.
Rozpoczęła współpracę z Fundacjami WISE (Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych) i Fundacją
Przestrzeń Krytycznego Myślenia w zakresie robotyki i dronów, ale wspópracę założoną pierwotnie na
trzy lata, zawieszono po czerwcowej Paradzie Robotów z powodów braku szans na finansowanie
projektu.
1)
Współorganizowała VIII Festiwal Informatyczny Zespołu Szkół Łączności w Krakowie, na który
wsparła kwotą 1000,o0 złotych brutto.
2)
Służyła pomocą Collegium Civitas w prowadzeniu zajęć fakultatywnych dla studentów
dziennych i zaocznych „Główne problemy współczesności”.
3)
Zintensyfikowała działalność publicystyczną zarówno w formie artykułów prasowych,
wywiadów oraz wystąpień publicznych. W konsekwencji zwiększyła się liczna artykułów
przedstawicieli Fundacji w tygodniku Computerworld, wystąpień na debatach Stowarzyszenia
Euro-Atlantyckiego, Biura Bezpieczeństwa Narodowego
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
W roku 2015 r. Fundacja prowadziła działalności gospodarczą w następującym zakresie:



Pozyskała środki na prowadzenie programu „Systemy inteligentne w zarządzaniu kryzysowym i
działaniach militarnych” pod marką „Pięć żywiołów” oraz Paradę Robotów – Droniadę.
Przygotowała program Świeta Województwa Lubuskiego.

PRZYCHODY FUNDACJI
Przychody w łącznej wysokości 297 815,76 zł. (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy
osiemset piętnaście złotych, 76/100 groszy)
Przychody obejmują następujące pozycje:
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Wyszczególnienie

Struktura

2015

Przychody z działalności statutowej

20,18%

60 100,00

Przychody z działalności gospodarczej

79,60%

237 067,51

Pozostałe przychody operacyjne

0,22%

Przychody finansowe

0,00%

PRZYCHODY OGÓŁEM

100,00%

648,25
0,00
297 815,76

Koszty działalności obejmują następujące pozycje:
Wyszczególnienie

Struktura

2015

Koszty działalności statutowej

0,36%

1 030,75

Koszty działalności gospodarczej

95,47%

270 432,33

Koszty administracyjne

4,07%

11 524,80

- Zużycie materiałów i energii

150,41

- Usługi obce

10 878,35

- Podatki i opłaty

297,04

- Pozostałe koszty

199,00

Pozostałe koszty operacyjne

0,07%

Koszty finansowe

0,04%

KOSZTY OGÓŁEM

100,00%

184,93
102,83
283 275,64

W okresie 01.01.2014 - 31.12.2014 r. Fundacja przyniosła zysk na działalności gospodarczej
w kwocie 14 540,12 zł.
POZOSTAŁE DANE
(ZATRUDNIENIE, WYNAGRODZENIA, FINANSE, AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA)
Liczba zatrudnionych z podziałem według
zajmowanych stanowisk i z
wyodrębnieniem osób zatrudnionych
wyłącznie w działalności gospodarczej

Nie dotyczy

Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych z
podziałem na wynagrodzenia, nagrody,
premie i inne świadczenia, z
wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń
osób zatrudnionych wyłącznie w
działalności gospodarczej

Nie dotyczy

Wynagrodzenia roczne [ew. przeciętne
miesięczne] wypłacone łącznie członkom
zarządu, innych organów i osobom
kierującym wyłącznie działalnością
gospodarczą

Nie dotyczy

Wynagrodzenia z umów zlecenia:

Nie dotyczy

Udzielone przez Fundację pożyczki:

Fundacja nie udzielała pożyczek

Kwoty ulokowane na rachunkach
bankowych:

Ogółem:
1. Bank Pekao SA – 3 157,73 zł
2. Bank Volkswagen Bank – 0,02 zł

Nabyte obligacje, wielkość objętych
udziałów lub nabytych akcji w spółkach

Nie dotyczy
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prawa handlowego ze wskazaniem tych
spółek
Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie
oraz wysokości kwot wydatkowanych na
ich nabycie

Fundacja nie nabywała nieruchomości.

Nabyte pozostałe środki trwałe:

Nie dotyczy

Wartość aktywów i zobowiązań:

Aktywa: 22 106,27 zł
Zobowiązania: 2 475,83 zł

Działalność zlecona Fundacji przez
podmioty państwowe i samorządowe
(usługi, państwowe zadania zlecone i
zamówienia publiczne) oraz wynik
finansowy tej działalności.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
umowa o wartości
20 000,00 zł brutto
Regionalne Centrum Animacji Kultury dwie umowy o
wartości łącznej 99994,99 zł.

Rozliczenia Fundacji z tytułu ciążących na
niej zobowiązań podatkowych wraz z
informacją w sprawie składanych deklaracji
podatkowych.

Dochody podlegające opodatkowaniu:
Na koniec 2015 roku odnotowano zysk w kwocie
14 540,12 zł.
Dochody zwolnione z opodatkowania:
0,00
Złożone deklaracje: CIT-8, VAT-7K
Podatek naliczony (do odliczenia w I kwartale 2016
roku) za IV kwartał 2015 (VAT-7K) – 7.857,00,00 zł
Podatek VAT do zapłaty 0,00 zł
Dochody wolne od podatku wyniosły 14 540,12 zł
Fundacja składa następujące deklaracje podatkowe:
CIT-8, VAT-7K, PIT-4R
- Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od
osób fizycznych wyniósł 816,00
- Zobowiązanie z tytułu podatku od towarów i usług
wyniósł 0,00

W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona w Fundacji kontrola.
ZA FUNDACJĘ:

1)
2)
3)

Sławomir Kosieliński,
prezes Zarządu
Piotr Rutkowski, wiceprezes
zarządu
Andrzej Gontarz, wiceprezes
zarządu

Warszawa, 30 czerwca 2016 r.
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