30 czerwca 2017 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI
ZA ROK 2016
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 2016 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):
Zarząd Fundacji zdecydował o podziale programu strategicznego„Systemy inteligentne w zarządzaniu
kryzysowym i działaniach militarnych” na lata 2013 – 2022 r. na konferencję „Pięć żywiołów. Wolność –
informacja – bezpieczeństwo”, ZAMEK. Zjazd Menedżerów ds. bezpieczeństwa „Systemy inteligentne w
ochronie gospodarki” oraz Paradę Robotów Droniadę. Szczegółowe agendy i sprawozdanie
prezentujemy na www.5zywiolow.pl – stronie o naszych projektach.
21-22 kwietnia 2016 (czwartek-piątek), Kraków, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa,
Pałac pod Krzysztofory, Rynek Główny 36
ANALIZA INFORMACJI W BEZPIECZEŃSTWIE IMPREZ MASOWYCH W KONTEKŚCIE
ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY ORAZ SZCZYTU NATO.
Konferencja, która odtąd kontynuuje tradycje Kongresu Analizy Informacji Collegium Civitas
posłużyła wymianie doświadczeń o analizie informacji w zakresie bezpieczeństwa imprez
masowych. Zaprezentowaliśmy nań skuteczne i innowacyjne narzędzia do ich pozyskania.
Sprawdziliśmy podczas gry strategicznej „Lajkonik” konsekwencje wybuchu paniki na imprezie
masowej z wykorzystaniem mediów społecznościowych. W konferencji wzięło udział ok. 200
osób z kręgu osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe w
Jednostkach Samorządu Terytorialnego i w administracji rządowej, służb bezpieczeństwa
i ratownictwa publicznego oraz organizatorów imprez masowych
19 maja 2016 (czwartek), Kraków, Stadion Cracovii; 20 maja (piątek) Kopalnia Soli w Wieliczce
ZAMEK. ZJAZD MENEDŻERÓW DS. BEZPIECZEŃSTWA
„SYSTEMY INTELIGENTNE W OCHRONIE GOSPODARKI”
Wybraliśmy kilka tematów, ważnych dla przedsiębiorców, których pozycja i status zmuszają do
strategicznego podejścia do bezpieczeństwa. Skupiliśmmy się na możliwościach rozwiązywania
problemów w ramach obowiązującego systemu. Każda z sesji panelowych została poprzedzona
krótkim wykładem, która stała się inspiracją do wspólnej dyskusji.
Dwie sesje dotyczyły mechanizmów kreowania współpracy w sprawach bezpieczeństwa
informacyjnego. Poprzedziły je wprowadzenie przedstawiciela Fundacji Bezpieczna
Cyberprzestrzeń i naszej Fundacji Instytut Mikromakro. Najpierw jakie mechanizmy reagowania
sprawdzają się praktyce, a następnie jak budować i pogłębiać zasoby wiedzy analitycznej z
różnych dziedzin dla cyberbezpieczeństwa. Jak i z kim współpracować zapobieganiu kryzysom,
reagowaniu i podejmowaniu działań naprawczych. Jak tworzyć partnerstwo ramach sektora,
otoczenia lokalnego, instytucji publicznych i służb zarządzania kryzysowego, przedsiębiorców
innych specjalności, dostawców rozwiązań.
Pozostałe dwie sesje miały wprowadzenie prawne z udziałem prawników jednej z czołowych
polskich kancelarii Wardyński i Wspólnicy, mającej również uznany dorobek na rynku
międzynarodowych usług prawnych. Rozmawialiśmy o praktycznych aspektach
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cyberprzestępczości i szpiegostwa przemysłowego, a także o ochronie tajemnicy
przedsiębiorstwa w kontekście aktualnych wyzwań technicznych. Pod tym kątem
zorganizowaliśmy grę Kryształ w formie interaktywnej zagadki kryminalnej, którą przygotowała
dla nas dr Joanna Stojer-Polańska, kryminalistyk z Uniwersytetu SWPS w Katowicach.
17 – 18 czerwca 2016 (piątek – sobota) w Aeroklubie Krakowskim
oraz 19 czerwca, Stadion Wisły
PARADA ROBOTÓW DRONIADA
Na Paradzie Robotów spotkały się drony, roboty i bolidy, które łączy analiza informacji w czasie
rzeczywistym. Strażacy trenowali współpracę z dronami i… psami ratowniczymi, studenci
walczyli o Nagrodę Honorową Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego i Nagrodę Pieniężną
Prezydenta Miasta Krakowa w wysokości 10 tys. złotych, kto szybciej znajdzie zaginione osoby,
zaś zespoły bolidów pokazały jaki innowacyjny potencjał budzą wyścigi Formuły Student.
Warsztaty i trening służb reagowania kryzysowego we współpracy z dronami, robotami
i systemami analizy informacji, odbył się w Aeroklubie Krakowskim 17 i 18 czerwca 2016 r.
Natomiast 19 czerwca 2016 r. zorganizowaliśmy wystawę i pokazy bolidów Formuły Student,
robotów, dronów i systemów teleinformatycznych wokół Stadionu Wisły.
Parada Robotów miała miejsce pod Honorowymi Patronatami Szefa Biura Bezpieczeństwa
Narodowego Pawła Solocha i Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego.
Komisja Konkursowa ustaliła, że najlepszy wynik (86 punktów na 100 możliwych
do zdobycia) uzyskał zespół WSOSP-ALS, który reprezentował Wyższą Szkołę Oficerską Sił
Powietrznych w Dęblinie. Tym samym zajął on pierwsze miejsce w Konkursie DRONIADA 2016.
Komisja Konkursowa postanowiła przyznać zespołowi WSOSP-ALS Nagrodę Honorową Szefa
Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz Nagrodę Pieniężną Prezydenta Miasta Krakowa
w wysokości 10 tys. zł.
Miejsce drugie w Konkursie DRONIADA 2016 zajął zespół AERO TEAM ILK AGH, z Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie, uzyskując 78 punktów. Miejsce trzecie przypadło w udziale
zespołowi KOŁO NAUKOWE AWIONIKÓW z Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych
w Dęblinie (47 punktów). Zespoły te otrzymują Nagrodę Honorową Szefa Biura Bezpieczeństwa
Narodowego.
Natomiast zespół Koła Naukowego Awioniki MelAvio z Politechniki Warszawskiej zdobył
Nagrodę Specjalną od Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej
w Józefowie i jego Centrum Dronów w postaci miesięcznego szkolenia z zastosowań dronów
w zarządzaniu kryzysowym. Również Nagrodę Specjalną od firmy Esri Polska
w postaci szkolenia z teledetekcji z drona przyznano Studenckiemu Kołu Naukowemu Robotyki
SKaNeR. Wreszcie trzecią Nagrodę Specjalną, ufundowaną przez Kapsch Polska – szkolenie
UAVO wraz z egzaminem państwowym przyznano AKADEMICKIEMU KLUBOWI LOTNICZEMU
z Politechniki Wrocławskiej. Pozostałe zespoły otrzymały upominki od Prezesa Urzędu
Lotnictwa Cywilnego.
Program był finansowany z działalności gospodarczej, w tym z umów z Miastem Krakowem, firmami
Comarch, Ventus, Kapsch, Geotronics.
Konsekwencja Droniady było przeprowadzenie kolejnego badania rynku dronów, na bazie którego
opublikowano na początku 2017 r. raport „Rynek dronów w Polsce. Świt w dolinie śmierci” pod redakcją
Sławomira Kosielinskiego. Nadano jej numer ISBN 978-83-62824-07-6. Wersja elektroniczna jest
dostępna na www.5zywiolow.pl. Sposób finansowania: z działalności gospodarczej. Dostęp: płatny.
Działalność statutowa.
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Równocześnie Fundacja zaangażowała się w przygotowanie i poprowadzenie Święta Województwa
Lubuskiego w Parku Mużakowskim na pograniczu Polski i Niemiec na zlecenie Regionalnego Centrum
Animacji Kultury w Zielonej Górze o wartości 80 tys. złotych brutto. Zlecenie wykonano na tyle rzetelnie,
że w 2017 r. zostaliśmy ponownie wybrani do organizacji tego przedsięwzięcia. Należy podkreślić, że po
raz pierwszy Fundacja działała poza granicami Polski. Impreza miała miejsce wszak w Bad Muskau.
Fundacja aktywnie zaangażowała się w tworzenie zrębów programu „Żwirko i Wigura” w ramach
Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz podwalin Polskiej Izby Gospodarczej Systemów
Bezzałogowych.
Fundacja rozpoczęła intensywna współpracę z Miastem Krakowem, która zaowocowała wspólną
organizacją konferencji kwietniowej oraz Paradą Robotów. Miasto Kraków pokryło koszty organizacyjne
wynajmu i kateringu w Pałacu pod Krzyszfory, ufundowało nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys.
złotych dla zwycięzcy Droniady oraz zapłaciło za wynajem Stadionu Wisły.
Jesienią 2016 r. Fundacja rozpoczęła bardzo obiecującą współpracę z Instytutem Badań Rynku,
Konsumpcji i Koniunktur, placówką badawczą Ministra Rozwoju. Dzięki niej zyskaliśmy środki na
dokończenie badań rynku dronów w Polsce.
Ponadto Fundacja:
1)

Współorganizowała IX Festiwal Informatyczny Zespołu Szkół Łączności w Krakowie, na który
wsparła kwotą 1000,o0 złotych brutto.
Służyła pomocą Collegium Civitas w prowadzeniu zajęć fakultatywnych dla studentów
dziennych i zaocznych „Główne problemy współczesności”.
Prowadziła intensywną działalność publicystyczną zarówno w formie artykułów prasowych,
wywiadów oraz wystąpień publicznych m. in. na łamach tygodnika POLITYKA i na zewnętrznych
konferencjach jak Uniwersytety SWPS.
Fundacja łączy coraz szerszy krąg ekspertów i specjalistów w zakresie robotów, dronów i
analizy informacji.

2)
3)

4)

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
W roku 2016 r. Fundacja prowadziła działalności gospodarczą w następującym zakresie:




Pozyskała środki na konferencje „Pięć żywiołów”, ZAMEK oraz Paradę Robotów – Droniadę.
Przygotowała program Świeta Województwa Lubuskiego w Bad Muskau.
Sprzedawała raporty o rynku dronów i pozyskiwała środki na nowe badania.




PRZYCHODY FUNDACJI
Przychody w łącznej wysokości 269.882,95 (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć
tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złotych, 76/100 groszy)
Przychody obejmują następujące pozycje:



Wyszczególnienie

Struktura

2016

Przychody z działalności statutowej

0,00%

0,00

Przychody z działalności gospodarczej

99,94%

269 732,35

Pozostałe przychody operacyjne

0,06%

150,59

Przychody finansowe

0,00%

0,01

PRZYCHODY OGÓŁEM

100,00%

297 815,76



Koszty działalności obejmują następujące pozycje:
Wyszczególnienie

Struktura

2016

Koszty działalności statutowej

0,12%

317,20

Koszty działalności gospodarczej

95,12%

257 651,85

Koszty administracyjne

4,77%

12 909,63
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- Zużycie materiałów i energii

39,84

- Usługi obce

12 669,79

- Podatki i opłaty

140,00

- Pozostałe koszty

60,00

Pozostałe koszty operacyjne

0,00%

1,18

Koszty finansowe

0,00%

0,00

KOSZTY OGÓŁEM

100,00%




270 879,86

W okresie 01.01.2016 - 31.12.2016 r. Fundacja przyniosła stratę na działalności gospodarczej
w kwocie 12 080,50 zł.


 POZOSTAŁE DANE
 (ZATRUDNIENIE, WYNAGRODZENIA, FINANSE, AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA)
Liczba zatrudnionych z podziałem według
Nie dotyczy
zajmowanych stanowisk i z
wyodrębnieniem osób zatrudnionych
wyłącznie w działalności gospodarczej
Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych z Nie dotyczy
podziałem na wynagrodzenia, nagrody,
premie i inne świadczenia, z
wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń
osób zatrudnionych wyłącznie w
działalności gospodarczej
Wynagrodzenia roczne [ew. przeciętne
Nie dotyczy
miesięczne] wypłacone łącznie członkom
zarządu, innych organów i osobom
kierującym wyłącznie działalnością
gospodarczą
Wynagrodzenia z umów zlecenia:
Nie dotyczy
Udzielone przez Fundację pożyczki:
Fundacja nie udzielała pożyczek
Kwoty ulokowane na rachunkach
Ogółem:
bankowych:
1. Bank Pekao SA – 6.975,59 zł
2. Bank Volkswagen Bank – 0,02 zł
Nabyte obligacje, wielkość objętych
Nie dotyczy
udziałów lub nabytych akcji w spółkach
prawa handlowego ze wskazaniem tych
spółek
Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie
Fundacja nie nabywała nieruchomości.
oraz wysokości kwot wydatkowanych na
ich nabycie
Nabyte pozostałe środki trwałe:
Nie dotyczy
Wartość aktywów i zobowiązań:
Aktywa: 22 424,01 zł
Zobowiązania: 3 790,48 zł
Działalność zlecona Fundacji przez
podmioty państwowe i samorządowe
(usługi, państwowe zadania zlecone i
zamówienia publiczne) oraz wynik
finansowy tej działalności.

Rozliczenia Fundacji z tytułu ciążących na
Dochody podlegające opodatkowaniu:
niej zobowiązań podatkowych wraz z
Na koniec 2016 roku odnotowano stratę podatkową w
informacją w sprawie składanych deklaracji kwocie 996,91 zł.
podatkowych.
Dochody zwolnione z opodatkowania:
0,00
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Fundacja składa następujące deklaracje podatkowe:
CIT-8, VAT-7K, PIT-4R
Zobowiązanie z tytułu podatku
dochodowego od osób fizycznych wyniósł
734,00,00 zł
Zobowiązanie z tytułu podatku od
towarów i usług wyniósł 2 428,00 zł
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 2017 r.
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