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7) Informację o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji 
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1) Dane rejestracyjne fundacji  

Nazwa: Fundacja EMIC  

Adres siedziby: ul. Podgórna 50/2, 87-100 Toruń 

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 10.11.2011 

Numer KRS: 0000401735 

Numer REGON: 341206915 

Prezes Zarządu : Przemysław Mariusz Wyciechowski  

Członek Zarządu: Sylwia Żulewska, Radosław Paweł Wyciechowski 

Celami Fundacji są: 

 

1. Rozwój i promocja nauk antropologicznych i społecznych; 

2. Rozwój i wspieranie działalności społecznej i edukacyjnej  na rzecz kultury, dialogu międzykulturowego i dziedzictwa kulturowego. 

3. Udzielanie pomocy społecznej, prawnej, psychologicznej, humanitarnej i rozwojowej na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu  

społecznemu w Polsce i na świecie;  

4. Organizacja wydarzeń artystycznych  oraz wspieranie działalności artystycznej; 

5. Wspieranie rozwoju społecznego i ekonomicznego mieszkańców miast i wsi.  

 

Zakres działania : 

Fundacja może prowadzić odpłatną działalność statutową lub/i działalność gospodarczą, z których przychód w całości przeznaczony jest na 

działalność statutową. Zakres prowadzonej działalności gospodarczej określany jest uchwałą zarządu. 



 

 

2) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń 

prawnych w jej działalności o skutkach finansowych  

 

a) Projekt „Masz prawo wiedzieć!” realizowany jest wspólnie z Wojewoda Kujawsko – Pomorskim (liderem) na rzecz wsparcia 

cudzoziemców i cudzoziemek zamieszkałych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Głównym celem projektu jest wsparcie 

beneficjentów i beneficjentek w osiągnięciu przez nich niezależności. Zakres wsparcia obejmuje:  
 

• Naukę języka polskiego ( 8 grup na różnych poziomach, w dwóch miastach) 

• Realizacja odbywających się co miesiąc kursów adaptacyjnych i edukacyjnych dla beneficjentów projektu 

• Poradnictwo prawne, psychologiczne oraz zawodowe  

• Realizacja programu „Przyjazna Szkoła”, do którego dołączają szkoły w których znajduje się przynajmniej jeden cudzoziemski 
uczeń/uczennica.  

• Współpraca z pracodawcami, w celu określenia standardów zatrudniania cudzoziemców i cudzoziemek, oraz zarządzania 
międzykulturowością w firmach 

• Tworzenie modelu integracji cudzoziemców w województwie kujawsko-pomorskim. Model tworzony jest w ramach kwartalnych spotkań 
przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, Urzędów Miast, Kuratorium Oświaty, Wojewódzkich i Powiatowych Urzędów Pracy, 
pracodawców i organizacji branżowych, instytucji pomocy społecznej, kultury, oświaty oraz organizacji pozarządowych i cudzoziemców. 
Obecnie zespół jest na etapie finalizowania diagnozy, kolejny etap to tworzenie narzędzi ułatwiających dostęp/wspierających 
cudzoziemców w różnych sferach życia (np. kontakty z administracją publiczną, rynek pracy, kultura, pomoc społeczna, edukacja, 
bezpieczeństwo).  

• Organizacja wydarzeń integracyjnych – imprez tematycznych, wycieczek edukacyjnych 

• Prowadzenie wolontariatu oraz „rodzinnego banku czasu”, w ramach którego rodziny polskie i cudzoziemskie mają okazję do lepszego 
poznania się, spędzenia czasu i wymiany międzykulturowej.  

• Prowadzenie stacjonarnych punktów informacyjno- doradczych w Bydgoszczy i Toruniu oraz mobilnego biura informacyjnego w 
mniejszych miejscowościach regionu ( Inowrocław, Grudziądz, Włocławek, Świecie)  

 

Data realizacji: 1.06.2018 – 31.05.2021  

Miejsce realizacji: głównie: Bydgoszcz i Toruń z możliwością objęcia wsparciem wszystkich mieszkańców województwa 



 

Źródło finansowania:  Fundusz Azylu Migracji i Integracji, Budżet Państwa.  

Budżet projektu:  2 346 666,09 zł ( na cały okres realizacji projektu); w tym:  

                               budżet lidera - Urząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego: 393 299,17 zł; 

                               budżet partnera – Fundacja Emic – 1 953 366, 92 zł 

Zrealizowane działania, podjęte w ramach projektu:  

Działanie  Liczba  Rodzaj miary  

Liczba osób uczestniczących w kursach języka polskiego w Toruniu  39 osoba 

Liczba osób uczestniczących w kursach języka polskiego w Bydgoszczy 38 osoba 

Liczba uczestników w kursach adaptacyjnych 14 uczestnik 

Liczba uczestników wyjść o charakterze kulturalnym 83 uczestnik 

Liczba godzin dyżurów prawnika 342 godzina 

Liczba osób objętych kompleksowym wsparciem w kontaktach z instytucjami publicznymi, 
relacjami z pracodawcami i społeczeństwem przyjmującym 

30 osoba 

Liczba godzin pracy psychologa 195 godzina 

Liczba uczestników szkoleń dla wolontariuszy 19 uczestnik 

Liczba godzin kursów języka polskiego 806 godzina 

Liczba szkół objętych działaniem "Przyjazna szkoła" 8 szkoła 

Liczba seminariów dla szkół 1 wydarzenie 

Liczba  konferencji dla pracodawców 1 wydarzenie 

   

 

 

b) Wielokulturowa Grupa - cele realizacji zadania publicznego pt. Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku 

wielokulturowym” tj. wsparcie szkół, do których uczęszczają cudzoziemcy uczniowie z doświadczeniem migracyjnym, zwłaszcza w 

Grupie k. Grudziądza.  

 

Cele szczegółowe:  

1. Wsparcie kadry szkół w zakresie pracy z uczniami cudzoziemskimi. 



 

2. Wspomaganie podjęcia nauki w publicznych szkołach przez uczniów z doświadczeniem migracyjnym. 
3. Wsparcie procesu integracji uczniów cudzoziemskich z rówieśnikami polskimi. 
4. Nauczanie języka polskiego z wykorzystaniem aktywnych metod edukacyjnych. 
5. Przygotowanie materiałów edukacyjnych dla oddziałów przygotowawczych. 

 
Data realizacji: 04.07.2018 – 15.12.2018 
 
Miejsce realizacji: głównie: Toruń, Grupa k. Grudziądza  
 
Źródło finansowania: Ministerstwo Edukacji Narodowej 
 
Budżet projektu: 30 002,95 zł  
 
Zrealizowane działania, podjęte w ramach projektu:  
 

Działanie  Liczba  Rodzaj miary  

Liczba szkół do których uczęszczają dzieci z przyznana ochroną międzynarodową  1 szkoła 

Liczba dzieci korzystających ze wsparcia specjalistki ds. integracji  45 osoba 

Liczba zrealizowanych seminariów 5 seminarium  

Liczba osób które wzięły udział w seminarium  34 osoba 

Liczba powstałych scenariuszy z przeznaczeniem dla szkół  12 materiał  

   

 
 

 

c) Festiwal Transgresje 3 (Spokój) – głównym celem realizacji festiwalu było wzbogacenie oferty kulturalnej miasta Torunia poprzez 

organizację nieszablonowego, dużego i cyklicznego festiwalu muzycznego.  

 

Transgresje „Spokój” to festiwal muzyczny skupiający się w całości na fenomenie emocji w muzyce. Transgresje powracają z muzyką 

emocjonalnego spokoju. Festiwal odbył się w dniach 27 - 29 września 2018 r. w Toruniu. Na festiwalu wystąpili: atem, Rozwód, Arma 

Agharta, Jacaszek, Noon, JANKA, Skeletone, Wojciech Bąkowski, Kammerflimmer Kollektief, Jan Jelinek, Marcus Henriksson aka 

Minilogue, X.Y.R. oraz Mchy i Porosty. W przestrzeni dawnego Kinoteatru Grunwald rozlokowane zostały instalacje dźwiękowe takich 

artystów, jak: Fischerle, Madeleine Gatto & Flaisch macht Flaisch, Nolok, Liliana Piskorska, Natalia Wiśniewska, Tomasz Wlaźlak, 

Katarzyna Rumińska, Bartosz Zaskórski. Kuratorką wystawy była Maria Niemyjska. Zaprezentowana została różnorodność technik i 



 

form ekspresji muzycznej. Realizacja festiwalu spełniła wszystkie założone w ofercie cele, tym samym osiągając zaplanowane rezultaty. 

Projekt został przeprowadzony zgodnie z przedstawionym harmonogramem, zrealizowano również wszystkie wskaźniki i spełniono 

wymagane kryteria. 

Data realizacji: 27 – 29 września 2018, Toruń 

Miejsce realizacji: kinoteatr Grunwald, kawiarnia PERS 

Źródło finansowania: dotacja Gminy Miasta Toruń na projekt „Festiwal Transgresje 3”: 35000,00 zł, dotacja Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na projekt „Festiwal Transgresje 3”: 8000,00 zł, dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego na projekt „Festiwal Transgresje: Spokój”: 89400,00 zł, przychody z biletów/sponsorzy/umowy 

barterowe a także wkład pracy wolontariuszy: 56 449, 41 zł  

Całkowity koszt działania: 188 849,41 złotych 

Rezultaty działania:  

Działanie  Liczba  Rodzaj miary  

Liczba odbiorców działania 1500 osoba 

Liczba wykonawców muzycznych występujących na festiwalu 13 osoba 

Liczba instalacji dźwiękowych 7 dzieło  

 

 

d) Stoiska edukacyjno – eventowe Fundacji Emic podczas wydarzeń kulturalnych.  

 

W 2018 roku, Fundacja Emic brała udział w dwóch największych festiwalach muzycznych w Polsce – Opener Festival w Gdyni i 

Woodstock w Kostrzyniu nad Odrą oraz lokalnej imprezie „Śniadanie na Trawie” w Toruniu. Celem naszej obecności, było 

zaznajomienie osób uczestniczących w wydarzeniach z działalnością fundacji oraz edukacja w tematach wielokulturowości i zjawiska 

migracji na poziomie lokalnym i globalnym. Działania realizowane były w oparciu o interaktywne metody edukacji ( gry wielkoformatowe, 

quizy, komiksy) oraz rozmowy.   

 

Daty realizacji: Opener Festival w Gdyni: 4 – 7 lipca 2018 roku.  

  

                          Poland Rock Festiwal : 2 – 4 sierpnia 2018 roku  



 

 

Źródła finansowania: obecność na festiwalach była bez kosztowna, materiały edukacyjne wyprodukowane zostały w ramach realizacji 

innych projektów. Pracownicy/czki oraz wolonatriusze/ki wykonywali pracę wolontariacko.  

 

Rezultaty działań:  

Działanie  Liczba  Rodzaj miary  

Opener Festival – liczba osób uczestniczących 1000 osoba 

Woodstock Festival – liczba osób uczestniczących 1100 osoba 

Liczba osób zaangażowanych w obsługę wydarzeń 10 osoba 

              

3. Informację o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł.  

Przychody Fundacji w 2018 roku pochodziły z następujących źródeł: 

a) dotacje ze środków publicznych 538549,29 zł, w tym:  

-dotacja z Funduszu Azylu Migracji i Integracji na projekt „Masz prawo wiedzieć!”: 373512,47 zł 

-dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej na projekt „Wielokulturowa Grupa”: 30000, 00 zł 

-dotacja Gminy Miasta Toruń na projekt „Festiwal Transgresje 3”: 35000,00 zł 

-dotacja Województwa Kujawsko-Pomorskiego na projekt „Festiwal Transgresje 3”: 8000,00 zł 

- dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na projekt „Festiwal 

Transgresje: Spokój”: 89400,00 zł 

- dotacja z Funduszu Azylu Migracji i Integracji na projekt „Uchodźcy mają głos!”: 2636,82 zł 

b) darowizny: 36749,41 zł, w tym: 

- od osób prawnych: 26547,91 zł (w tym grant na projekt Praca w Polsce – wsparcie cudzoziemców na polskim rynku pracy) 

- od osób fizycznych: 10201,50 zł 

c) działalność statutowa odpłatna: 6081,04 zł 



 

d) działalność gospodarcza: 66496,00 zł 

4. Informację o poniesionych kosztach  

Struktura poniesionych przez Fundację kosztów  

 
Koszty działalności Fundacji w 2018 roku prezentują się następująco:  
 

a) Koszty działalności statutowej nieodpłatnej 
 
Koszty działalności statutowej nieodpłatnej Koszty projektu „Masz prawo wiedzieć!”: 372762,47 zł 
 
Koszty projektu „Wielokulturowa Grupa”: 30002,95 zł 
 
Koszty projektu „Festiwal Transgresje 3”: 46403,99 zł 
 
Koszty projektu „Festiwal Transgresje: Spokój”: 152400,00 zł 
 
Koszty projektu Praca w Polsce – wsparcie dla cudzoziemców na polskim rynku pracy: 26187,91 zł 
 
Pozostałe koszty działalności statutowej nieodpłatnej: 20902,72 zł 
 

b) Koszty działalności statutowej odpłatnej: 
 

Koszty projektu „Festiwal Transgresje 3”: 6081,04 zł 
 

c) Koszty działalności gospodarczej: 3162,00 zł 
 

d) Koszty ogólnego zarządu: 5395,29 zł 
 

5. Dane dotyczące zasobów osobowych  

Łączna kwota wypłaconych w 2018 roku wynagrodzeń brutto wynosi:  

a) umowy o pracę: 150734,11 



 

b) umowy cywilnoprawne: 178407,91 zł 

6. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe  

W 2017 roku Fundacja Emic nie realizowała działań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe.  

7. Informację o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację w sprawie 

składanych deklaracji podatkowych.  

Struktura należności i zobowiązań Fundacja na dzień 31.12.2018 posiada zobowiązania na rzecz: kontrahentów: 714,53 zł,  

Urzędu Skarbowego: 51,00 zł,  

Grantodawców: 1,70 zł  

Fundacja nie udzieliła w 2018 roku żadnych pożyczek.  

Kwota 2522758,74 zł wykazana bilansie jako rozliczenia międzyokresowe przychodów (pozycja B.IV pasywów) składa się z: - 54464,20 zł 

– jest to część dotacji pochodzących z Funduszu Azylu Migracji i Integracji, które zostały w 2017 i 2018 roku przeznaczone na zakup środków 

trwałych. Kwota jest odpisywana w przychody równolegle z procesem naliczania amortyzacji. - 2468294,54 zł – są to kwoty przyznanych w 

2018 roku dotacji i grantów, które będą realizowane w latach 2019-2021. 

 

 

 

Zarząd Fundacji Emic 


