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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 główny ch 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 w
osiągnięciu niezależności migrantów i migrantek zamieszkałych w województwie. 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 uczeń/uczennica z
doświadczeniem migracyjnym.
Współpraca z pracodawcami, w celu określenia standardów zatrudniania migrantów i migrantek, oraz zarządzania międzykulturowością
w firmach
Tworzenie modelu integracji migrantów 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 i mieszkanek województwa
Źródło finansowania: Fundusz Azylu Migracji i Integracji, Budżet Państwa.
Całkowity koszt działania: 571 523,09 zł (dotyczy tylko roku 2019 i nie obejmuje kosztów lidera projektu – Urzędu Wojewódzkiego)
Zrealizowane działania, podjęte w ramach projektu: dane dotyczą tylko roku 2019
Działanie
Liczba uczestników w kursach języka polskiego w Toruniu
Liczba uczestników w kursach adaptacyjnych
Liczba uczestników wyjść o charakterze kulturalnym
Liczba godzin dyżurów prawnika
Liczba osób objętych kompleksowym wsparciem w kontaktach z instytucjami publicznymi,
relacjami z pracodawcami i społeczeństwem przyjmującym
Liczba godzin pracy psychologa
Liczba szkoleń dla wolontariuszy i wolontariuszek
Liczba uczestników szkoleń dla wolontariuszy
Liczba godzin kursów języka polskiego
Liczba szkół objętych działaniem "Przyjazna szkoła"
Liczba seminariów dla szkół
Liczba konferencji dla pracodawców

Liczba
254
83
326
792
52

Rodzaj miary
uczestnik
uczestnik
uczestnik
godzina
osoba

337
3
33
1598,5
8
2
1

godzina
wydarzenie
uczestnik
godzina
szkoła
wydarzenie
wydarzenie

b) Wielokulturowa Grupa 2.0 - 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. Zakres wsparcia obejmował:
•

•

•
•

•

•

Tworzenie materiałów dydaktycznych dla nauczycieli oraz edukatorów- stworzenie grupy roboczej, której zadaniem było
przygotowanie materiałów - scenariuszy wspierających integracje w szkole. Głównym zadaniem eksperckiej grupy roboczej był
nadzór nad tworzeniem oraz konsultowanie metodyczne materiałów edukacyjnych. W ramach projektu powstały materiały
edukacyjne scenariusze lekcji, scenariusze projektów uczniowskich oraz scenariusze zajęć pozaszkolnych
Realizacja wydarzenia integracyjnego na terenie szkoły - spotkanie wielokulturowe pn. „Żywioły kultur” było realizowane w
Szkole Podstawowej w Grupie. Spotkanie było okazją dla dzieci z doświadczeniem migracyjnym do poznania historii Polski, a
polskim dzieciom dało szansę na poznanie zwyczajów i tradycji osób wywodzących się z innych kultur.
Szkolenie dla nauczycieli i kadry szkoły - szkolenie miało na celu efektywne wspieranie rozwoju kompetencji niezbędnych do
pracy z uczniami z doświadczeniem migracyjnym nauczycieli, psychologów i pedagogów, wychowawców oraz kadry
zarządzającej z Szkoły Podstawowej w Grupie.
Seminarium metodyczne dla nauczycieli i edukatorów “Narzędzia pracy z uczniem z zagranicy” - realizacja seminarium
metodycznego dla nauczycieli pn. Narzędzia pracy z uczniem z zagranicy było realizowane przez nas po raz trzeci. Jego
głównym założeniem było przekazanie wiedzy na temat integracji dzieci cudzoziemskich w szkolnej społeczności oraz
prezentacja dobrych praktyk dotyczących integracji.
Wsparcie współpracy szkoły lub placówki z lokalnym środowiskiem wielokulturowym, w tym środowiskiem mniejszości
narodowych i etnicznych - głównym celem tego działania było zatrudnienie specjalistów ds. Integracji – osób wspierających
procesy integracyjne wśród dzieci szkolnych oraz przedszkolnych, tłumaczące zwyczaje kulturowe i narodowe Polski i lokalnej
społeczności.
Zatrudnienie specjalisty ds. integracji w szkole stanowiło wsparcie dla nauczycieli w klasach, do których uczęszczają uczniowie
ubiegający się o nadanie statusu uchodźcy oraz z przyznaną ochroną międzynarodową w Szkole Podstawowej w Grupie.

Data realizacji: 01.07.2019 – 13.12.2019
Miejsce realizacji: głównie: Toruń, Grupa k. Grudziądza
Źródło finansowania: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Całkowity koszt działania: 38737,11 zł

Zrealizowane działania, podjęte w ramach projektu:
Działanie
Liczba szkół do których uczęszczają dzieci z przyznana ochroną międzynarodową
Liczba dzieci korzystających ze wsparcia specjalistki ds. integracji w szkole
Liczba dzieci korzystających ze wsparcia specjalistki ds. integracji w ośrodku dla cudzoziemców w
Grupie
Liczba szkoleń dla nauczycieli i kadry Szkoły Podstawowej w Grupie
Liczba uczestników szkolenia
Liczba zrealizowanych seminariów
Liczba uczestników seminarium
Liczba powstałych scenariuszy z przeznaczeniem dla szkół

Liczba
1
45
37

Rodzaj miary
szkoła
osoba
osoba

1
14
1
97
20

wydarzenie
uczestnik
wydarzenie
uczestnik
materiał

c) Festiwal Transgresje 4 – głównym celem działania było stworzenie festiwalu muzycznego, którego oferta przyciągnie słuchaczy
muzyki alternatywnej, awangardowej i jednocześnie przystępnej oraz interesującej dla pasjonatów, jak i osób otwartych na nowe
brzmienia.
Podczas festiwalu tegorocznej edycji „Disko”, zorganizowano koncerty w Dworze Artusa. W trakcie dwóch dni wystąpili Toruńska
Orkiestra Improwizowana, Eurodanek, Tymon Tymański Trio, Junosty, Polonia Disco, Bracia Figo Fagot
Data realizacji: 27 – 28 września 2019 (festiwal), całość projektu: 1.07.2019 – 30.11.2019
Miejsce realizacji: Centrum Kultury Dwór Artusa
Źródło finansowania: Urząd Gminy Miasta Toruń oraz praca wolontariuszek i wolontariuszy
Całkowity koszt działania: 52 674,38 zł (w tym dotacja UMT: 35 000,00 zł)
Rezultaty działania:
Działanie
Liczba odbiorców działania
Liczba wykonawców muzycznych występujących na festiwalu

Liczba
500
6

Rodzaj miary
uczestników
zespół

d) Festiwal Podróżniczy ŚwiatoPogląd - to niepowtarzalne spotkania pasjonatów podróży i poznawania innych kultur, podczas których
uczyliśmy świadomego podróżowania w oparciu o tolerancję międzykulturową, kompleksowo przybliżając uczestnikom wydarzenia trzy
wybrane państwa (Ukraina, Meksyk, Indie). Przybliżenie kultury poszczególnych nacji, poprzez sztukę: muzykę, fotografię, rękodzieło i
taniec. Poznanie ciekawych ludzi, mieszkańców innych krajów żyjących w naszym środowisku. Edukacja kulturalna i uświadamianie
uczestników w kontekście tolerancji międzykulturowej. Współpraca z działami kulturalnymi ambasad Ukrainy, Indii i Meksyku. Współpraca
z wolontariuszami. Zdobycie bezcennego doświadczenia dla wszystkich stron zaangażowanych w realizację projektu
Data realizacji: Data festiwalu: 29 – 30 marca 2019 (data realizacji projektów: Urząd Miasta Toruń: 1.02.2019 – 30.06.2019 oraz Urząd
Marszałkowski: 1.02.2019 – 21.04.2019
Miejsce realizacji: Toruń
Źródło finansowania: Działanie zrealizowane zostało w ramach dwóch projektów finansowanych przez Gminę Miasta Toruń (15 000,00 zł) oraz
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (7 000,00 zł), oraz praca wolontariuszy i wolontariuszek
Całkowity koszt działania: 24 951,42 zł
Rezultaty działania:
Działanie
Łączna liczba odbiorców festiwalu
Organizacja seminariów/paneli dyskusyjnych
Liczba koncertów
Liczba uczestników koncertu

Liczba
450
3
1
120

Rodzaj miary
uczestnik
wydarzenie
wydarzenie
uczestnik

e) Pracuj w Polsce! – projekt skierowany jest do bezrobotnych lub zatrudnionych poniżej kwalifikacji migrantów i migrantek zamieszkałych
w województwie kujawsko – pomorskim (ZIT BTOF).
Cel projektu: integracja społeczna 100 cudzoziemców zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w woj. kujawskopomorskim poprzez poprawę warunków i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia.
Planowane efekty:
• 45 osób aktywnie poszukujących pracy
• 20 osób znajdzie zatrudnienie
• 50 osób podniesie swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe oraz społeczne

Data realizacji: 01.07.2019 – 30.06.2021
Miejsce realizacji: Bydgoszcz, Toruń oraz obszary połączone z nimi funkcjonalnie
Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Urząd Marszałkowski Województwa
Kujawsko Pomorskiego w ramach konkursu „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych”
Całkowity koszt działania: 150 513,36 zł (dot. roku 2019)
Rezultaty działania: dane dotyczą roku 2019
Działanie
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem
Liczba osób uczestniczących w kursach języka polskiego w Toruniu
Liczba osób uczestniczących w kursach języka polskiego w Bydgoszczy
Liczba godzin kursów języka polskiego w Toruniu i w Bydgoszczy

Liczba
20
4
16
378

Rodzaj miary
osoba
osoba
osoba
godzina

f) Czas na migracje. Liderzy i liderki edukacji globalnej w szkołach - W ramach projektu przeszkolonych zostało 14 wolontariuszy/ek
współpracujących z Fundacją Emic. Podczas szkolenia OU wprowadzone zostały w grę "Droga po status uchodźcy", która następnie w
drugiej połowie listopada została przeprowadzona dla łącznej grupy 101 uczniów i uczennic, w 7 szkołach. Oprócz gry, program szkolenia
zakładał wprowadzenie do edukacji globalnej, przygotowanie do prowadzenia warsztatów dot. międzykulturowości, warsztat z myślenia
wizualnego oraz wyposażenie wolontariuszek w podstawowe umiejętności prowadzenia warsztatów w oparciu o aktywne metody uczenia
się (gier zapoznawczych, ewaluacyjnych i energaizerów). Szkoły biorące udział w projekcie, to szkoły zrekrutowane we wrześniu 2019 do
programu "Przyjazna szkoła" - oznacza to, ze w każdej warsztatowej grupie znajdowało się przynajmniej jedno dziecko cudzoziemskie.
Największym sukcesem dla nas, jest wzrost świadomości i wiedzy uczniów i uczennic.
Data realizacji: 01.07.2019 – 30.11.2019
Miejsce realizacji: Toruń oraz szkoły w województwie kujawsko pomorskim w którym odbyły się warsztaty
Źródło finansowania: Ministerstwo Spraw Zagranicznych (grant w ramach regrantingu prowadzonego przez Fundację Edukacja dla Demokracji),
praca wolontariuszy i wolontariuszek
Całkowity koszt działania: 5 874,75 zł

Rezultaty działania:
Działanie
Liczba szkoleń dla wolontariuszy i wolontariuszek
Liczba osób uczestniczących w szkoleniach dla wolontariuszy i wolontariuszek
Liczba zorganizowanych warsztatów dla szkół
Liczba osób uczestniczących w warsztatach zorganizowanych w szkołach

Liczba
1
14
7
101

Rodzaj miary
wydarzenie
uczestnik
wydarzenie
uczestnik

g) Grant na rozwój działań instytucjonalnych – Fundacja Batorego – głównym celem projektu było nawiązanie współpracy ze
specjalistami zajmującymi się: pozyskiwaniem środków z UE, tworzeniem strategii rozwoju organizacji, nawiązywaniem partnerstw
instytucjonalnych i biznesowych, realizacjami kampanii crowdfundingowych. Przygotowane zostały materiały informacyjne oraz przyjazna
stronę internetowa, a także wzmocniony został dział księgowy organizacji.
•
•
•
•

Nawiązanie współpracy z specjalistą ds. pozyskiwania funduszy ze środowiska biznesowego i od osób prywatnych: przygotowanie
oferty współpracy dla biznesu, realizacja kampanii crowdfundingowej, przygotowanie materiałów informacyjnych.
Nawiązanie współpracy ze specjalistą ds. partnerstw i funduszy UE: przygotowanie wniosków grantowych do UE, nawiązanie
współpracy z samorządami.
Przygotowanie strony internetowej fundacji i materiałów informacyjnych wraz z oprawą graficzną.
Wsparcie działu finansowego - zwiększenie wymiaru godzin pracy działu.

Data realizacji: 01.07.2019 – 31.12.2019
Miejsce realizacji: województwo kujawsko-pomorskie
Źródło finansowania: Fundacja im. Stefana Batorego
Całkowity koszt działania: 98 000,00 zł

Rezultaty działania:
Działanie
Liczba kampanii fundraisingowych

Liczba
1

Liczba nawiązanych partnerstw biznesowych
Liczba nawiązanych partnerstw publicznych (samorządowych)

2
3

Rodzaj miary
wydarzenie
on-line
partnerstwo
partnerstwo

Pozostałe rezultaty działań są operacyjne tj. powstanie materiałów promocyjnych, zatrudnienie asystentki w dziale księgowości, stworzenie
strategii fundrasingowej.
h) Praca w Polsce - wsparcie cudzoziemców na polskim rynku pracy – celem projektu było stworzenie podręcznika dla pracodawców,
ułatwiającego zatrudnienie, rekrutacje i integracje pracowników cudzoziemskich z pracownikami polskimi.
Data realizacji: 01.06.2018 – 30.11.2018
Miejsce realizacji: województwo kujawsko-pomorskie
Źródło finansowania: Stowarzyszenia na Rzecz Spółdzielni Socjalnych
Całkowity koszt działania: 42 408,00 zł
Działanie
Stworzenie podręcznika dla pracodawców

Liczba
1

Rodzaj miary
materiał

3. Informację o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł.
Przychody Fundacji w 2019 roku pochodziły z następujących źródeł:
a) dotacje ze środków publicznych 818629,22 zł, w tym:
-dotacja z Funduszu Azylu Migracji i Integracji na projekt „Masz prawo wiedzieć!”: 576509,42 zł
-dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej na projekt „Wielokulturowa Grupa 2.0”: 38737,11 zł
-dotacja Gminy Miasta Toruń na projekt „Festiwal Transgresje 4”: 35000,00 zł
-dotacja Gminy Miasta Toruń na projekt „Festiwal Podróżniczy ŚwiatoPogląd”: 15000,00 zł
-dotacja Województwa Kujawsko-Pomorskiego na projekt „Festiwal Podróżniczy ŚwiatoPogląd”: 7000,00 zł
-dotacja ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na projekt „Pracuj w Polsce!”: 128745,87 zł
-dotacja z Funduszu Azylu Migracji i Integracji na projekt „Uchodźcy mają głos!”: 2636,82 zł
i) darowizny: 143731,82 zł, w tym:
- granty celowe ze środków prywatnych:
•
•
•

98000,00 zł – dotacja instytucjonalna od Fundacji im. Stefana Batorego,
16220,09 zł – grant Stowarzyszenia na Rzecz Spółdzielni Socjalnych na projekt „Praca w Polsce – wsparcie cudzoziemców na polskim
rynku pracy”,
4824,75 zł – grant Fundacji Edukacja dla Demokracji na projekt „Czas na migracje – liderzy i liderki edukacji globalnej w szkołach”

- rzeczowe – 2250,00 zł - darowizna rzeczowa w postaci zestawu rozmówek polsko-czeczeńskich czeczeńsko-polskich
- od osób prawnych: 3482,54 zł
- od osób fizycznych: 18954,44 zł
c) działalność statutowa odpłatna: 6959,22 zł
d) działalność gospodarcza: 8600,00 zł
Łączna kwota przychodów uzyskanych tych w formie gotówkowej: 655,00 zł

4. Informację o poniesionych kosztach
Struktura poniesionych przez Fundację kosztów
Koszty działalności Fundacji w 2019 roku prezentują się następująco:
a) Koszty działalności statutowej nieodpłatnej
Koszty projektu „Masz prawo wiedzieć!”: 571523,09 zł
Koszty projektu „Wielokulturowa Grupa”: 38737,11 zł
Koszty projektu „Festiwal Transgresje 4”: 42795,38 zł
Koszty projektu „Festiwal Podróżniczy ŚwiatoPogląd”: 22261,20 zł
Koszty projektu „Pracuj w Polsce!”: 148613,36 zł
Koszty projektu „Praca w Polsce – wsparcie dla cudzoziemców na polskim rynku pracy”: 16220,10 zł
Koszty projektu „Dotacje instytucjonalne_3” – 97999,99 zł
Koszty projektu „Czas na migracje – liderzy i liderki edukacji globalnej w szkołach” - 4824,75 zł
Pozostałe koszty działalności statutowej nieodpłatnej: 20697,86 zł
b) Koszty działalności statutowej odpłatnej:
Koszty projektu „Festiwal Transgresje 4”: 4219,00 zł
Koszty projektu „Festiwal Podróżniczy ŚwiatoPogląd”: 740,22 zł
Koszty projektu „Pracuj w Polsce!”: 1900,00 zł
Sprzedaż przedmiotów darowizny: 100,00 zł

c) Koszty działalności gospodarczej: 6696,15 zł
d) Koszty ogólnego zarządu: 1661,07 zł
Łączna kwota kosztów pokrytych w formie gotówkowej: 680,00 zł

5. Informacje o wynagrodzeniach oraz inne informacje finansowe
Łączna kwota wypłaconych w 2019 roku wynagrodzeń brutto wynosi:
a) umowy o pracę: 372179,17 zł
b) umowy cywilnoprawne: 149964,39 zł
Fundacja w 2019 roku posiadała następujące środki trwałe:
a) Samochód Toyota Avensis o wartości początkowej 57811,03 zł, wykupiony po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego. Środek
trwały po wykupie włączony do ewidencji środków trwałych.
b) Rzutnik multimedialny Epson o wartości początkowej 5620,00 zł oddany do użytkowania w grudniu 2017 roku.
c) Namiot szybkorozkładalny o wartości początkowej 9926,10 zł oddany do użytkowania w kwietniu 2017 roku.
d) Samochód Volkswagen Transporter zakupiony w ramach projektu Masz prawo wiedzieć! o wartości początkowej 45000,00 zł. Środek
trwały został oddany do użytkowania w listopadzie 2018 roku.
Środki trwałe są amortyzowane liniowo zgodnie z przepisami podatkowymi.
Fundacja nie posiadała w 2019 roku wartości niematerialnych i prawnych.
Fundacja posiada fundusz statutowy w wysokości 500,00 zł. Wysokość funduszu nie uległa w 2019 roku zmianie.
Fundacja posiada na dzień 31.12.2019 środki pieniężne w wysokości: 110548,71 zł.
W kasie fundacji na dzień 31.12.2019 znajduje się 675,00 zł.

6. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe
W 2019 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.
Fundacja w 2019 roku wpłaciła do US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych: Pit-4 w wysokości 39441,00 zł, Pit-8AR w wysokości
449,00 zł
Fundacja za rok 2019 złożyła do US następujące deklaracje podatkowe: Pit-4R, Pit-8AR, Pit-11 (dla każdej osoby, której wypłacono
wynagrodzenie), Cit-8.

8. Informacja o podjętych uchwałach
Uchwała Zarządu Fundacji EMIC nr 1/2019 z dnia 08.04.2019 w sprawie polityki rachunkowości
Uchwała Zarządu Fundacji EMIC nr 2/2019 z dnia 26.06.2019 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2018

9. Pozostałe informacje
Fundacja nie posiadała w 2019 roku statusu OPP.
Fundacja nie jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu (Dz.U. poz. 723, 1075, 1499 i 2215)
Fundacja nie dokonała żadnej płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro.

Zarząd Fundacji Emic

