Sprawozdanie
z działalności Fundacji Matematyków Wrocławskich
za okres od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.
1. Fundacja Matematyków Wrocławskich z siedzibą we Wrocławiu, plac
Grunwaldzki 2/4, została wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, do Rejestru Stowarzyszeń,
Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Publicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000279032.
Regon 020508177 został nadany przez Główny Urząd Statystyczny w dniu
11.06.2007.
NIP 898-210-91-67 został nadany przez Urząd Skarbowy Wrocław – Śródmieście w
dniu 16.05.2007.
a/ Członkowie Zarządu:
• Bogdan Mincer - Przewodniczący Zarządu
• Katarzyna Dymara - członek Zarządu
• Przemysław Klusik - członek Zarządu
b/ Celem Fundacji jest:
• rozwijanie zainteresowań i talentów ludzi, w szczególności dzieci i młodzieży,
w dziedzinie nauk matematycznych,
• pomoc jednostkom utalentowanym w zakresie matematyki,
• podnoszenie poziomu edukacji matematycznej w szkołach wszystkich
szczebli,
• propagowanie edukacji matematycznej w formach alternatywnych do
edukacji szkolnej,
• popularyzacja matematyki.
2. W okresie sprawozdawczym Fundacja kontynuowała prowadzenie działalności
statutowej.
•

W ciągu roku przeprowadzono 25 odczytów z cyklu Wrocławskie Spotkania
Matematyczne dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i
szkół ponadgimnazjalnych z Dolnego Śląska. Prelegentami byli pracownicy
naukowi Uniwersytetu Wrocławskiego i innych jednostek naukowych z
Wrocławia i innych miast Polski, a także z zagranicy (Japonia - Kenichi

Ishido i Tetsuyo Ono, Australia – Timothy Bell). W każdym ze spotkań
uczestniczyło ponad 100 osób, głównie spoza Wrocławia.
(Szczegółowe informacje na: http://math.uni.wroc.pl/fmw/dla-uczniówspotkania-matematyczne/20152016/wsm-20152016 i
http://math.uni.wroc.pl/fmw/dla-uczniów-spotkaniamatematyczne/20162017/wsm-201617.)
•

Wspierano prowadzenie Wrocławskiego Portalu Matematycznego
(http://www.matematyka.wroc.pl).

•

W ciągu roku akademickiego Fundacja administrowała studiami
podyplomowymi dla nauczycieli Nowoczesne Metody Nauczania Matematyki
prowadzonymi przez Instytut Matematyczny PAN. W zajęciach brało udział
19 słuchaczy.

•

Przez cały rok odbywały się cotygodniowe posiedzenia seminarium I3 =
Inspiracja * Indywidualizacja * Interdyscyplinarność, które służy wymianie
doświadczeń i doskonaleniu zawodowemu nauczycieli matematyki. Poza
posiedzeniami stacjonarnymi czterokrotnie odbyły się posiedzenia wyjazdowe
trwające od 2 do 5 dni, w tym w ramach projektu Poznajemy Matematyczną
Europę (Matematyczna Stolica Bis i Matematyczna Resovia), a także 3dniowe seminarium wyjazdowe w Gierałtowie. W czasie wakacji odbył się
wyjazd seminaryjny p.n. Matematyczna Gruzja. W posiedzeniach
wyjazdowych wzięło udział od 50 do 80 osób

•

Przez cały rok Fundacja organizowała w IM UWr kiermasze książek i
czasopism popularnonaukowych oraz gier i pomocy dydaktycznych do
matematyki dla uczniów i nauczycieli.

•

W ciągu roku szkolnego prowadzono Międzyszkolne Kółka Matematyczne dla
młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów i liceów Wrocławia i powiatu
wrocławskiego. Z oferty tej korzystało ok. 40 uczniów.

•

W ciągu roku szkolnego Fundacja prowadziła obsługę XXVII edycji
międzynarodowego konkursu Matematyka bez granic organizowanego przez
Akademię Pedagogiczną w Strasburgu. Wolontariusze FMW tworzą
Regionalny Komitet Dolnośląsko-Opolski tego konkursu.

•

W ciągu roku szkolnego realizowano projekt edukacyjny Dolnośląskie Mecze
Matematyczne (XV i XVI edycja). Są to wieloetapowe zawody
matematyczne dla szkół wszystkich typów z województwa dolnośląskiego i
województw sąsiednich. Wzięło w nich udział 42 szkół podstawowych, 49
gimnazjów i 23 szkoły ponadgimnazjalne (XV edycja) oraz 34 szkoły
podstawowe, 48 gimnazjów i 22 szkoły ponadgimnazjalne (XVI edycja).

Projekt zakończył się rozegraniem meczów ponadregionalnych ze
zwycięzcami Pomorskich i Wielkopolskich Meczów Matematycznych.
•

W ciągu roku szkolnego Fundacja przeprowadziła zawody z lingwistyki
matematycznej dla szkół podstawowych p.n. Wieża Babel (w zawodach
wzięli udział uczniowie z 52 szkół).

•

Na przełomie lutego i marca Fundacja zorganizowała XXVI Zimową Szkołę
Matematyki w Nowym Gierałtowie dla uzdolnionej młodzieży gimnazjalnej i
licealnej z Dolnego Śląska. Wzięło w niej udział ponad 100 uczestników z 21
szkół regionu.

•

W lutym i marcu zorganizowano I edycję konkursu kombinatorycznoalgorytmiczno-logicznego KoALa dla uczniów gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych. Wzięli w nim udział uczniowie z 63 szkół Dolnego
Śląska. Zawody zakończyły się międzyregionalnym meczem z reprezentacją
Wielkopolski.

•

W kwietniu Fundacja przeprowadziła VII edycję Ogólnopolskiego Konkursu
Matematycznego Origami ŻURAW. Zorganizowano też pokonkursową
wystawę modeli w okresie kwiecień–wrzesień.

•

W kwietniu i maju Fundacja przeprowadziła po uzyskaniu zgody
Dolnośląskiego Kuratora Oświaty kursy dla kandydatów na kierowników i
wychowawców placówek wypoczynku dla studentów i nauczycieli.

•

W czerwcu Fundacja zorganizowała XII edycję Mistrzostw Polski w
Geometrii Elementarnej. (Szczegółowe informacje na:
http://math.uni.wroc.pl/fmw/dla-uczniów-geometriaelementarna/2016/xiv-mistrzostwa-w-geometrii-elementarnej)

•

W czerwcu przeprowadzono Mistrzostwa Wrocławia w Szybkim Liczeniu dla
szkół podstawowych. Wzięli w nich udział uczniowie z 13 szkół.

•

W czerwcu Fundacja zorganizowała XIV Letni Obóz Naukowy w Nowym
Gierałtowie dla ok. 100 uczniów ze wszystkich typów szkół województwa
dolnośląskiego.

•

W lipcu Fundacja zorganizowała dla Uniwersytetu Wrocławskiego i
Uniwersytetu Rzeszowskiego międzynarodową konferencję z dydaktyki
matematyki Children Mathematical Education.

•

W ciągu roku szkolnego przeprowadzono zawodowe kursy języków obcych dla
nauczycieli matematyki, English for Mathematics Teachers dla 10
uczestników i Deutsch für Mathematiklehrer dla 7 uczestników.

•

Od marca do czerwca Fundacja przeprowadziła nieodpłatny kurs dla
nauczycieli Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki, w którym wzięło
udział 10 uczestników.

•

We wrześniu Fundacja zorganizowała XIV Wrocławski Maraton
Matematyczny, konkurs, w którym uczestnicy podzieleni na kategorie
wiekowe, rozwiązują co godzinę kolejne zestawy zadań, aż do wyłonienia
zwycięzcy. W eliminacjach wzięło udział 3300 zawodników. Maraton odbywał
się w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

•

W ciągu roku szkolnego we współpracy z Wydziałem MiI UWr
zorganizowano wszystkie etapy Olimpiady Lingwistyki Matematycznej, a w
czasie wakacji – wyjazd reprezentacji Polski na zawody międzynarodowe do
Indii.

•

W październiku w Twardogórze Fundacja zorganizowała XIV Matematyczny
Marsz na Orientację. Wzięło w nim udział 1000 osób, w tym patrole ze 108
szkół i ok. 40 patroli studenckich i nauczycielskich.

•

W październiku zorganizowano II Jesienną Szkołę Matematyki dla uczniów
LXIV LO z Warszawy i innych chętnych.

•

W listopadzie i grudniu Fundacja zorganizowała XI Konkurs Matematyczny
KOMA, polegający na wysłuchaniu odczytu wykraczającego poza program
nauczania, a następnie rozwiązaniu zadań dotyczących nowopoznanego
materiału.

•

W grudniu Fundacja zorganizowała dla Wydziału Matematyki i Informatyki
UWr I Uniwersytecki Obóz Olimpijski dla uczniów szkół średnich z Dolnego
Śląska w Bardzie Śląskim.

•

Po raz drugi przyznano nagrodę im. Kamila Duszenki dla wybitnego młodego
naukowca zajmującego się geometryczną teorią grup. Laureatką nagrody
została Kate Juschenko z Northwestern University.

3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

4. Zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Fundacji bilansem i rachunkiem zysków i
strat za 2016 r. Fundacja osiągnęła następujące wyniki (w zł).
Dotacje z budżetu Gminy Wrocław
Dotacje z budżetu Urzędu
Marszałkowskiego
Dopłaty uczestników imprez
Darowizny otrzymane
Odsetki uzyskane
Różnice kursowe
Pozostałe przychody operacyjne
RAZEM PRZYCHODY

Koszty realizacji zadań statutowych
Koszty administracyjne
Pozostałe koszty operacyjne
RAZEM KOSZTY DZIAŁALNOŚCI

30 000,00
0,00
180 224,19
23 250,00
2 325,27
337,15
0,30
236 136,91

209 818,31
3 168,93
0,20
212 987,44

5. Na realizację celów statutowych wydatkowano w roku sprawozdawczym
209 818,31 zł. Wydatki administracyjne związane z bieżącą działalnością w kwocie
3 168,93 zł. były przeznaczone na obsługę księgową, prowizje bankowe, opłaty
telekomunikacyjne oraz pozostałe usługi obce.
6. Zatrudnienie i wynagrodzenia
Fundacja nie zatrudnia pracowników.
Zawarte umowy cywilno-prawne związane były wyłącznie z realizacją zadań
statutowych.
Z tytułu umów o dzieło wypłacono wynagrodzenie w kwocie 67 933,00 zł.
Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku wypłaconym lub należnym
osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek
handlowych nie wystąpiły.
Sprawy bieżące prowadzone są przez członków Zarządu.
Fundacja nie udzielała w okresie sprawozdawczym pożyczek.

W dniu 31.12.2016 r. Fundacja posiadała środki pieniężne na rachunku bankowym i
w kasie w wysokości 138 604,11 zł.
Fundacja nie posiada obligacji, ani innych udziałów lub akcji w spółkach
handlowych.
Fundacja nie nabyła nieruchomości.
W 2016 roku Fundacja nie zakupiła środków trwałych.
Wartość aktywów i pasywów zgodnie z załączonym bilansem na dzień 31.12.2016
przedstawia się następująco:

AKTYWA
Aktywa trwałe
 Rzeczowy majątek trwały
Aktywa obrotowe
 Należności
 Środki pieniężne
PASYWA
Fundusz własny
 fundusz podstawowy
 nadwyżka przychodów nad kosztami
Zobowiązania
Rozliczenia międzyokresowe

138 653,11
0,00
0,00
138 653,11
49,00
138 604,11
138 653,11
107 650,69
84 501,22
23 149,47
15 971,42
15 031,00

7. Fundacja realizowała zadania zlecone przez podmioty państwowe i samorządowe
w ramach umowy z Gminą Wrocław (nr umowy D/BPS/1732/1/2016, realizowana
od 15.02.2016 do 30.12.2016).
Łączna kwota dotacji otrzymanych w ramach tej umowy wyniosła 30 000 zł.
8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami po zakończeniu roku złożono roczną
deklarację o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT4R i PIT-8AR), indywidualne informacje o dochodach i pobranych zaliczkach (PIT11) oraz zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (CIT-8).
W 2016 roku nie były w Fundacji przeprowadzane kontrole.

Zarząd Fundacji

