
Wrocªaw, 29 marca 2012 r.

Sprawozdanie z dziaªalno±ci Fundacji Matematyków
Wrocªawskich za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

1 Fundacja MatematykówWrocªawskich z siedzib¡ weWrocªawiu, plac Grunwaldzki 2/4,
zostaªa wpisana przez S¡d Rejonowy dla Wrocªawia Fabrycznej, VI Wydziaª Gospo-
darczy Krajowego Rejestru S¡dowego do Rejestru Stowarzysze«, Innych Organizacji
Spoªecznych i Zawodowych, Fundacji, Publicznych Zakªadów Opieki Zdrowotnej pod
numerem KRS 0000279032.
Regon 020508177 zostaª nadany przez Gªówny Urz¡d Statystyczny w dniu 11.06.2007.
NIP 898-210-91-67 zostaª nadany przez Urz¡d Skarbowy Wrocªaw � �ródmie±cie w
dniu 16.05.2007.
Konto Fundacji: Bank PKO BP SA III Wrocªaw, nr 07 1020 5242 0000 2802 0181
6271.

2 (a) Czªonkowie Zarz¡du:

i. Krzysztof Topolski - przewodnicz¡cy, zamieszkaªy: ul. Zaolzia«ska 1 m. 1,
53-334 Wrocªaw.

ii. Jacek �wi¡tkowski - czªonek zarz¡du, zamieszkaªy: ul. Bacciarellego 10E
m. 1, 51-649 Wrocªaw.

iii. Piotr Borodulin�Nadzieja - sekretarz, zamieszkaªy: ul. Na Sza«cach 9 m.
4, 50-320 Wrocªaw.

(b) Cele Fundacji:

i. rozwijanie zainteresowa« i talentów ludzi, w szczególno±ci dzieci i mªodzie»y,
w dziedzinie nauk matematycznych,

ii. pomoc jednostkom utalentowanym w zakresie matematyki,
iii. podnoszenie poziomu edukacji matematycznej w szkoªach wszystkich szczebli,
iv. prowadzenie edukacji matematycznej w formach alternatywnych do edukacji

szkolnej,
v. popularyzacja matematyki.

3 W okresie sprawozdawczym Fundacja prowadziªa nast¦puj¡ce dziaªania statutowe:

• Przeprowadzono 14 odczytów z cyklu Wrocªawskie Spotkania Matematy-
czne dla uczniów i nauczycieli szkóª ponadgimnazjalnych z Dolnego �l¡ska. Prele-
gentami byli pracownicy naukowi Uniwersytetu Wrocªawskiego i Uniwersytetu
Warszawskiego. W ka»dym spotkaniu uczestniczyªo od 100 do 200 osób, w wi¦k-
szo±ci spoza Wrocªawia.

• Wspierano wydawanie Magazynu Miªo±ników Matematyki i Wrocªawskiego Por-
talu Matematycznego (http://www.matematyka.wroc.pl).

• W ci¡gu roku szkolnego prowadzono Mi¦dzyszkolne Kóªka Matematyczne
dla mªodzie»y ze szkóª podstawowych, gimnazjów i liceów miasta Wrocªawia i
powiatu wrocªawskiego (w tym kóªka olimpijskie, ªamigªówkowe, gier planszowych
i matematycznego origami). Z oferty tej korzystaªo kilkudziesi¦ciu uczniów.



• Przez caªy rok odbywaªy si¦ cotygodniowe posiedzenia seminarium I3, które sªu»y
wymianie do±wiadcze« i doskonaleniu zawodowemu nauczycieli matematyki. Pod-
czas posiedze« omawiane s¡ bie»¡ce problemy i wydarzenia edukacyjne, nowo±ci
w literaturze fachowej oraz kalendarzu imprez matematycznych, odbywaj¡ si¦
warsztaty metodyczne, odczyty popularnonaukowe i dyskusje z zaproszonymi
go±¢mi.

• Fundacja prowadziªa obsªug¦ XXII edycji mi¦dzynarodowego konkursu Matem-
atyka bez granic organizowanego przez Akademi¦ Pedagogiczn¡ w Strasburgu.
Wolontariusze FMW tworz¡ Regionalny Komitet Dolno±l¡sko-Opolski. W konkur-
sie startuj¡ cale klasy - w naszym regionie byªo ich 4500, co daje ponad 100
000 uczestników. W styczniu i lutym przeprowadzono eliminacje, w marcu �-
naª, a w czerwcu w ramach nagrody odbyªa si¦ wycieczka dla zwyci¦skich klas
- szlakiem wrocªawskich obserwatoriów astronomicznych - Instytut Astronomii
UWr, Muzeum UWr (Gmach Gªówny), obserwatorium UWr w Biaªkowie.

• Od lutego do maja przeprowadzono kolejny kurs kandydatów na kierowników i
wychowawców placówek wypoczynku dzieci i mªodzie»y dla studentów i nauczy-
cieli matematyki, w których wzi¦ªo udziaª kilkadziesi¡t osób, w wi¦kszo±ci studen-
tów matematyki na Uniwersytecie Wrocªawskim. Kurs zostaª zako«czony wycieczk¡
do kopalni srebra w Tarnowskich Górach oraz do Planetarium w Chorzowie.

• Zorganizowano II edycj¦Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego Ori-
gami ��uraw� , eliminacje w marcu, natomiast �naªy w kwietniu. Wzi¦ªo w nich
udziaª 170 uczestników.

• Wmarcu Fundacja organizowaªa XXI Zimow¡ Szkoª¦ Matematyki w Szczyt-
nej dla wybitnie uzdolnionej mªodzie»y gimnazjalnej i licealnej z Dolnego �l¡ska
dla ok. 100 uczestników.

• W ramach projektu Poznajemy matematyczn¡ Europ¦ zorganizowano wy-
jazdy nauczycieli i studentów matematyki na wycieczki do miejsc o szczegól-
nych matematycznych konotacjach. W ka»dej uczestniczyªo ok. 50 osób. Odbyªy
si¦ wyjazdy: �Matematyczna Praga� (maj 2011), �Matematyczna Skandynawia�
(sierpie« 2011), �Matematyczna Maªopolska� (pa¹dziernik 2011). W trakcie wy-
jazdów zwiedzano muzea nauki, instytuty matematyczne, zorganizowano spotka-
nia z nauczycielami tamtejszych szkol (Gymnasium Keplera w Pradze, Tarnby
Gymnasium w Kopenhadze, Instytut Matematyki UJ).

• W czerwcu odbyªa si¦ IX edycja Mistrzostw w Geometrii Elementarnej
(FMW przej¦ªa w 2011 organizacj¦ tej imprezy od XIV LO). Wzi¦ªo udziaª 80
zawodników (GIM, LO, nauczyciele, pracownicy naukowi - bez podziaªu na kat-
egorie).

• W czerwcu zorganizowano równie» VI Mistrzostwa Wrocªawia w Szybkim
Liczeniu z udziaªem 15 szkóª.

• Realizowano projekt edukacyjny pn.Dolno±l¡skie Mecze Matematyczne (X i
XI edycja). S¡ to wieloetapowe zawody matematyczne dla szkóª wszystkich typów
z województwa dolno±l¡skiego i województw s¡siednich. Projekt jest wspierany
dotacjami Dolno±l¡skiego Urz¦du Marszaªkowskiego (bene�cjent UWr � partner
w realizacji projektu). W Meczach ka»dorazowo bierze udziaª ponad 2500 uczniów



i ok. 300 nauczycieli. Wiosn¡ przeprowadzono póª�naªy i �naªy X edycji, w której
wzi¦ªo udziaª 106 szkóª. Finaªy zako«czyªy si¦ obozem naukowym w Szczytnej w
czerwcu. W pa¹dzierniku zako«czono przygotowania i nabór szkóª do XI edycji.
Odbyªo si¦ wtedy seminarium szkoleniowe dla nauczycieli w o±rodku w Szczytnej.
Do ko«ca roku rozegrano te» serie meczów rundy eliminacyjnej.

• We wrze±niu Fundacja zorganizowaªa X Wrocªawski Maraton Matematy-
czny, konkurs, na którym uczestnicy podzieleni na par¦ kategorii, rozwi¡zuj¡
co godzin¦ kolejne zestawy zada«, a» do wyªonienia zwyci¦zcy. W eliminacjach
wzi¦ªo udziaª niemal 3500 osób. Do �naªu zakwali�kowaªo si¦ ponad 800 z nich.
Maraton odbywaª si¦ w ramach Dolno±l¡skiego Festiwalu Nauki.

• W pa¹dzierniku odbyª si¦ IX Matematyczny Marsz na Orientacj¦ w Lesie
Bukowym w Trzebnicy, w którym wzi¦ªo udziaª ok. tysi¡c osób. Przejazd uczest-
ników z Wrocªawia na zawody odbyª si¦ wynaj¦tym szynobusem. Zwyci¦zcy
Marszów, wyjechali w nagrod¦ na zawody Orientuj si¦ i Licz do �odzi, gdzie
zwiedzili te» centrum nauki Eksperymentarium.

• W listopadzie i grudniu odbyª si¦ VII Konkurs Matematyczny KOMA,
polegaj¡cy na wysªuchaniu odczytu wykraczaj¡cego poza program nauczania,
a nast¦pnie rozwi¡zaniu zada« dotycz¡cych nowopoznanego materiaªu. W elim-
inacjach do KOMY wzi¦ªo udziaª ok. 1800 uczniów, a w �naªach 450. Ka»demu
spotkaniu towarzyszyªy wykªady popularnonaukowe.

• Organizowano kolejne edycje Olimpiady Lingwistyki Matematycznej, doto-
wanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W marcu przeprowadzono póª-
�naªy krajowe, a w kwietniu �naªy krajowe IX edycji, a w grudniu eliminacje
X edycji (do których zgªoszono 131 szkóª). W sierpniu Fundacja zorganizowaªa
wyjazd na Mi¦dzynarodow¡ Olimpiad¦ Lingwistyczn¡ do Pittsburga. W
kategorii SP zawody odbyªy si¦ p.n. �Wie»a Babel� - �naªy V edycji w lutym, a
eliminacje do VI edycji w grudniu.

• W semestrze jesiennym trwaªy zawodowe kursy j¦zyka angielskiego dla nauczy-
cieli English for Mathematics Teachers, w których braªo udziaª kilkunastu
nauczycieli. Zaj¦cia prowadzone byªy przez pracowników i studentów Instytutu
Matematycznego oraz przez go±ci z zagranicy.

4 Fundacja nie prowadzi dziaªalno±ci gospodarczej.

5 W okresie sprawozdawczym Zarz¡d Fundacji podj¡ª jedn¡ uchwaª¦: 3 stycznia 2011
roku okre±lono zakres prowadzonej przez Fundacj¦ dziaªalno±ci po»ytku publicznego
(na mocy artykuªu 10 ust¦p 3 Ustawy o dziaªalno±ci po»ytku publicznego i o wolon-
tariacie z dnia 24 kwietnia 2003).

6 Zgodnie z zatwierdzonym przez Rad¦ Fundacji bilansem i rachunkiem zysków i strat
za 2011 r. Fundacja osi¡gn¦ªa nast¦puj¡ce wyniki (w zª).

Dotacje z bud»etu Gminy Wrocªaw 50.400,00
Dopªaty uczestników imprez 91.665,20
Darowizny otrzymane 14.612,20
Odsetki uzyskane 1,57
Razem przychody 156.678,77



Zu»ycie materiaªów 5.766,83
Usªugi obce 74.005,71
Wynagrodzenia 40.834,00
Pozostaªe 23.564,12
Nadwy»ka kosztów nad przychodami z roku poprzedniego 1.691,44
Razem koszty dziaªalno±ci statutowej 145.862,10
Koszty administracyjne 2.009,77
Wynik �nansowy.
Ró»nica zwi¦kszaj¡ca przychody nast¦pnego roku. 8.806,90

7 Na realizacj¦ celów statutowych wydatkowano w roku sprawozdawczym 145.862,10
zª Wydatki administracyjne zwi¡zane z bie»¡c¡ dziaªalno±ci¡ w kwocie 2.009,77 zª
byªy przeznaczone na obsªug¦ ksi¦gow¡, opªaty pocztowe, prowizje zwi¡zane z obsªug¡
rachunku bankowego.

8 Zatrudnienie i wynagrodzenia: Fundacja nie zatrudnia pracowników. Zawarte umowy
cywilno-prawne zwi¡zane byªy wyª¡cznie z realizacj¡ zada« statutowych. Z tytuªu
umów o dzieªo wypªacono wynagrodzenie w kwocie 40.834,00 zª.

9 Wynagrodzenia, ª¡cznie z wynagrodzeniem z zysku wypªaconym lub nale»nym osobom
wchodz¡cym w skªad organów zarz¡dzaj¡cych i nadzoruj¡cych spóªek handlowych nie
wyst¡piªy.

10 Sprawy bie»¡ce prowadzone s¡ przez czªonków Zarz¡du.

11 Fundacja nie udzielaªa w okresie sprawozdawczym po»yczek.

12 W dniu 31.12.2011 r. Fundacja posiadaªa ±rodki pieni¦»ne na rachunku bankowym w
wysoko±ci 22.714,29 zª. Fundacja nie posiada obligacji, ani innych udziaªów lub akcji
w spóªkach handlowych.

13 Fundacja nie nabyªa nieruchomo±ci.

14 W 2011 roku Fundacja nie zakupiªa ±rodków trwaªych.

15 Warto±¢ aktywów i pasywów zgodnie z zaª¡czonym bilansem na dzie« 31.12.2011 przed-
stawia si¦ nast¦puj¡co:

AKTYWA 22.714,29
Aktywa trwaªe 0,00
Rzeczowy maj¡tek trwaªy 0,00
Aktywa obrotowe 22.714,29
Nale»no±ci 0,00
�rodki pieni¦»ne 22.714,29
PASYWA 22.714,29
Fundusz wªasny 11.806,90
Fundusz statutowy 3.000,00
Nadwy»ka kosztów nad przychodami 8.806,90
Zobowi¡zania 10.907,39



16 Fundacja realizowaªa zadania zlecone przez podmioty pa«stwowe i samorz¡dowe w
ramach umowy z Gmin¡ Wrocªaw nr D/BWO/987/3/2011/2012 (realizowanej od
1 marca 2011 do 22 czerwca 2012). �¡czna kwota dotacji otrzymanych w ramach tych
umów wyniosªa 50.400,00 zª.

17 Zgodnie z obowi¡zuj¡cymi przepisami po zako«czeniu roku zªo»ono roczn¡ deklaracj¦
o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób �zycznych (PIT-4R), indy-
widualne informacje o dochodach i pobranych zaliczkach (PIT-11) oraz zeznanie o
wysoko±ci osi¡gni¦tego dochodu (CIT-8).

18 W 2011 roku nie byªy w Fundacji przeprowadzane kontrole.

Za Zarz¡d Fundacji


