
Wrocªaw, 25 czerwca 2014 r.

Sprawozdanie z dziaªalno±ci Fundacji Matematyków
Wrocªawskich za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 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.
Konta Fundacji: Bank PKO BP SA III Wrocªaw, nr 07 1020 5242 0000 2802 0181
6271 (do wrze±nia 2014 r.) oraz IdeaBank, nr 56 1950 0001 2006 0692 5295 0002
(od stycznia 2014 r.).

2 (a) Czªonkowie Zarz¡du:

i. Bogdan Mincer - przewodnicz¡cy, nr PESEL 52030906636,

ii. Przemysªaw Klusik - czªonek zarz¡du, nr PESEL 79111412651,

iii. Piotr Borodulin�Nadzieja - sekretarz, nr PESEL 78111806059.

(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 13 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 innych jednos-
tek naukowych z Wrocªawia i innych miast. W wi¦kszo±ci spotka« uczestniczyªo
ponad 100 osób, gªównie 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, lingwistyczne, geometryczne 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 organizowaªa XI edycj¦ Mistrzostw w Geometrii Elementarnej.
Udziaª wzi¦ªo 100 uczestników w tym z wiod¡cych szkóª w Polsce (XIV LO
Warszawa, V LO Kraków, III LO Gdynia, III i XIV LO Wrocªaw, I LO Leg-
nica ).

• Fundacja prowadziªa obsªug¦ XXIV edycji mi¦dzynarodowego konkursuMatem-
atyka bez granic organizowanego przez Akademi¦ Pedagogiczn¡ w Strasburgu.
Wolontariusze FMW tworz¡ Regionalny Komitet Dolno±l¡sko-Opolski. Wzi¦ªo w
nim udziaª ok. 5000 uczniów z 69 szkóª.

• W marcu Fundacja organizowaªa XXII Zimow¡ Szkoª¦ Matematyki w Rad-
kowie dla uzdolnionej mªodzie»y gimnazjalnej i licealnej z Dolnego �l¡ska. Wzi¦ªo
w niej udziaª ok. 100 uczestników z kilkunastu szkóª regionu.

• W pa¹dzierniku odbyª si¦ XI Matematyczny Marsz na Orientacj¦ w Biaªym
Ko±ciele. Wzi¦ªo w nim udziaª 900 uczestników z 99 szkóª. Zwyci¦skie patrole
wzi¦ªy udziaª w wycieczce �Matematyczna Pomerania� do Szczecina.

• Realizowano projekt edukacyjny pn.Dolno±l¡skie Mecze Matematyczne (XIII
edycja). S¡ to wieloetapowe zawody matematyczne dla szkóª wszystkich typów
z województwa dolno±l¡skiego i województw s¡siednich. Wzi¦ªo w nich udziaª
ponad 2000 uczniów z 107 szkóª oraz ok. 300 nauczycieli i studentów.

• Odbyª si¦ IX Konkurs Matematyczny KOMA, polegaj¡cy na wysªuchaniu
odczytu wykraczaj¡cego poza program nauczania, a nast¦pnie rozwi¡zaniu zada«
dotycz¡cych nowo poznanego materiaªu. Wzi¦ªo w nim udziaª ok. 1200 uczniów
ze 120 szkóª.

• Zorganizowano VII edycj¦ konkursu lingwistycznego Wie»a Babel. Wzi¦ªo w
nim udziaª 620 uczniów z 54 szkóª.

• W ramach projektu Poznajemy matematyczn¡ Europ¦ zorganizowano wy-
jazdy nauczycieli i studentów matematyki na wycieczki do miejsc o szczególnych
matematycznych konotacjach. W ka»dej uczestniczyªo ok. 50 osób. Odbyªy si¦
wyjazdy: Matematyczna Bawaria (maj 2013), Matematyczna Transylwa-
nia (sierpie« 2013), Matematyczna Pomerania (pa¹dziernik 2013) W trakcie
wyjazdów zwiedzano muzea nauki i nie tylko, instytuty matematyczne, zorgani-
zowano spotkania z nauczycielami tamtejszych szkóª.

• Przeprowadzono kolejny kurs kandydatów na kierowników i wychowawców placówek
wypoczynku dzieci i mªodzie»y dla studentów i nauczycieli matematyki, w których
wzi¦ªo udziaª kilkadziesi¡t osób, w wi¦kszo±ci studentów matematyki na Uniwer-
sytecie Wrocªawskim.

• Prowadzono VIII edycj¦ doskonal¡cych studiów podyplomowych pn. �owoczesne
Metody Nauczania Matematyki"(NMNM). Studia adresowane s¡ do nauczycieli
posiadaj¡cych studia wy»sze oraz peªne uprawnienia do nauczania matematyki.



Celem studiów jest podnoszenie kwali�kacji merytorycznych, metodycznych, or-
ganizacyjnych, wychowawczych i j¦zykowych czynnych zawodowo nauczycieli oraz
przygotowanie ich do starania si¦ o kolejne stopnie awansu zawodowego.

• Fundacja zorganizowaªa XII Wrocªawski Maraton Matematyczny, 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 3380
osób. Do �naªu zakwali�kowaªo si¦ 763 osób. Maraton odbywaª si¦ w ramach
Dolno±l¡skiego Festiwalu Nauki.

• Zorganizowano II Mistrzostwa Dolnego �l¡ska w Sudoku. Wzi¦ªo w nich
udziaª 135 szkóª.

• Zorganizowano IV edycj¦Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego Ori-
gami �URAW. Zgªosiªo si¦ 296 osób.

• Zorganizowano VIII Mistrzostwa Wrocªawia w Szybkim Liczeniu z udzi-
aªem 39 szkóª.

• Fundacja rozpocz¦ªa projekt Matma nie gryzie. Cele projektu to obni»enie
progu l¦ku uczniów przed matematyk¡ poprzez ukazanie jej uniwersalnego i ap-
likacyjnego charakteru oraz niezwykªej stosowalno±ci matematyki we wszystkich
niemal dziedzinach wiedzy i dziaªalno±ci czªowieka; zach¦cenie do udziaªu w in-
nych imprezach popularnonaukowych dla mªodzie»y proponowanych przez Insty-
tut Matematyczny UWr; Zach¦cenie licealistów do rozwa»enia mo»liwo±ci podj¦-
cia studiów ±cisªych lub technicznych (postrzeganych powszechnie jako znacznie
trudniejsze i bardziej wymagaj¡ce ni» studia humanistyczne). W projekt zaan-
ga»owaªo si¦ 8 wrocªawskich liceów. W jego ramach odbyªo si¦ kilka spotka« z
pracownikami Instytutu Matematycznego UWr.

4 Fundacja nie prowadzi dziaªalno±ci gospodarczej.

5 W okresie sprawozdawczym Zarz¡d Fundacji nie podejmowaª uchwaª.

6 Zgodnie z zatwierdzonym przez Rad¦ Fundacji bilansem i rachunkiem zysków i strat
za 2013 r. Fundacja osi¡gn¦ªa nast¦puj¡ce wyniki (w zª).

Dotacje z bud»etu Gminy Wrocªaw 36.212,25
Dopªaty uczestników imprez 126.599,00
Darowizny otrzymane 35.800,00
Odsetki uzyskane 4,86
Razem przychody 198.616,11

Zu»ycie materiaªów 9.978,29
Usªugi obce 93.277,38
Wynagrodzenia 53.100,00
Pozostaªe 2.644,72
Razem koszty dziaªalno±ci statutowej 159.026,53
Koszty administracyjne 2.385,85
Wynik �nansowy.
Ró»nica zwi¦kszaj¡ca przychody nast¦pnego roku. 37.203,73



7 Na realizacj¦ celów statutowych wydatkowano w roku sprawozdawczym 159.026,53
zª Wydatki administracyjne zwi¡zane z bie»¡c¡ dziaªalno±ci¡ w kwocie 2.385,85 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 53.100,00 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 31.12.2013 r. Fundacja posiadaªa ±rodki pieni¦»ne na rachunku bankowym
w wysoko±ci 69.729,24 zª oraz w kasie 780 zª. Fundacja nie posiada obligacji, ani
innych udziaªów lub akcji w spóªkach handlowych.

13 Fundacja nie nabyªa nieruchomo±ci.

14 W 2013 roku Fundacja nie zakupiªa ±rodków trwaªych.

15 Warto±¢ aktywów i pasywów zgodnie z zaª¡czonym bilansem na dzie« 31.12.2013 przed-
stawia si¦ nast¦puj¡co:

AKTYWA 72.611,30
Aktywa trwaªe 0,00
Rzeczowy maj¡tek trwaªy 0,00
Aktywa obrotowe 72.611,30
Nale»no±ci 0
�rodki pieni¦»ne 72.480,30
Nale»no±ci krótkoterminowe 131,00
PASYWA 72.611,30
Fundusz wªasny 61.279,56
Fundusz statutowy 24.075,83
Nadwy»ka kosztów nad przychodami 37.203,73
Zobowi¡zania 11.331,74

16 Fundacja realizowaªa zadania zlecone przez podmioty pa«stwowe i samorz¡dowe w
ramach umowy z Gmin¡ Wrocªaw nr D/BWO/1145/5/2012/2013 zawartej 6 lipca
2012 r. oraz nr D/BWO/19a/81/2013 zawartej 2 wrze±nia 2013 r. �¡czna kwota
dotacji otrzymanych w ramach tych umów wyniosªa 36.212,25 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 2013 roku nie byªy w Fundacji przeprowadzane kontrole.

Za Zarz¡d Fundacji


