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Nazwa Fundacji:
Fundacja Matematyków Wrocławskich
Siedziba i adres:
pl. Grunwaldzkim 2/4 50-384 Wrocław
Aktualny adres do korespondencji:
pl. Grunwaldzkim 2/4 50-384 Wrocław
Adres poczty elektronicznej :
fmw@math.uni.wroc.pl
Data wpisu w KRS:
19.04.2007
Numer KRS:
0000279032
Numer REGON:
020508177
Dane dotyczące członków zarządu Fundacji:
1)
Światosław Gal - przewodniczący
2)
Konrad Krystecki – sekretarz
3)
Michał Marcinkowski - członek Zarządu
Rada Nadzorcza:
1)
Dariusz Buraczewski
2)
Lech Tadeusz Januszkiewicz
3)
Ludomir Newelski
4)
Grzegorz Plebanek
5)
Tomasz Rolski
Fundator:
prof. Tomasz Rolski
Określenie celów statutowych fundacji:
a) rozwijanie zainteresowań i talentów ludzi, w szczególności dzieci i młodzieży, w dziedzinie
nauk matematycznych,
b) pomoc jednostkom utalentowanym w zakresie matematyki,
c) podnoszenie poziomu edukacji matematycznej w szkołach wszystkich szczebli,
d) propagowanie edukacji matematycznej w formach alternatywnych do edukacji szkolnej,
e) popularyzacja matematyki.
Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych:
1) fundowanie stypendiów krajowych i zagranicznych utalentowanym matematycznie
uczniom, studentom, doktorantom, nauczycielom oraz młodym pracownikom
dydaktycznym i naukowym,
2) finansowanie udziału uczniów, studentów, doktorantów, nauczycieli oraz młodych
pracowników dydaktycznych i naukowych w obozach, szkołach i konferencjach
matematycznych,
3) pomoc merytoryczną, organizacyjną i finansową dla szkolnych kółek
matematycznych,
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4)
5)
6)
7)
8)
9)

zaopatrywanie szkół i nauczycieli w książki i pomoce dydaktyczne,
prowadzenie międzyszkolnych kółek matematycznych,
organizowanie obozów, szkół, konferencji i seminariów matematycznych,
prowadzenie różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli matematyki,
organizowanie konkursów matematycznych,
wspieranie i dofinansowywanie matematycznych wydawnictw naukowych i
popularnonaukowych,
10) wspieranie i dofinansowywanie instytucji, które statutowo realizują cele podobne
do obranych przez Fundację, w sposób zgodny z przepisami prawa,
11) inne formy działalności popularyzatorskiej w zakresie matematyki,
12) ustanowienie i przyznawanie Nagrody im. Kamila Duszenko w obszarze nauk
matematycznych.
Do realizacji celów Fundacja może pozyskiwać pomoc finansową i rzeczową od środowisk
naukowych, gospodarczych w kraju i zagranicą oraz władz rządowych i samorządowych, a
także osób fizycznych.
Działania podjęte przez Fundację w okresie sprawozdawczym:
a) W ciągu roku stacjonarne Wrocławskie Spotkania Matematyczne dla uczniów i
nauczycieli ze względów epidemiologicznych zostały zawieszone, natomiast
umożliwiono zdalne obejrzenie wykładów
b) W ciągu roku Fundacja wspierała prowadzenie Wrocławskiego Portalu
Matematycznego (http://www.matematyka.wroc.pl)
c) W lutym Fundacja zorganizowała szkolenie wyjazdowe "Matematyczny Petersburg" dla
nauczycieli
w
ramach
seminarium
I^3
(Inspiracja,
Indywidualizacja,
Interdyscyplinarność) w którym wzięły udział 34 osoby
d) W marcu Fundacja zorganizowała obóz w ramach XXX Zimowej Szkoły Matematyki
w którym wzięło udział 68 osób
e) W maju Fundacja przeprowadziła VI Konkurs Kombinatoryczno-AlgorytmicznoLogiczny "Koala" w którym wzięło udział 320 uczniów
f) W maju Fundacja zorganizowała XVIII Mistrzostwa Polski w Geometrii Elementarnej
do których zgłosiło się 236 osób
g) W maju Fundacja przeprowadziła IV edycję Memoriału Urszuli Marciniak w której
wystartowało 1517 osób
h) W czerwcu Fundacja zorganizowała XI Konkurs Matematyczny Origami "Żuraw"
i) W czerwcu Fundacja w ramach XIX Letniego obozu naukowego zorganizowała wyjazd
dla 54 uczniów
j) We wrześniu Fundacja zorganizowała kurs dla nauczycieli "Specyficzne trudności w
uczeniu się matematyki. Dyskalkulia - Pomocy!"
k) We wrześniu i październiku Fundacja przeprowadziła XVIII Wrocławski Maraton
Matematyczny, w eliminacjach do Maratonu wystartowało ponad 2250 zawodników
l) W październiku Fundacja zorganizowała XVIII Matematyczny Marsz na Orientację
który odbył się w zespole Pałacowo-Parkowym w Żmigrodzie. Wzięło w nim udział 26
szkół podstawowych oraz 16 szkół średnich
m) W trakcie roku szkolnego Fundacja prowadziła międzyszkolne kółka matematyczne dla
utalentowanych matematycznie uczniów ze szkół podstawowych i średnich które ze
względu na sytuację epidemiologiczna były przeprowadzane zdalnie
n) Laureatem Nagrody imienia Kamila Duszenko w roku 2020 został Camille Horbez,
m.in. za napisanie doktoratu, w którym zastosował metody spacerów losowych do
udowodnienia alternatywy Titsa (każda podgrupa albo zawiera podgrupę wolną albo ma
rozwiązalną podgrupę skończonego indeksu) i alternatywy Handela-Moshera (analog
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twierdzenia o rozkładzie na komórki Jordana) dla grup automorfizmów zewnętrznych
grup wolnych Out(F_n) i pewnych ogólniejszych klas grup.
Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców KRS:
Nie dotyczy
Odpisy uchwał zarządu fundacji:
Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np.
spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu
państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego) oraz formy płatności (np.
gotówka, przelew) oraz informacja o wysokości odpłatnych świadczeń realizowanych
przez fundację w ramach celów statutowych, z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń:
przelew
Przychody netto z działalności statutowej:
Przychody z podstawowej działalności statutowej
- przychody z tytułu darowizn
- przychody z tytułu dotacji od MEN
Przychody z działalności odpłatnej

200
96
52
43
103

094,57
704,57
773,00
931,57
390,00

-

0,00
0,00

-

728,37
728,37
728,37

-

Pozostałe przychody operacyjne
- inne przychody operacyjne
Przychody finansowe
Przychody finansowe
- odsetki bankowe

gotówka

Przy prowadzeniu działalności gospodarczej – wynik finansowy tej działalności oraz
procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu
osiągniętego z pozostałych źródeł:
Nie dotyczy
Informacja o poniesionych kosztach:
przelew
Koszty realizacji zadań statutowych:
Koszty działalności statutowej nieodpłatnej
Koszty działalności statutowej odpłatnej
Koszty Olimpiady Lingwistyki Matematycznej
Koszty ogólnego zarządu:
Koszty administracyjne
- usługi obce
- wynagrodzenia

gotówka

208 951,71
50 450,34
112 560,12
43 931,57

2 009,68
-

4 491,00
4 491,00
0,00
4 491,00

-

1,00
1,00

-

Pozostałe koszty operacyjne:
Inne koszty operacyjne

Dane o:
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a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z
wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej;
nie dotyczy
b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundację z podziałem na
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych
wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej;
nie dotyczy
c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie
członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie
działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne
świadczenia;
nie dotyczy
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia;
Fundacja zawierała tylko umowy cywilno-prawne które związane były wyłącznie z realizacją
zadań statutowych. Fundacja w roku obrotowym wypłaciła łącznie kwotę 85 606 zł z tytułu
umów o dzieło.
e) udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych z podziałem według ich wysokości,
ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem
podstawy statutowej udzielania takich pożyczek;
nie dotyczy
f) kwotach zgromadzonych na rachunkach płatniczych ze wskazaniem banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej oraz kwotach zgromadzonych w gotówce;
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
- środki pieniężne w kasie
- środki pieniężne w banku na rachunku bieżącym IDEA BANK
- środki pieniężne w banku na rachunku oszczędnościowym IDEA BANK
b) inne rachunki bankowe i lokaty
- lokata terminowa

140 558,73
40 558,73
310,32
12 010,93
28 237,48
100 000,00
100 000,00

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w
spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek;
nie dotyczy
h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych
na to nabycie;
nie dotyczy
i) nabytych pozostałych środkach trwałych;
nie dotyczy
j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych
Aktywa obrotowe

141 588,80
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Należności krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Pasywa:
Fundusz własny
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:

1 030,07
140 558,73
0,00
141 588,80
139 323,94
2 264,86

Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi,
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej
działalności
Fundacja realizowała zadania zlecone przez podmioty państwowe w ramach umowy
z Ministerstwem Edukacji Narodowej (nr umowy MEN/2019/DPPI/1305), które dotyczyły w
całości organizacji Olimpiady Lingwistyki Matematycznej.
Łączna kwota dotacji otrzymanych w ramach tej umowy wyniosła 119 155,00 zł i została
wydatkowana na realizację celów wskazanych w umowie. Ze względu na odwołanie finału
Olimpiady Lingwistyki Matematycznej część dotacji w kwocie 75 223,43 zł nie była
wydatkowana i została zwrócona do MEN 31.12.2020.
Wynik finansowy tego projektu wyniósł 0 zł.
Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych
Na zobowiązania Fundacji składają się zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób
fizycznych na kwotę 2 179 zł
Informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych
Zgodnie z obowiązującymi przepisami po zakończeniu roku złożono roczną deklarację
o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-4R i PIT-8AR),
indywidualne informacje o dochodach i pobranych zaliczkach (PIT-11) oraz zeznanie
o wysokości osiągniętego dochodu (CIT-8)
Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca
2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
nie dotyczy
Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację płatności w gotówce o wartości
równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność
jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze
sobą powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji
nie dotyczy
Informacja, czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzona w fundacji kontrola,
jeśli była – jej wyniki
W 2020 roku w Fundacji nie były przeprowadzane kontrole.

Podpisy co najmniej dwóch członków zarządu,
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jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej

Podpisy wszystkich członków zarządu
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