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Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2016 

 

Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. 

 
Nazwa: Fundacja Akademickie Centrum Edukacyjno-Społeczne AKCES 

 

 
1) Podstawa prawna : 

 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach /Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm./ 

 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu 

sprawozdania z działalności fundacji /Dz.U. Nr 50, poz. 529/ 

 

2) Dane o fundacji: 

 

Nazwa: Fundacja Akademickie Centrum Edukacyjno-Społeczne AKCES 

Siedziba, adres: Al. Wilanowska 9A lok. 121, 02-765 Warszawa 

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 08.08.2013 

Nr KRS: 00000 472962   Nr Regon: 146822045 

 

3) Dane dotyczące członków zarządu fundacji według aktualnego wpisu w rejestrze 

sądowym: 

Imię, nazwisko, adres korespondencyjny: 

1. Katarzyna Winkowska-Nowak, ul Niemcewicza 7/9 m.99, 02-022 Warszawa 

2. Edyta Pobiega, ul. Kopernika 27/6, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 

3. Teresa Zielińska, Kowalew ul. Witosa 8, 63-300 Pleszew 

 

4) Cele statutowe fundacji: 

Celem Fundacji jest poprawa jakości edukacji poprzez wykorzystanie najnowszych zdobyczy 

nauki i technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

Cele Fundacji są realizowane poprzez: 

 Integracja środowisk akademickich ze środowiskami związanymi z edukacją. 

 Działania w obszarze nauki przez inicjowanie i prowadzenie badań oraz tworzenie 

analiz dotyczących zagadnień poprawy jakości edukacji. 

 Tworzenie modelowych rozwiązań dotyczących poprawy jakości edukacji oraz 

integracji społecznej. 

 Transfer wiedzy akademickiej do środowisk związanych z edukacją poprzez 

organizowanie seminariów, konferencji, warsztatów i działalność wydawniczą. 

 Tworzenie i wdrażanie innowacji edukacyjnych i społecznych. 

 Działania na rzecz podnoszenia umiejętności i kompetencji kadry nauczycielskiej 

poprzez kursy, szkolenia, konferencje, seminaria, warsztaty i prowadzenie działalności 

wydawniczej. 



 Wspieranie poprawy jakości systemu doskonalenia nauczycieli, spójnego z rozwojem 

szkół. 

 Wspomaganie nauczycieli w rozwiązywaniu indywidualnych problemów z zakresu 

dydaktyki i psychologii. 

 Opracowywanie materiałów i narzędzi merytorycznych, metodycznych i 

dydaktycznych oraz rozwijanie bazy wiedzy dotyczących edukacji oraz repozytoriów.  

 Działania społeczne takie jak tworzenie i wspieranie sieci profesjonalistów, sieci 

innowatorów w edukacji i innych sieci społecznych służących poprawie jakości 

edukacji.  

 Promowanie technologii informacyjno- komunikacyjnych do tworzenia sieci 

społecznych.  

 Rozwój więzi społecznych i gotowości do współpracy. 

 Rozwijanie kultury informacyjnej w społeczeństwie ze szczególnym uwzględnieniem 

ogólnodostępnego oprogramowania. 

 Rozwijanie baz wiedzy dotyczących edukacji. 

 

5) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych: 

 Ogólnopolska Sieć Entuzjastów GeoGebry (OSEG) - sieć powstała w 2015 roku z 

inicjatywy dr Katarzyny Winkowskiej-Nowak i Edyty Pobiegi przy Fundacji AKCES. 

Przez cały 2016 rok jej działalność była kontynuowana. Jej celem jest 

upowszechnianie ogólnodostępnego i bezpłatnego oprogramowania GeoGebra wśród 

nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych i uczniów. Członkowie sieci: 

o dzielą się ze sobą swoimi pomysłami, doświadczeniami z wykorzystania 

GeoGebry 

o organizują lokalne, ogólnopolskie i międzynarodowe konferencje GeoGebry 

o udzielają sobie wzajemnie wsparcia w przypadku trudności z działaniem lub 

wykorzystaniem GeoGebry 

o będą w pierwszej kolejności informowani o wydarzeniach związanych z 

rozwojem GeoGebry, takich jak: konferencje, kursy, zmiany wersji 

oprogramowania i jego nowe możliwości 

o którzy wdrażają projekty Innowacyjny program nauczania matematyki dla 

liceów ogólnokształcących i Innowacyjny program nauczania matematyki dla 

gimnazjów mogą otrzymać wsparcie merytoryczne i porady techniczne 

podczas wykorzystania materiałów związanych z tymi programami 

o W sieci mogą uczestniczyć nauczyciele z całej Polski, a współpraca odbywa 

się na platformie e-learningowej Moodle należącej do Fundacji AKCES 



 Wiosną 2016 roku w ramach działalności statutowej Fundacji AKCES zorganizowano 

szkolenia hybrydowe zatytułowane Multimedia w szkole. Szkolenia odbywały się w 5 

Regionalnych Ośrodkach Szkoleń E-learningowych (Bydgoszcz, Chrzanów, 

Kowalew, Ostrowiec Świętokrzyski, Tymbark). Uczestniczyło w nich 144 nauczycieli 

z okolicznych szkół. W każdym ośrodku odbyły się 2 lub 3 spotkania stacjonarne, 

pomiędzy którymi była możliwość współpracy przez Internet. Kierownikiem projektu 

była Katarzyna Pobiega, a koordynatorem merytorycznym dr Katarzyna Winkowska-

Nowak.  

Cele szkolenia: 

o Propagowanie narzędzi multimedialnych w pracy nauczyciela. 

o Zaprezentowanie zastosowań różnorodnych narzędzi informatycznych w 

nauczaniu przedmiotowym 

o Pokazanie innowacyjnego podejścia nauczyciela do edukacji 

o Zapoznanie nauczycieli z darmowymi programami możliwymi do 

wykorzystania we wspomaganiu nauczania 

Tematyka: 

o Zastosowanie Chmury edukacyjnej w nauczaniu na przykładzie Chmury 

Google 

o Tworzeniem witryn internetowych. 

o Zapoznanie z oprogramowaniem GeoGebra 

o Oprogramowanie do tablicy interaktywnej Open Sankore 

o Materiały ze strony Learning Apps 

o Program Lucidpress 

 Fundacja AKCES była współorganizatorem międzynarodowej konferencji EWCOME 

2016 (East - West Conference on Mathematics Education), która odbyła się w 

siedzibie Uniwersytetu SWPS w Warszawie, w dniach 27-29 czerwca 2016. Hasłem 

tej konferencji było: Przekraczamy bariery. Bariery te są różne: międzydziedzinowe w 

nauce, międzyprzedmiotowe w edukacji, międzynarodowe w kontaktach, dotyczą też 

różnego podejścia do edukacji w różnych obszarach świata. Towarzyszącym 

konferencji głównym celem było przełamanie barier poprzez wypracowanie 

innowacyjnych metod nauczania matematyki w korelacji z innymi przedmiotami, z 

wykorzystaniem osiągnięć z zakresu różnych obszarów wiedzy, dziedzin nauki i 

sztuki, różnych dyscyplin naukowych i artystycznych, z wykorzystaniem najlepszych 

doświadczeń wypracowanych w różnych stronach świata: na Wschodzie i na 

Zachodzie. 



 Warszawskie Centrum GeoGebry przy Uniwersytecie SWPS w Warszawie we 

współpracy z Fundacją AKCES zorganizowało w 2016 roku I Ogólnopolski Konkurs 

dla Uczniów Matematyka & GeoGebra MaGIK. Konkurs realizowany był na trzech 

poziomach edukacyjnych: szkoły podstawowe (klasy IV-VI), gimnazja, szkoły 

ponadgimnazjalne, w trzech kategoriach: 

o Ilustracja twierdzenia lub pojęcia matematycznego z GeoGebrą 

o Ilustracja twierdzenia, pojęcia lub zjawiska w przyrodzie lub technice z 

GeoGebrą 

o Sztuka i GeoGebra 

W konkursie laureatami i wyróżnionymi zostało blisko 70 uczniów z ponad 20 szkół. 

Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce 28 czerwca 2016 roku w Warszawie na 

Międzynarodowej Konferencji East West Conference on Matematics Education 

EWCOME 2016 - Matematyka bez barier podczas której laureaci zaprezentowali 

swoje prace. 

 Fundacja AKCES była współorganizatorem VII Ogólnopolskiej Konferencji 

GeoGebry, która odbyła się w dniach 5 listopada 2016 roku w siedzibie SWPS 

Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie. Głównym celem Konferencji 

było: 

o popularyzacja GeoGebry - ogólnodostępnego i bezpłatnego oprogramowania 

do nauczania i uczenia się matematyki i badania zależności matematycznych 

o spotkanie i integracja społeczności użytkowników GeoGebry w Polsce 

o wymiana doświadczeń na temat wykorzystania GeoGebry 

 Fundacja AKCES była współorganizatorem konferencji “Szkoła w dobie Internetu”, 

która odbyła się 6 listopada 2016 w siedzibie Uniwersytetu SWPS. Hasłem 

przewodnim konferencji były “Problemy i wyzwania współczesnej szkoły”. Podczas 

konferencji odbyły się warsztaty praktyczne obejmujące zagadnienia związane z 

nowymi technologiami i wyzwaniami jakie stoją przed nauczycielami w kontekście 

edukacji oraz unowocześniania swojego warsztatu pracy. Ważnym przekazem 

płynącym z konferencji było uświadomienie uczestnikom, jak niewielkimi nakładami 

finansowymi można sprawić, że szkoła postrzegana będzie jako placówka nowoczesna 

oraz myśląca perspektywicznie, kształtująca wśród uczniów umiejętności niezbędne 

do prawidłowego funkcjonowania w rzeczywistości XXI wieku. 

 Jesienią 2016 roku Fundacja zorganizowała akcję „Koduj z Fundacją AKCES” 

podczas „Międzynarodowej Godziny Kodowania”, w której uczestniczyło 16 

nauczycieli z 13 szkół współpracujących z Fundacją. Podczas wydarzenia odbyły się 



zajęcia dla 1038 uczniów w wieku 10-18 lat. Celem akcji była popularyzacja wiedzy o 

programowaniu, pokazanie, że każdy może nauczyć się programować oraz 

doskonalenie umiejętności programowania. 

 

6) Zdarzenia prawne o skutkach finansowych: 

 Fundacja otrzymała dotację od Fundacji mBanku na realizację projektu „II 

Ogólnopolski Konkurs Matematyka i GeoGebra MaGIK 2017” 

 

7) Opis działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS 

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, w następujących dziedzinach: 

 wydawanie książek,  

 działalność wydawnicza włącznie z publikowaniem oprogramowania, 

 pozostała działalność wydawnicza, 

 badania rynku i opinii publicznej, 

 działalność agencji reklamowych, 

 pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,  

 działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,   

 działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,  

 sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,  

 sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,  

 sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, 

 restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,  

 przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna 

działalność,  

 działalność portali internetowych,  

 stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, 

 pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności i zarządzania,  

 dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac 

chronionych prawem autorskim,  

 badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i 

humanistycznych,  

 działalność związana z tłumaczeniami,  

 pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana,  

 pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie 

indziej niesklasyfikowana,  



 działalność wspomagająca edukację,  

 artystyczna i literacka działalność twórcza,  

 wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.  

Działania realizowane przez Fundację AKCES w roku 2016: 

 Fundacja AKCES zorganizowała następujące płatne kursy on-line z wykorzystaniem 

platformy edukacyjnej Moodle: 

o Kursy Chmura Google w pracy nauczyciela  

o Kursy GeoGebry 

 dla zaawansowanych 

 3D 

 dla gimnazjum 

 dla szkół podstawowych 

 dla szkół ponadgimnazjalnych 

 dla początkujących  

 średniozaawansowany 

o Kursy C++  

o Kursy Moodle 

 dla nauczycieli  

 dla administratorów  

o Kursy angielskiego 

 W 2016 roku Fundacja AKCES była organizatorem szkoleń stacjonarnych w zakresie 

stosowania Moodla jako platformy wspomagającej nauczanie oraz wykorzystania 

oprogramowania GeoGebra w nauczaniu. 

 W 2016 roku Fundacja rozpoczęła działalność wydawniczą. Pierwsza publikacja 

(„Szkoła w dobie Internetu 2.0) ukazała się w listopadzie. Redakcję merytoryczną 

sprawowały Katarzyna Winkowska-Nowak i Katarzyna Pobiega. 



 

8) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł: 

Przychody ogółem: 214 937,98 zł 

W tym:  

- z darowizn – 200,00 zł 

- przychody z działalności gospodarczej – 214 721,23 zł 

- przychody finansowe 16,65 zł 

- przychody operacyjne – 0,10 zł 

 

9) Informacja o poniesionych kosztach: 

Koszty ogółem: 170 817,11 zł 

W tym:  

- koszty działalności gospodarczej – 155 901,02 zł 

- koszty administracyjne – 14 756,68 zł 

- koszty operacyjne – 159,41 zł 

 

10) Informacje o osobach zatrudnionych: 

Liczba osób zatrudnionych ogółem: 

- um. o pracę – 1 osoba,  

- um. cywilnoprawne – 26 osób 

W tym na stanowiskach:  

- dyrektor administracyjny – umowa o pracę 

 

 

11) Informacje o wynagrodzeniach: 

a) Łączna kwota wypłaconych w 2016 roku wynagrodzeń: 111 232,15 zł 

W tym:  

- wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę – 10 193,12 zł 

- nagrody 

- premie 500,00 zł 

- wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych – 100 539,03 zł 

 

12) Informacje o udzielonych pożyczkach: NIE UDZIELANO 

Podstawa statutowa do udzielenia pożyczki: 

Pożyczkobiorca:      kwota: 

Warunki przyznania pożyczki: 

      

 Pożyczkobiorca:      kwota: 

Warunki przyznania pożyczki: 

 

 

13) Informacje o posiadanym majątku: 

a) Informacje o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2016: 

Kwota:  103 604,59 zł Bank: RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 

Kwota:    Bank: 

b) Informacje o wartości posiadanych papierów wartościowych: NIE DOTYCZY 

- Obligacji: 

- Udziałów:   Nazwa spółki:     

- Akcji:   Nazwa spółki: 



 

c) Informacje o nabytych nieruchomościach: NIE DOTYCZY 

 Kwota wydatkowana: 

 Przeznaczenie nieruchomości:    

 

d) Informacje o nabytych innych środkach trwałych: NIE DOTYCZY 

 Kwota wydatkowana: 

 Wyszczególnienie:    

 

e) Informacje statystyczne: 

 Aktywa: 114 731,17 zł 

 Zobowiązania: 12 293,11 zł   

 

14) Informacje o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe 

oraz o ich wynikach finansowych: 

 

NIE DOTYCZY 

 

15) Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych w tym 

składanych deklaracji podatkowych: 

 

- 2 122 zł – VAT-7K za IV kw 2016 

- 2 277zł – PIT – 4R za 12.2016 

 

 

16) Informacje o kontrolach i ich wynikach: 

 

W roku 2016 nie przeprowadzano kontroli. 

 

 

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

inaczej: 

 

 

 

 

 

…………………………………    …………………………………… 

 

 

 

 

Warszawa, 15.12.2017 

Miejsce, data 


