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Sprawozdanie z działalności 

Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego 

w roku 2018 

 

1. Dane fundacji oraz jej cele statutowe 

Nazwa fundacji:  FUNDACJA ROZWOJU UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 

Siedziba i adres: 

 

ul. Bażyńskiego 1A, 80–952 Gdańsk 

Adres do korespondencji: 

 

ul. Bażyńskiego 1A, 80–952 Gdańsk 

Adres poczty elektronicznej frug@ug.edu.pl 

Data wpisu w KRS: 19.11.2001r. 

Numer KRS: 0000045713 

REGON: 190552396 

Dane dotyczące członków 

zarządu: 

 

Imię i nazwisko, adres zamieszkania, pełniona funkcja: 

 

w okresie od 01.01.2018 do 31.03.2018 

Andrzej Letkiewicz – Prezes Zarządu, 

Zbigniew Grzonka – Członek Zarządu, 

Jarosław Niesiołowski – Członek Zarządu, 

Katarzyna Potrykus – Członek Zarządu. 

w okresie od 01.04.2018 do 31.08.2018 

Andrzej Letkiewicz – Prezes Zarządu, 

Mirosław Szreder – Członek Zarządu, 

Jarosław Niesiołowski – Członek Zarządu, 

Katarzyna Potrykus – Członek Zarządu. 

 

w okresie od 01.09.2018 do 30.09.2018 

Marzena Chojnacka – p.o. Prezesa Zarządu, 

Jarosław Niesiołowski – Członek Zarządu, 

Katarzyna Potrykus – Członek Zarządu. 

 

w okresie od 01.10.2018 do 31.12.2018 

Marzena Chojnacka – Prezes Zarządu, 

Danuta Grodzicka - Kozak – Wiceprezes Zarządu, 

Jarosław Niesiołowski – Członek Zarządu. 
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Cele statutowe Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego 

 

Rada Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego na posiedzeniu w dniu 25 lipca 2018 r. 
podjęła uchwały wprowadzające zmiany w Statucie Fundacji Rozwoju Uniwersytetu 
Gdańskiego, które nadały nowe brzmienie: §1 ust. 6, §4 ust. 6, §4a ust. 3, §5 ust. 3, 4 i 7. 

Zmiany polegały na uzupełnieniu zapisów dotyczących kompetencji Rady Fundacji, 
kadencyjności Komisji Rewizyjnej, liczebności Członków Zarządu wraz z wprowadzeniem 
stanowiska Wiceprezesa Zarządu oraz uzupełnieniu kompetencji Zarządu. Rada jednogłośnie 
przyjęła tekst jednolity Statutu z wprowadzonymi zmianami. Podjęte uchwały nie dotyczyły 
zmian celów statutowych Fundacji. 

Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS 
z dnia 12.09.2018 r. (otrzymanym dnia 26.09.2018 r.), uchwalone przez Radę Fundacji 

zmiany w Statucie zostały zatwierdzone i wpisane w Krajowym Rejestrze Sądowym: 
w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz 

Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz w Rejestrze Przedsiębiorców.  
 
Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, a w szczególności: 
a) budowy docelowej siedziby Uniwersytetu Gdańskiego – miasteczka uniwersyteckiego, 

w tym także Centralnej Biblioteki Morskiej, 
b) udzielenie Uniwersytetowi Gdańskiemu pomocy finansowej i rzeczowej w realizacji jego 

zadań, 
c) propagowanie w kraju i zagranicą osiągnięć Uniwersytetu Gdańskiego, 
d) wymiany naukowej, dydaktycznej i kulturalnej pracowników nauki i studentów z zagranicą, 
e) fundowanie stypendiów dla studentów i pracowników naukowych Uniwersytetu, 
f) udzielanie pomocy finansowej lub rzeczowej w zakresie działalności naukowej, kulturalnej 

i sportowej studentów oraz pracowników Uniwersytetu Gdańskiego, 
g) działalność na rzecz ochrony środowiska i ekologii oraz edukacji ekologicznej w skali re-

gionu i kraju.” 

Tekst jednolity Statutu Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ze zmianami 

wprowadzonymi dnia 25.07.2018 r. i wpisanymi w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 
12.09.2018 r. stanowi załącznik nr 1 do Sprawozdania z działalności Fundacji za rok 2018. 

 

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów 
statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności  
o skutkach finansowych 

 
Cele statutowe Fundacja realizuje przede wszystkim w oparciu o potencjał osobowy oraz 
infrastrukturę Uniwersytetu Gdańskiego poprzez następujące działania: 

a) inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej, 
b) aktywizowanie i organizowanie ruchu społecznego wokół celów Fundacji, 
c) współpracę ze środowiskami naukowymi i społecznymi oraz jednostkami administracyjnymi 

i gospodarczymi, krajowymi i zagranicznymi, 

d) współdziałanie z jednostkami Uniwersytetu Gdańskiego poprzez realizację projektów 
i przedsięwzięć w zakresie organizowania konferencji, sympozjów, kursów, szkoleń i dzia-
łalności naukowo – badawczej w zakresie archeologii, biologii, chemii, fizyki, geografii, hy-

drologii, ochrony środowiska, pedagogiki, psychologii i innych objętych zakresem działalno-
ści jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego, 

e) prowadzenie działalności gospodarczej, 
f) pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych UE oraz innych 

środków publicznych w następujących obszarach: 
• aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy, bezrobotnych, długotrwale bezro-

botnych, zagrożonych utratą pracy oraz podnoszenie kwalifikacji osób wchodzących na 

rynek pracy i pracujących, 
• wspomaganie rozwoju i doskonalenie umiejętności dzieci, młodzieży i studentów, 
• wprowadzanie i upowszechnianie nowych technologii, w tym informatycznych, 
• działania mające na celu wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, 
• przeciwdziałanie osamotnieniu, zagrożeniu marginalizacją społeczną oraz patologiom 

społecznym w różnych grupach społecznych, w szczególności dzieci, młodzieży i osób 

starszych, 
• ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego oraz edukacja ekologiczna, 
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• upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki, 

• upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 
• propagowanie i upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 
• organizacja wolontariatu oraz kształcenie wolontariuszy, 
• aktywizacja środowiska lokalnego poprzez inicjowanie przedsięwzięć o charakterze in-

tegracyjnym, twórczym lub rekreacyjnym oraz organizacja wypoczynku dzieci i mło-
dzieży, 

• organizacja szkoleń, seminariów, warsztatów, konferencji, kursów oraz imprez plene-
rowych na rzecz wyżej wymienionych grup i zadań, 

• działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo Funda-
cję, 

• rozwój potencjału naukowego Uniwersytetu Gdańskiego oraz wspierania badań nauko-

wych i prac rozwojowych. 
g) współpracę z Unią Europejską i samorządem terytorialnym podejmowaną na rzecz realizacji 

celów Uniwersytetu Gdańskiego w tym w zakresie badań naukowych. 
 

W roku 2018 Fundacja wspierała w formie pomocy rzeczowej i finansowej działania naukowe, 
dydaktyczne i kulturalne Uniwersytetu Gdańskiego. Propagowała osiągnięcia Uczelni w kraju 
i zagranicą poprzez organizację: targów, konferencji, sympozjów naukowych i wydarzeń kultu-

ralnych. W roku 2018 Fundacja realizowała zadania na rzecz ochrony środowiska województwa 
pomorskiego w formie prowadzenia działań z zakresu ochrony czynnej oraz poprzez prowa-
dzenie edukacji ekologicznej i organizowanie lub udział w kampaniach informacyjno-
edukacyjnych w regionie. 
W roku 2018 Fundacja nie realizowała celu statutowego polegającego na budowie docelowej 
siedziby Uniwersytetu Gdańskiego – miasteczka uniwersyteckiego, w tym także Centralnej Bi-
blioteki Morskiej. Od początku istnienia Fundacji nie było możliwości finansowania tak dużego 
przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym.  

W związku z zamknięciem roku 2017 stratą (ujemnym wynikiem finansowym) Fundacja w roku 
2018 nie ufundowała stypendiów dla studentów i pracowników Uniwersytetu Gdańskiego. 
 

W zakresie działalności statutowej Fundacja, współdziałając z Uniwersytetem Gdań-
skim w roku 2018 realizowała: 
 
Projekt „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Beka” 
Projekt rozpoczął się w kwietniu 2016 r., a zakończy się w listopadzie 2020. Działania są reali-

zowane w partnerstwie z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków oraz Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Projekt realizowany jest ze 
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 
Głównymi zadaniami do zrealizowania w ramach projektu są: ukierunkowanie ruchu turystycz-
nego w rezerwacie przyrody Beka (budowa wieży widokowej, ścieżek edukacyjnych, postawie-
nie tablic informacyjno-edukacyjnych), utworzenie nowego szlaku poza rezerwatem, przepro-
wadzenie regionalnej kampanii edukacyjnej, wdrożenie systemu kontroli, prowadzenie eksten-
sywnego gospodarowania rolnego (koszenie i wypas, zarządzanie poziomem wody, prowadze-

nie monitoringu przyrodniczego i hydrologicznego w rezerwacie Beka).  
W roku 2018 wykonane zostały badania monitoringowe: botaniczne i ornitologiczne wraz 

z przygotowaniem rekomendacji do dalszego postępowania w zakresie zarządzania wodą dla 
potrzeb ochrony rezerwatu oraz działania z zakresu promocji projektu i jego zarządzania. 
W związku z wejściem nowego Prawa Wodnego (Ustawa z dnia 20.07.2017 Dz. U. 2017 poz. 
1566) i koniecznością uzyskania pozwolenia wodno-prawnego budowa obiektów infrastruktury 
turystycznej w rezerwacie jest planowana do listopada 2020r.  

Całkowita wartość projektu: 3 841.950 zł. 
Kwota dotacji otrzymana w roku 2018 wyniosła 174.192,83 zł, z czego kwota dotacji dla 
Fundacji 19.492,11 zł; OTOP 149.067,42 zł; WFOŚiGW 5.633,30 zł. 
 
Projekt „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna  
na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomo-
rza” 

Projekt rozpoczął się w kwietniu 2016 r., a zakończy w grudniu 2019 r. Projekt realizowany 
jest w partnerstwie z Uniwersytetem Gdańskim oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Kampania dofinansowywana jest ze środków Regio-

nalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 
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Głównym celem projektu jest prowadzenie edukacji ekologicznej na temat przyrody Pomorza 

poprzez: 
• zajęcia Błękitnej Szkoły – stacjonarnej w Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry 

w Helu i wyjazdowej w szkołach na terenie województwa pomorskiego; dodatkowo zajęcia 
w Błękitnej Szkole aktywizują ruch turystyczny w fokarium w Helu; 

• letni kurs ichtiologii morza; 
• udział w wydarzeniach plenerowych: Międzynarodowy Dzień Morświna, Bałtycki Festiwal 

Nauki, Dzień Ryby w Helu, Piknik Bioróżnorodności; 
• warsztaty „Ujście Wisły”; 
• kampanie internetowe oraz wystawy stacjonarne i mobilne. 
W roku 2018 w ww. formach edukacji wzięło udział łącznie: 455 038 osób. 
Całkowita wartość projektu: 2 097.610 zł. 

Kwota dotacji otrzymana w roku 2018 wyniosła 204.946,09 zł, z czego kwota dotacji dla 
Fundacji 196.795,73 zł; WFOŚiGW 8.150,36 zł. 
 
Projekt „Using marine mammals for making science education and science careers 

attractive for young people – MARINE MAMMALS” 
Okres realizacji projektu: wrzesień 2016 – sierpień 2019 r. Projekt finansowany jest w całości 

w ramach programu Unii Europejskiej HORYZONT2020 i realizowany jest w partnerstwie  
z 9-cioma ośrodkami naukowo-badawczymi oraz organizacjami pozarządowymi z Danii, Nie-
miec, Belgii, Szwecji i Polski. 
Partnerami Fundacji w projekcie są: 

• Christian-Albrechts-Universitaet zu Kiel (CAU), Niemcy; 

• Universite de Liege (ULG), Belgia; 

• Syddansk Universitet (SDU), Dania;  

• Stiftung Tieraerztliche Hochschule Hannover (ITAW), Niemcy; 

• Havets Hus I Lysekil Aktiebolag (Hhus), Szwecja; 

• Wollny-Goerkewollny Katrin (Meme), Niemcy; 

• Fundacja WWF Polska (WWF), Polska; 

• Leibniz-Institut fur die Padagogikder Naturwissenschaften und Mathematik an der Universitat 

Kiel (IPN), Niemcy. 
Celem nadrzędnym projektu jest uzyskanie przez głównych odbiorców projektu tj. uczniów 

szkół podstawowych gimnazjów i liceów nowego spojrzenia na pracę naukową w zakresie bio-
logii morza i ssaków morskich. 
W roku 2018 Fundacja zrealizowała dwa rodzaje działań edukacyjno-szkoleniowych w zakresie 
wiedzy o ssakach morskich. Pierwszym był dwudniowy, międzynarodowy kurs dla nauczycieli, 
który odbył się w dniach 14-15 kwietnia 2018 roku. Uczestniczyło w nim łącznie 20 nauczycieli 
z siedmiu krajów: Portugalii, Szwecji, Danii, Holandii, Rumunii, Mołdawii oraz Polski. Moduły 

tematyczne i zakres merytoryczny były spójne z tymi, które zostały zaproponowane polskim 
nauczycielom w 2017 roku. Program zajęć wzbogaciły ćwiczenia praktyczne. Dwa moduły 
tematyczne poprowadzili projektowi partnerzy z Niemiec i Szwecji. W czerwcu 2018 roku 
zorganizowano trzy turnusy trzydniowej szkoły letniej dla uczniów z całej Polski, w wieku od 
10 do 18 lat. Łącznie w trzech turnusach szkoły letniej uczestniczyło 70 uczniów oraz 
18 nauczycieli w charakterze opiekunów. Uczestnicy przyjechali z dziewięciu województw.  
Zarówno międzynarodowy kurs dla nauczycieli jak też szkoły letnie dla uczniów zostały 

zorganizowane w obiektach Fundacji na terenie Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry 
Instytutu Oceanografii Uniwersytet Gdańskiego.  
 
Całkowita wartość budżetu Fundacji na realizację zadania: 717.412 zł. 
Kwota dotacji otrzymana w roku 2018 wyniosła: 185.143,60 zł. 
 
Projekt „Czynna ochrona przyrody na obszarach Natura 2000: Łebskie Bagna PLH 

220040 oraz Hel i Zatoka Pucka PLH 220032 Etap 4” 
Działanie realizowane w terminie kwiecień 2018 – grudzień 2018 r. Projekt dofinansowany był 
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.  
Głównym celem projektu było wspomaganie procesu renaturalizacji wybranych siedlisk przy-
rodniczych na obszarach Natura 2000 Łebskie Bagna PLH 220040 oraz Zatoka Pucka i Półwy-
sep Helski PLH220032 i PLB220005. Cel ten został osiągnięty poprzez powtórzenie wykona-
nych wcześniej zabiegów na tych powierzchniach, na których dotychczas nie osiągnięto zado-

walającego efektu lub usunięcie nowych zagrożeń, które wcześniej nie występowały. 

Całkowity koszt realizacji projektu: 111.813,90 zł, z czego dofinansowanie 100.000 zł.  
Kwota dotacji otrzymana w roku 2018 wyniosła: 100.000,00 zł. 
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Projekt „Koszenie łąk oraz usunięcie z nich drzew i krzewów w rezerwacie przyrody 

Piaśnickie Łąki” 
Działanie realizowane w terminie czerwiec 2017 – grudzień 2018 r. Projekt dofinansowany 
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.  
Celem działań było utrzymanie zachowanych łąk zmiennowilgotnych, poprawa ich stanu oraz 
odtworzenie fragmentów pierwotnych obszarów łąk w rezerwacie przyrody „Piaśnickie Łąki”. 

Podstawowym działaniem zrealizowanym w roku 2018 było powtórzenie koszenia łąk na 
wszystkich powierzchniach objętych projektem oraz usunięcie ewentualnych odrośli drzew 
i krzewów. W przypadku dawnych fitocenoz łąkowych, obecnie opanowanych przez drzewa 
(topolę, osikę, brzozę, klon, sosnę) i krzewy (wierzbę, jeżynę), koszenie zostało poprzedzone 
usunięciem wszystkich drzew i krzewów z wyjątkiem krzewów woskownicy europejskiej Myrica 
gale oraz wierzby płożącej Salix repens. Łączna powierzchnia, na której wykonano działania 
wynosiła 15 ha.  
Całkowity koszt realizacji projektu: 258.590,54 zł, z tego ze środków z dotacji: 220.000 zł.  

Kwota dotacji otrzymana w roku 2018 wyniosła: 91.999,86 zł. 
 

Projekt „Utrwalenie efektów ekologicznych na obszarze Parku Wydmowego w Helu” 
Projekt realizowany od kwietnia 2018 do czerwca 2019. Projekt dofinansowany ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.  
Głównym celem projektu było wspomaganie procesu renaturalizacji siedliska przyrodniczego 
w Parku Wydmowym w Helu poprzez przeprowadzenie zabiegów z zakresu ochrony czynnej tj. 

usunięcie chwastów oraz gatunków nietypowych dla siedlisk wyspy białej i szarej wraz z wy-
mianą na nowe tablic informacyjno-edukacyjnych zamontowanych na pomostach spacerowych. 
W roku 2019 przeprowadzona zostanie naprawa oświetlenia kładek (pomostów spacerowych) 
polegająca na wymianie ogniw fotowoltaicznych, akumulatorów i urządzeń zasilanych energią 
słoneczną.  
Budżet projektu wynosi:111.600 zł, w tym dotacja 100.000 zł. 
Kwota dotacji otrzymana w roku 2018 wyniosła: 80.000 zł. 

 

Projekt „Nieznane życie Bałtyku – morska edukacja” 
Projekt realizowany od kwietnia 2018 do września 2019. Projekt dofinansowany ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.  
Głównym celem projektu jest poszerzanie świadomości społeczeństwa z zakresu biologii, bio-
różnorodności, ekologii i ochrony Morza Bałtyckiego, a także kształtowanie pro-przyrodniczych 
postaw wobec morskiej przyrody oraz zakresu i rodzaju jej eksploatacji. W ramach projektu 
przygotowana została mobilna wystawa edukacyjna dotycząca ochrony przyrody środowiska 

morskiego zawierająca treści skierowane do osób odwiedzających fokarium w Helu. Ponadto 
stworzona została baza multimedialna ryb i ich siedlisk w Morzu Bałtyckim do wykorzystania 
na cele edukacyjne. W roku 2019 przygotowane zostaną plansze edukacyjne dotyczące ichtio-
fauny Morza Bałtyckiego na bazie zebranego materiału multimedialnego i przekazane do szkół 
na obszarze województwa pomorskiego wraz z wykorzystaniem ich do zajęć prowadzonych 
w Błękitnej Szkole w Helu. 
Budżet projektu wynosi:59.400 zł, w tym dotacja 45.000 zł. 
Kwota dotacji otrzymana w roku 2018 wyniosła: 25.880 zł. 

 
Projekt „Skarby w sieci Natura 2000 – Bogactwo, zróżnicowanie i piękno przyrody 
Pomorza Gdańskiego – etap 2” 
Projekt realizowany od maja 2018 do marca 2019. Projekt dofinansowany ze środków Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.  
Głównym celem projektu była realizacja dwóch kolejnych odcinków cyklu filmów przyrodni-
czych obejmujących najbardziej reprezentatywne dla regionu krajobrazy i typowe dla nich sie-
dliska przyrodnicze, chronione w ramach sieci Natura 2000, głównie w rezerwatach przyrody. 

W ramach projektu powstały dwa filmy pt. „Pojezierze Kaszubskie” oraz „Rzeki”. W roku 2019 
wyprodukowane filmy poświęcone charakterystycznym i specyficznym krajobrazom wojewódz-
twa pomorskiego zostaną wyemitowane w roku 2019 na antenie Programu 3 Telewizji Polskiej 
S.A. Oddział Gdańsk. 
Budżet projektu wynosi:54.300 zł, w tym dotacja 40.000 zł. 
Kwota dotacji otrzymana w roku 2018 wyniosła: 22.983,50 zł. 
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Projekt „Praktyczna Edukacja Ekologiczna Absolwentów” 

W ramach projektu Fundacja zatrudniła na umowę o pracę dwóch absolwentów Uniwersytetu 
Gdańskiego, Wydziału Biologii oraz Wydziału Oceanografii i Geografii do prac nad projektami 
edukacyjnymi z dziedziny ochrony środowiska. Częściowo koszty wynagrodzenia pracowników 
pokrył Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku udzielając 
w roku 2018 dotacji w wysokości: 51.839,73 zł. 

 
 
Projekty zrealizowane przez Fundację będące w okresie trwałości: 
• Rewitalizacja i ochrona siedliska wydmowego – drugi etap tworzenia Parku Wydmowego 

w Helu (PWIIHel); 
• Szkolenie z procesu OOŚ ze szczególnym uwzględnieniem aspektów przyrodniczych (SPOOŚ); 
• Renaturalizacja siedlisk i roślinności na zdegradowanych torfowiskach wysokich woj. po-

morskiego (RenSiedTorf); 

• Rewitalizacja szaty roślinnej i wydmowej siedlisk przyrodniczych Cypla Helskiego (RewWydCyp); 
• Baltic Sea Information on Acoustic Soundscape/Informacja o poziomie dźwięków podwod-

nych Morza Bałtyckiego" (BIAS); 
• Program kompleksowej ochrony jezior lobeliowych w Polsce. Etap 1. Podstawy, modelowe 

rozwiązania (JezLOB); 
• Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki 

Gdańskiej (NorFOK). 
 

 
Fundacja w ramach działalności statutowej w roku 2018 udzieliła pomocy rzeczowej 
i wsparcia finansowego Uniwersytetowi Gdańskiego w wysokości: 
 
16.128,85 zł – majątek trwały przekazany na rzecz Uniwersytetu Gdańskiego, 
38.326,60 zł – wsparcie finansowe przekazane na rzecz Uniwersytetu Gdańskiego, 
13.093,92 zł – wsparcie rzeczowe przekazane na rzecz Uniwersytetu Gdańskiego. 

 

 
3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej wg wpisu do rejestru przed-

siębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, zgodnie z aktualnym wpisem w Rejestrze 
Przedsiębiorców w ramach działalności gospodarczej, realizuje następujące zadania: 

 
Przeważająca działalność Fundacji: 
94.99 Z - działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 
 
Przedmioty pozostałej działalności: 
18.2 reprodukcja zapisanych nośników informacji, 
46.1 sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie, 
47.1 sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, 

58.1 wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza,  

       z wyłączeniem w zakresie oprogramowania, 
71.2 badania i analizy techniczne, 
73.1 reklama, 
79.9 pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane, 
82.3 działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, 
85.5 pozaszkolne formy edukacji. 
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Opis działalności gospodarczej prowadzonej w roku 2018 

 
W roku 2018 Fundacja prowadziła działalność gospodarczą w następujących obszarach: 
- działalność szkoleniowa, w tym kursy i egzaminy językowe, 
- prowadzenie pozaszkolnych form edukacji, 

- zarządzanie ruchem turystycznym w helskim fokarium, 
- działalność promocyjno-handlowa, 
- prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej, 
- organizacja targów, konferencji i wydarzeń. 
 
 

Działalność szkoleniowa 

 
a. Kursy językowe i egzaminy certyfikacyjne 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego prowadzi kursy językowe i egzaminy 
certyfikacyjne we współpracy z niżej wymienionymi jednostkami Uniwersytetu Gdańskiego: 
- Centrum J. G. Herdera,  
- Centrum Języków Obcych, 
- Instytutem Anglistyki i Amerykanistyki Wydziału Neofilologii UG. 

W 2018 roku oferta obejmowała prowadzenie kursów z języków: angielskiego, niemieckiego, 
francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, czeskiego, szwedzkiego, norweskiego i włoskiego. 
Zostały przeprowadzone kursy semestralne, kursy indywidualne dostosowane do potrzeb 
klienta, kursy branżowe i biznesowe. Ponadto przeprowadzono egzaminy certyfikacyjne 
z języka angielskiego (TOEIC). 
Uczestnicy kursów bardzo dobrze oceniają ich jakość, co odzwierciedla fakt kontynuacji nauki 

w kolejnych semestrach. 
 
W roku 2018 zorganizowano kolejną edycję kursów z doskonalenia umiejętności pisania 
tekstów akademickich Academic writing oraz z doskonalenia umiejętności poprawnego 

wypowiadania się w języku angielskim w kontekście akademickim Academic speaking dla 
pracowników i doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego. Głównym celem kursów była praca nad 
umiejętnością sprawnego posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie w sytuacjach 

akademickich, zgodnie z najlepszymi standardami anglojęzycznymi. Kursy poprowadzili 
lektorzy specjalizujący się w nauczaniu praktycznej znajomości języka angielskiego, w tym 
akademickiego języka pisanego i mówionego, mający doświadczenie w publikowaniu, 
redagowaniu oraz recenzowaniu tekstów w języku angielskim, a także wybitni specjaliści 
posiadający bogate doświadczenie w publikowaniu i wystąpieniach konferencyjnych w języku 
angielskim w swoich dziedzinach. 
 

b. Kursy przygotowujące do matury w zakresie chemii i biologii 
W roku 2018 Fundacja po raz kolejny we współpracy z Wydziałem Chemii i Wydziałem Biologii 
Uniwersytetu Gdańskiego zorganizowała kursy maturalne dla licealistów w zakresie chemii oraz 
biologii. Młodzież uczestniczyła w cotygodniowych zajęciach przygotowujących do matury 
z wybranego przedmiotu. Kursy maturalne prowadzone są na wysokim poziomie 

dydaktycznym i kończą się wydaniem zaświadczenia po pozytywnym zaliczeniu testu 

końcowego. 
 
 
Zarządzanie ruchem turystycznym w helskim fokarium 
 
Fundacja od roku 1999 prowadzi obsługę ruchu turystycznego w fokarium w Helu, które jest 
częścią Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu 
Gdańskiego w Helu. Środki finansowe uzyskane z opłat za wstęp do fokarium oraz od sponso-

rów są przeznaczane na pokrycie kosztów utrzymania fokarium, wyżywienia i leków dla fok, 
uzupełniania wyposażenia Stacji Morskiej i dofinansowanie programów badawczo-naukowych 
realizowanych przez tę placówkę. Prowadzone na szeroką skalę akcje informacyjno-
edukacyjne oraz prowadzenie pozaszkolnych form edukacji przyczyniły się do uzyskania w ro-
ku 2018 frekwencji w wysokości 395 000 osób. Największą ilość odwiedzających fokarium od-
notowano w okresie maj-wrzesień, liczba ta wyniosła 352.087 osób. 
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Na wysoką frekwencję osób odwiedzających fokarium mają wpływ wspólnie realizowane dzia-

łania o charakterze edukacyjno-informacyjnym. Na terenie Stacji prowadzona jest rehabilitacja 
znalezionych osłabionych lub chorych osobników, które po rekonwalescencji wypuszczane są 
do ich naturalnego siedliska oraz projekt restytucji foki szarej w Morzu Bałtyckim. 
W roku 2018 na rehabilitacji w fokarium przebywało 40 fok. Przez cały rok 2018 działania Fun-
dacji i Stacji były wspierane przez 50 wolontariuszy. Młodzi ludzie spędzali swój wolny czas, 

poznając trud związany z bezpośrednią ochroną gatunków zagrożonych. Fundacja przewiduje 
prowadzenie wolontariatu również w roku 2019. 

 
 

Działalność promocyjno-handlowa 
 
a. Sprzedaż artykułów z logotypem Uniwersytetu Gdańskiego 

 
W roku 2018 Fundacja kontynuowała sprzedaż artykułów promocyjnych z logo UG pod hasłem 
„Pokaż gdzie studiujesz” w sklepie internetowym www.sklepikfrug.pl. Klientami sklepiku od lat 

są pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego, wykładowcy, studenci, administracja oraz studenci 
zagraniczni i osoby prywatne. 
Ponadto Fundacja prowadzi sprzedaż towarów wykonanych na indywidualne zamówienie 
współpracujących firm lub dla jednostek Uniwersytetu Gdańskiego. 

 
Fundacja dnia 03.08.2017r., w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego zawarła umowę z Uniwersytetem Gdańskim na sukce-
sywną dostawę materiałów i upominków reklamowych dla Uniwersytetu Gdańskiego. Umowa 
jest realizowana w partnerstwie z PRO ACTIV J. Niemierna Spółka Jawna przez okres 24 mie-
sięcy od daty podpisania umowy lub do wyczerpania wartości kontaktu tj. 251.745,87 zł brutto 
(204.671,44 zł netto). 
 

b. Sprzedaż artykułów z wizerunkami bałtyckich ssaków i ryb 
 

W 2018 roku Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego kontynuowała prowadzenie 
stacjonarnego sklepu fokarium w Helu. Sklep w ciągu całego roku obsługują trzy osoby. 
W sezonie letnim, ze względu na dużą liczbę klientów i wydłużone godziny pracy, Fundacja 
wspomaga się dodatkowymi osobami współpracującymi na podstawie umów cywilnoprawnych. 
W związku z dużym zainteresowaniem oferowanymi produktami, na sezon letni Fundacja 

uruchamia sezonowy kiosk usytuowany na terenie helskiego fokarium. W sklepie i kiosku 
sprzedawane są towary oznaczone wizerunkiem foki szarej, morświna, ryb i ptaków morskich.  
Fundacja zwraca szczególną uwagę na to, aby towary były wykonane z materiałów 
ekologicznych np. długopisy kartonowe, notesy ekologiczne, torby papierowe, torby płócienne, 
torby filcowe, drewniane figurki fok i morświnów, drewniane puzzle.  
W roku 2018 Fundacja kontynuowana sprzedaż gadżetów za pośrednictwem internetowego 

sklepu fokarium (www.sklepikfokarium.pl). Fundacja sprzedawała w nim towary, które 
dotychczas klienci mogli kupić wyłącznie w sklepie stacjonarnym w Helu. Sklep cieszy się 
dużym zainteresowaniem wśród klientów mieszkających w środkowej i południowej części 
naszego kraju.  

 
c. Współpraca z Grupą LOTOS S.A. 
 

W roku 2018 Fundacja kontynuowała współpracę z Grupą LOTOS S.A. w zakresie realizacji 
działań związanych z ochroną ssaków morskich i Morza Bałtyckiego w ramach projektu 
pn. „LOTOS pomaga bałtyckiej przyrodzie”. Poprzez realizowane działania Fundacja dostarcza 
i uzupełnia społeczeństwu wiedzę w zakresie biologii, ekologii zwierząt i roślin zarówno mor-
skich, jak i lądowych, funkcjonowania środowiska oraz relacji człowiek - środowisko w odnie-
sieniu do zasady zrównoważonego rozwoju, w ujęciu wielkoskalowym i regionalnym, także hi-
storycznym i kulturowym. 
Przedmiotem współpracy w roku 2018 był wizerunkowy udział Grupy LOTOS S.A. w działaniach 

edukacyjnych i informacyjnych podczas wydarzeń, konferencji z udziałem przedstawicieli Fun-
dacji oraz Stacji Morskiej w Helu. Dzięki wsparciu Grupy LOTOS S.A. wykonano i rozdystrybu-
owano kilkadziesiąt tysięcy materiałów informacyjno-edukacyjnych w formie ulotek, broszur, 
roll-upów, bilboardów, plakatów oraz wystawy, przygotowano artykuły popularno-naukowe 

i warsztaty dla szkół na rzecz ochrony bałtyckiej przyrody, propagując wiedzę na temat bio-
różnorodności Bałtyku, gatunków zagrożonych oraz sposobów ich ochrony.  
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Kampania informacyjno-edukacyjna 

 
W listopadzie 2018 Fundacja podpisała umowę na kompleksową organizację i prowadzenie 
bezpośredniej edukacji ekologicznej w ramach projektu realizowanego ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 pn. Kampania 

informacyjno-edukacyjna na rzecz zrównoważonego rozwoju Pomorza.  
Zadaniem Fundacji będzie przeprowadzenie w 2019 roku 24 plenerowych wydarzeń 
o charakterze edukacyjnym na terenie województwa (przynajmniej jednego w każdym 
powiecie) pod hasłem: „Pomorscy czują klimat!”. Tematyka działań edukacyjnych:  
- ochrona różnorodności biologicznej, 
- gospodarka o obiegu zamkniętym, 
- racjonalne korzystanie z zasobów. 

Budżet kampanii edukacyjnej wynosi: 387.450 zł. 
 
 
Organizacja targów i konferencji naukowych  

 
a. Konferencja „Między dramatem kultury i natury. Stosunki kulturowe między 

Polską a krajami skandynawskimi” 
Konferencja odbyła się w dniach 14 - 16 maja 2018 roku w Instytucie Skandynawistyki 
Uniwersytetu Gdańskiego. Zaproszeni goście wzięli udział w dyskusji nad 
wielowymiarowością relacji pomiędzy dramatem kultury i natury, stanowiącymi przedmiot 
badań wielu dyscyplin naukowych. Istotnym elementem konferencji był dzień studencki, 
stwarzający młodym skandynawistom okazję do zaprezentowania swoich naukowych 
i artystycznych dokonań. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Konsula 

Norwegii, Prezydenta Miasta Gdańska oraz Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu 
Gdańskiego. W konferencji uczestniczyło 180 osób. 
 

b. Koncert „Z miłości do Niepodległej”  
Koncert odbył się 10 czerwca 2018 roku w Operze Leśnej w Sopocie. Inicjatorem tego 

wydarzenia kulturalnego była Rada Rektorów Województwa Pomorskiego. Organizatorami 
wydarzenia byli: Uniwersytet Gdański, Akademickie Centrum Kultury UG, Bałtycka Agencja 

Artystyczna BART oraz Fundacja Rozwoju UG. Wydarzenie artystyczne połączyło muzykę, 
taniec, wizualizacje i aranżacje świetlne, utrzymane w klimacie lat 20. i 30. ubiegłego 
wieku, podczas którego wystąpił Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego, Zespół Pieśni 
i Tańca UG Jantar oraz Zagan Acoustic (razem ponad 100 artystów). Koncert, dedykowany 
mieszkańcom regionu pomorskiego, wpisał się w obchody 100-lecia Niepodległości Polski.  
Koncert obejrzało 3500 osób. 

 
c. III Konferencja Akademickich Biur Karier „Nowe wyzwania na polu współpracy 

akademickich biur karier z otoczeniem społeczno- gospodarczym”  
Cykliczna konferencja po raz pierwszy została zorganizowana w Gdańsku przez trzy 
trójmiejskie Uczelnie: Politechnikę Gdańską, Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu 
w Gdańsku oraz Uniwersytet Gdański w dniach 24 - 25 maja 2018 roku. Celem konferencji 
była wymiana doświadczeń oraz przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Akademickich 

Biur Karier uczelni publicznych, jak również prywatnych w Polsce.  
W konferencji wzięło udział 80 osób. 
 

d. Konferencja „Sukces organizacji – przejawy i uwarunkowania” 
Konferencja organizowana cyklicznie przez Instytut Organizacji i Zarządzania Wydziału 
Zarządzania UG. W roku 2018 była zorganizowana w dniach 19 – 21 września. Konferencja 
stanowi platformę prezentacji wyników badań naukowych oraz systematyzowania wiedzy 

niezbędnej do budowania sukcesu przez organizacje biznesowe, publiczne oraz 
pozarządowe. W konferencji wzięło udział 90 osób. 
 

e. Seminarium Naukowe „Consortium in Central and Eastern Europe” 
Międzynarodowe seminarium naukowe, które odbyło się w dniu 9 listopada 2018 roku na 
Wydziale Prawa i Administracji UG zorganizowała Katedra Prawa Handlowego 

i Międzynarodowego Prawa Prywatnego wraz ze stowarzyszeniem Societas – CEE Company 
Law Research Network. Seminarium stanowiło rzadką okazję do wymiany poglądów na 

temat funkcjonowania konsorcjum w krajach Europy Środkowo-Wschodniej przez 
przedstawicieli środowiska akademickiego i praktyki z różnych krajów Europy Środkowo-
Wschodniej. W seminarium uczestniczyło 20 osób. 
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f. Targi Akademia 2018  

W dniach 19 - 20 marca 2018 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Gdańskiego odbyła się 24-ta edycja największych targów edukacyjnych na Pomorzu - 
Targów Akademia. Wydarzenie to organizowane jest przez Uniwersytet Gdański a od 8 lat 
realizowane przez Fundację. Podczas targów można było zapoznać się z ofertą edukacyjną 

ponad 50 uczelni z całej Polski oraz wszystkich Wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego. 
Uczniowie szkół średnich - przyszli studenci, mogli również skorzystać z oferty Dni 
Otwartych Wydziałów UG oraz wykładów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Targi 
Akademia w 2018 roku odwiedziło ponad 10 000 osób. 
 

g. Akademickie Targi Pracy Trójmiasto 2018 
V jubileuszowa edycja Akademickich Targów Pracy odbyła się 23 października 2018 roku na 

terenie Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Nauk Społecznych UG. 
Organizatorami realizowanych przez Fundację targów były Biura Karier największych 
pomorskich uczelni wyższych: Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej, Akademii 
Wychowania Fizycznego i Sportu, Akademii Marynarki Wojennej oraz Uniwersytetu 

Morskiego w Gdyni. Misją Targów jest wsparcie studentów i absolwentów w planowaniu 
i rozwoju własnej kariery zawodowej. Celem nadrzędnym Targów było umożliwienie 

bezpośredniego spotkania studentów i absolwentów z pracodawcami, zgodnie 
z posiadanymi kompetencjami i umiejętnościami nabytymi w toku studiów. Na Targach 
można było spotkać czołowych pracodawców regionu, liderów wielu branż, a także 
zapoznać się z ofertami pracy, praktyk i programów stażowych. Swoją ofertę przedstawiło 
66-ciu wystawców. Podczas Targów zorganizowane zostały wykłady i warsztaty związane 
z rozwojem osobistym.  
W roku 2018 Targi odwiedziło ponad 8 000 osób. 

 
Przychody z działalności gospodarczej w roku 2018 wyniosły:   4 104.379,50 zł 
Koszty z działalności gospodarczej w roku 2018 wyniosły:     2 858.600,88 zł 
 
 

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji 
 

Zarząd Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w roku 2018 odbył 13 posiedzeń 
w terminach: 26 styczeń, 13 luty, 06 marzec, 25 kwiecień, 22 maj, 20 czerwiec, 16 lipiec, 
20 sierpień, 17 wrzesień, 16 październik, 23 i 29 listopad oraz 18 grudzień. 
Zarząd Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w roku 2018 podjął następujące uchwały: 
 
Dnia 06 marca 2018 r.  
Uchwała nr 1 w sprawie pokrycia straty netto za rok 2017. 

 
Dnia 25.04.2018 r. 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w Banku Zachodnim WBK S.A. 
 
Dnia 16.10.2018 r. 
Uchwała w sprawie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

 
Dnia 23.11.2018 r. 
Uchwała w sprawie rozwiązania umowy podpisanej w Gdańsku, w dniu 10.01.2018r. na 
realizację zamówienia: „Zaprojektowanie i wykonanie infrastruktury turystycznej w rezerwacie 
Beka” w ramach realizowanego projektu RPO WP 2014-2020. 
 
Dnia 29.11.2018 r. 

Uchwała w przedmiocie rozwiązania umowy z dnia 19.07.2017 zawartej w trybie zapytania 
ofertowego na usługę pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestycji w rezerwacie Beka. 
 
Dnia 18.12.2018 r. 
Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia Planu działalności Fundacji Rozwoju Uniwersytetu 
Gdańskiego w roku 2019. 

Uchwała nr 2 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Zarządu Fundacji Rozwoju 

Uniwersytetu Gdańskiego. 
 
Odpisy uchwał Zarządu Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego stanowią załącznik nr 2  
do niniejszego sprawozdania z działalności prowadzonej w roku 2018. 
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5.1 Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł  

 

Źródła przychodu Przychód [zł] 

Udział w 

przychodach 
ogółem 

Środki z budżetu państwa oraz pozostałych 
źródeł publicznych w tym z UE 

611.482,80 12,70 % 

Darowizny 15.542,95 0,30 % 

Działalność gospodarcza 4 104.379,50 85,10 % 

Pozostała działalność operacyjna i finansowa 92.160,52 1,90 % 

Suma:  100,00 % 

 

5.2 Informacja o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez Fundację w ramach celów 

statutowych (z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń) 

 

Działalność statutowa Koszty [zł] 

Działalność badawcza 23.418,12 

Działalność projektowa 1 444.571,03 

Wsparcie finansowe Uniwersytetu Gdańskiego udzielone 

zgodnie ze Statutem Fundacji 
67.549,37 

Pozostałe 118.144,82 

Suma 1 653.683,34 

 

5.3 Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu 

osiągniętego z pozostałych źródeł wynosi 85,10 %. 

5.4 Wynik finansowy z działalności gospodarczej wynosi: 1 245.778,62 zł, w tym 

516.515,55 zł przeznaczono na działalność statutową. 

 

6 Informacja o poniesionych kosztach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Dane o Fundacji w okresie sprawozdawczym 
 

a) liczba osób zatrudnionych w Fundacji (wg zajmowanych stanowisk z wyodrębnie-
niem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej): 

 
Według stanu na dzień 31.12.2018 r. Fundacja zatrudniała 28 osób, w tym: 
• Zarząd    3 osoby; 

Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym Koszty [zł] 

koszty realizacji celów statutowych 1 653.683,34 

koszty administracyjne (czynsze, opłaty telefoniczne, 
pocztowe itp.) 

905.225,61 

koszty działalności gospodarczej 2 858.600,88 

koszty pozostałej działalności operacyjnej i finansowej 168.014,67 

Suma 5 585.524,50 
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• Biuro Zarządu   9 osób; 

• fokarium   14 osób; 
• sklep Hel   2 osoby. 

Z w/w osób 11 to osoby zatrudnione wyłącznie w działalności gospodarczej  
(9 osób  z fokarium plus 2 osoby – sklep w Helu). 

 
W roku 2018 Fundacja: 
• zawarła umowę o pracę z 7 pracownikami, 
• rozwiązała umowy o pracę z 9 pracownikami. 

 
b) łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację (z podziałem na wyna-

grodzenia, nagrody, premie i inne – z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń 
osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej): 

 
Łączna kwota wynagrodzeń osobowych    1 303.390,47 zł 
w tym: 

• premie:          172.426,16 zł 
• nagrody jubileuszowe:                   0,00 zł 

 
Wynagrodzenia osobowe w działalności gospodarczej  

w roku 2018 wyniosły          922.888,87 zł 
w tym: 
• fokarium           318.967,78 zł 
• sklep             80.009,38 zł. 

 
c) wysokość rocznego lub przeciętnego wynagrodzenia wypłaconego łącznie człon-

kom zarządu i innych organów Fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie dzia-

łalnością gospodarczą (z podziałem jw.):  
 

Roczne wynagrodzenia Prezesa Zarządu, Członków Zarządu oraz Członków Komisji Rewi-

zyjnej wyniosły 202.839,14 zł. 
 
d) wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia: 
 

712.076,18 zł, w tym: z działalności gospodarczej 540.061,68 zł. 
 
e) udzielone przez Fundację pożyczki pieniężne (z podziałem wg ich wysokości,  

ze wskazaniem pożyczkobiorców, warunków przyznania pożyczek z podaniem 
podstawy statutowej ich przyznania): 

 
Fundacja nie udziela pożyczek finansowych. 

 

f) kwoty zgromadzone na rachunkach oraz gotówka w kasach: 
 
• Bank Zachodni WBK/Santander Bank            1 029.559,75 zł 

• PEKAO SA             10.968,12 zł 
Łączna kwota                 1 040.527,87 zł 

 
g) wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji 

w spółkach prawa handlowego (nazwy spółek):   nie nabyto 

 
h) nabyte nieruchomości (ich przeznaczenie, wysokość kwot wydatkowanych na to 

nabycie):         nie nabyto 
 
i) nabyte pozostałe środki trwałe:        33.822,74 zł 
 
j) wartości aktywów i zobowiązań Fundacji ujęte we właściwych sprawozdaniach 

finansowych sporządzonych dla celów statystycznych: 
 

Aktywa         2 862.395,14 zł 

Zobowiązania krótkoterminowe        246.951,91 zł 
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8 Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe 

(usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz wyniki finan-
sowe z tej działalności 

 
W 2018 roku Fundacja zorganizowała i przeprowadziła projekt „MATMANIACY – VI edycja”, 
którego głównym celem było wspieranie i rozwijanie uzdolnień matematycznych uczniów 

uczęszczających do klas III-VIII sopockich szkół podstawowych, przejawiających ponadprze-
ciętne uzdolnienia matematyczne oraz umożliwienie im poznania się i wspólnego rozwoju bez 
względu na przynależność do klasy/szkoły, poprzez organizację kółka matematycznego 
i warsztatów rozwijających organizowanych raz w tygodniu, bez okresu ferii zimowych i waka-
cji. Rekrutacja uczniów była prowadzona w porozumieniu z Sopockim Ośrodkiem Doskonalenia 
Nauczycieli. W sumie w projekcie uczestniczyło 22 uczniów z klas III – VIII z pięciu sopockich 

szkół podstawowych. Zajęcia prowadzone były od stycznia do czerwca oraz od września do 
grudnia 2018 roku, w piątki, w godzinach pozalekcyjnych. Łącznie przeprowadzono 32 zajęcia, 
miejscem ich realizacji była Szkoła Podstawowa nr 1 w Sopocie. Projekt koordynowała dr Bar-
bara Wolnik. W prowadzenie zajęć zaangażowani byli także studenci oraz pracownicy UG 

w charakterze wolontariuszy.  
Tematyka zajęć kółek matematycznych pozwoliła m.in. na: 
- wyrobienie umiejętności logicznego rozumowania, stawiania, dowodzenia i obalania hipotez, 

- rozszerzenie wiedzy matematycznej nabywanej w szkole (poprzez opanowanie podstaw 
matematycznego zapisu symbolicznego i podstawowych technik dowodzenia, poznanie abs-
trakcyjnej strony matematyki oraz zapoznanie się z niektórymi twierdzeniami matematyki), 

- poznanie sytuacji, w których wiedza matematyczna zdecydowanie wpływa na zrozumienie 
otaczającej nas rzeczywistości. 

W czasie warsztatów rozwijających uczniowie mieli okazję ćwiczyć się w biegłości rachunkowej 
(niezbędnej w konkursach matematycznych), grać w gry logiczne i matematyczne oraz 

uczestniczyć w cyklu eksperymentów fizycznych. 
Okres realizacji zadania: 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. 
Kwota dotacji z Urzędu Miasta Sopot: 13.000,00 zł. 
 

 
9 Rozliczenia z tytułu zobowiązań podatkowych, informacja w sprawie składanych 

deklaracji podatkowych [w zł] stan na dzień 31.12.2018 r. 

 
• ZUS 27.078,13 
• VAT–7 (-10.360,00) 
• CIT-8 26.620,00 
• PIT-4R 2.435,50 
• PIT-8AR 673,00 
• PFRON 2.983,00 
RAZEM 49.429,63 

  
 

10 W roku 2018 w Fundacji nie przeprowadzono żadnych kontroli zewnętrznych. 
 

 
Sprawozdanie Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego za rok 2018 sporządzono 
i podpisano elektronicznie dnia 29.03.2019 r. 


