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Sprawozdanie z działalności 

Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego 

w roku 2020 

 

1. Dane fundacji: 

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 fundacji:          w okresie od 01.01.2020 do 31.08.2020 

Marzena Chojnacka – Prezes Zarządu, 

Danuta Grodzicka - Kozak – Wiceprezes Zarządu, 

 

w okresie od 01.09.2020 do 31.12.2020 

Marzena Chojnacka – Prezes Zarządu, 

Agnieszka Wojtach – Wiceprezes Zarządu, 

Danuta Grodzicka - Kozak – Członek Zarządu. 

 
 
2. Cele statutowe fundacji: 

 
Cele statutowe Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego 
 
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) udzielanie 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. 

Aktualny Statut Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ze zmianami wprowadzonymi 
dnia 25.01.2021r. i zatwierdzonymi w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 09.02.2021r.) 
stanowi załącznik nr 1 do Sprawozdania z działalności Fundacji za rok 2020. Statut Fundacji 
(tekst jednolity z dnia 25.07.2018 r.), obowiązujący w roku 2020 stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszego sprawozdania. 
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Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów 
statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych: 

 
Cele statutowe Fundacja realizuje przede wszystkim 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, 
• 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 2020 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.  
 
Wprowadzenie w Polsce w marcu 2020 roku stanu zagrożenia epidemicznego w związku z roz-
przestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-19 postawiło Zarząd i pracowników Fundacji 
Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przed wyzwaniem, w jaki sposób kontynuować działalność 
zgodnie z wyznaczonymi celami oraz realizować zadania wynikające z harmonogramów projek-
tów. Zaistniała konieczność zawieszenia działalności związanej z organizacją konferencji, se-

minariów, ograniczono działalność dotyczącą przygotowania wydarzeń plenerowych. Obsługa 

ruchu turystycznego w fokarium w Helu wraz z działalnością handlową w sklepiku została cza-
sowo zawieszona a następnie, od czerwca 2020 r. prowadzona w reżimie sanitarnym zgodnie 
z Wytycznymi dla postępowania w zakresie obsługi ruchu turystycznego fokarium Stacji Mor-
skiej im. Prof. Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu 
w trakcie epidemii COVID-19 pozytywnie zaopiniowanymi przez Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Pucku. 
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Ponadto wprowadzony stan epidemii w Polsce wskazał na potrzebę stosowania metod naucza-
nia z wykorzystaniem najnowszych, informatycznych narzędzi edukacyjnych. Prowadzona 

przez Fundację działalność edukacyjna, jako poszerzenie oferty edukacyjnej dla szkół, wskaza-
ły na konieczność zmiany formy zajęć ze stacjonarnych na nauczanie on-line. 
 
W związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 Zarząd 

podjął działania mające na celu pozyskanie środków finansowych w ramach uruchomionych 
programów pomocowych: 

1. W ramach Tarczy Antykryzysowej (maj 2020) 
• Wniosek do ZUS o zwolnienie przez okres 3 miesięcy (marzec – maj 2020) z opłacania 

50% składek od wynagrodzeń etatowych pracowników Fundacji. Kwota zwolnienia z ZUS 
wyniosła łącznie: 60.469,31 PLN. 

• Wniosek do Gdańskiego Urzędu Pracy o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń 

pracowników etatowych Fundacji w okresie kwiecień – czerwiec 2020. Kwota dofinanso-
wania łącznie: 84.027,42 PLN. 

2. W ramach Tarczy Finansowej 1.0 Polskiego Funduszu Rozwoju, kwota wypłaconej subwencji 
finansowej w roku 2020 wyniosła: 357.903 PLN. 

 
 

W zakresie działalności statutowej Fundacja, współdziałając w szczególności z Uni-

wersytetem Gdańskim, w roku 2020 realizowała: 
 
Projekt „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody 
Beka” 
Projekt rozpoczął się w kwietniu 2016 r., a zakończył w listopadzie 2020 r. Działania realizo-
wane były w partnerstwie z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków oraz Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Projekt zrealizowany został 
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-

2020 oraz środków WFOŚiGW w Gdańsku. 
Głównymi zadaniami do zrealizowania w ramach projektu były: ukierunkowanie ruchu tury-
stycznego w rezerwacie przyrody Beka (budowa wieży widokowej, ścieżek edukacyjnych, po-
stawienie tablic informacyjno-edukacyjnych), przeprowadzenie regionalnej kampanii edukacyj-
nej, wdrożenie systemu kontroli, prowadzenie ekstensywnego gospodarowania rolnego (ko-
szenie i wypas, zarządzanie poziomem wody, prowadzenie monitoringu przyrodniczego i hy-
drologicznego w rezerwacie przyrody Beka).  
Fundacja złożyła do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 Raport końcowy ze 

zrealizowanego zadania oraz sprawozdanie i rozliczenie dotacji otrzymanej z WFOŚiGW  
w Gdańsku. 
W dniu 02 marca 2021r. Fundacja popisała z IZ RPO WP 2014-2020 aneks do umowy 
o dofinansowanie zwiększający poziom dofinansowania projektu z 70% do 85%. Refundacja 
środków wynikających ze zwiększonego dofinansowania zostanie wypłacona w roku 2021. 
 
Całkowita wartość projektu: 3 819.125,18 zł 

Kwota dofinansowania działań realizowanych przez Fundację ze środków RPO: 2 134.486,73 zł, 
kwota dotacji ze środków WFOŚiGW: 323 913,50 zł  
Kwota dotacji otrzymana w roku 2020 wyniosła: 1 366.922,66 zł, z czego kwota dotacji z UE  
1 366.922,60 zł; ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: 0,00 zł. 
 
 

Projekt „Renaturalizacja siedlisk i roślinności zdegradowanego torfowiska 
wysokiego w rezerwacie przyrody Bielawa” 
Projekt rozpoczął się w kwietniu 2019 r., a zakończy w grudniu 2022 r. Działania są realizowa-
ne w partnerstwie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gdańsku. Projekt realizowany 
jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 

2014-2020. 
Głównymi zadaniami do zrealizowania w ramach projektu są: czynna ochrona polegająca na 
usunięciu ekspansywnych samosiewów oraz odrośli drzew i krzewów obcych siedliskowo, pa-

trolowanie rezerwatu, prowadzenie monitoringu botanicznego, wydanie ulotki informacyjnej 
oraz przeprowadzenie spotkań informacyjnych ze społecznością lokalną połączonych z wizytą 
w rezerwacie.  
W roku 2020 rozstrzygnięto postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zabiegów ochrony czynnej polegających na 
usuwaniu samosiewów i przerośniętych odrośli drzew i krzewów z wywiezieniem biomasy i bez 
na obszarze 195 ha rezerwatu przyrody Bielawa.  
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Postępowanie zakończyło się w drugim kwartale roku 2020, podpisano umowę z Wykonawcą. 
Zrealizowano także postępowanie i wyłoniono wykonawców na pełnienie funkcji inżyniera 

kontraktu, przeprowadzono monitoring gatunków i siedlisk. W dniu 31 sierpnia 2020 roku 
odbyło się pierwsze z pięciu zaplanowanych w projekcie spotkań ze społecznością lokalną 
i przedstawicielami instytucji zainteresowanych (RDOŚ, WFOŚiGW, Urząd Gminy, UG, sołtysi, 

lokalni mieszkańcy). Ponadto w roku 2020 wydrukowano ulotkę o projekcie i rezerwacie 
przyrody Bielawa. Od września 2020r. Wykonawca prac w terenie przystąpił do działania, 
odbiór pierwszego etapu prac w ramach projektu odbył się w lutym 2021r.  
 
Całkowita wartość projektu: 2 454.693,49 zł. 
Kwota dotacji otrzymana w roku 2020 wyniosła 6.163,56 zł, z czego kwota dotacji dla Fundacji 
ze środków RPO  6.163,56 zł; WFOŚiGW  0,00 zł. 

 
 

Projekt „Utrwalenie efektów ekologicznych na obszarze Parku Wydmowego w Helu 
w 2020 roku” 
Projekt realizowano od czerwca 2020 do września 2020. Projekt został dofinansowany ze środ-
ków 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 wydmy białej i szarej. Ponadto 
w ramach projektu wykonano prace remontowo-konserwatorskie kładek w Parku Wydmowym 
polegające na wymianie zbitych szyb w obrębie wiat widokowych, wymianie drewnianych po-
ręczy, desek brzegowych wraz z konserwacji drewnianych elementów kładek. 
 
Budżet projektu wynosił: 28.560,68 zł, w tym dotacja  15.000,00 zł. 

Kwota dotacji otrzymana w roku 2020 wyniosła: 15.000,00 zł. 
 

Projekt „Czynna ochrona przyrody na obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka i Półwy-
sep Helski PLH220032 w 2020 roku” 
Działanie realizowano w okresie czerwiec 2020 – wrzesień 2020 r. Projekt dofinansowany był 
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 
Głównym celem projektu było usunięcie rozproszonych na powierzchni ok. 6,41 ha odrostów: 
róży pomarszczonej, wierzby kaspijskiej i robinii akacjowej oraz przeprowadzenie prac pielę-

gnacyjnych i odchwaszczania na obszarze Cypla Helskiego w Helu.  
 
Budżet projektu wynosił: 25.605,79 zł, w tym dotacja 20.000,00 zł. 
Kwota dotacji otrzymana w roku 2020 wyniosła: 20.000,00 zł.  
 
 
Projekt  „Klimat dla Bałtyku – aktywna edukacja dotycząca wpływu zmian klimatu na 

ekosystem Morza Bałtyckiego” 

Działanie realizowane w okresie maj 2020 do styczeń 2021r. Celem projektu było budowanie 
postaw pro-przyrodniczych, zwiększenie świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków 
zmian klimatycznych oraz ich wpływu na ekosystem Morza Bałtyckiego, a także zwiększenie 
zaufania społeczeństwa do przeprowadzanych badań naukowych oraz wprowadzania przepisów 
ochrony środowiska. Projekt miał za zadanie dotarcie z aktualnymi informacjami nt. wpływu 
zmian klimatu na funkcjonowanie ekosystemu Morza Bałtyckiego, popartymi badaniami nau-
kowymi, do szerokiego grona mieszkańców Pomorza- dorosłych, dzieci i młodzieży poprzez 
opracowanie multimedialnych materiałów edukacyjnych wraz z ich udostępnieniem w interne-

cie i mediach społecznościowych oraz ich wersji w tradycyjnym wydaniu papierowym. Projekt 

finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku.  

Budżet projektu wyniósł: 24.653,30 zł, w tym dotacja 15.000,00 zł. 
Kwota dotacji otrzymana w roku 2020 wyniosła: 15.000,00 zł.  
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Projekt „Pomorscy czują klimat! – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz 
zrównoważonego rozwoju Pomorza – kontynuacja działań w roku 2020” 

Projekt finansowany ze środków WFOŚiGW w Gdańsku, zrealizowany w okresie czerwiec – 
wrzesień 2020r. Głównym celem projektu było kształtowanie postaw pro-przyrodniczych oraz 
ekologicznych nawyków wśród mieszkańców województwa pomorskiego, dzięki czemu ich 

wybory dokonywane będą z pełną świadomością i troską o dobro natury. 
W ramach projektu przeprowadzono działania edukacyjne w ciągu trzech imprez plenerowych 
latem 2020r., polegających na zachęcaniu do udziału w przygotowanych grach i zabawach 
podczas, których uczestnik mógł przyswoić oraz utrwalić posiadaną wiedzę z zakresu 
bioróżnorodności, zasobów naturalnych i gospodarki odpadami oraz odpowiedzialnych 
zachowań, które mogą wprowadzić w swoje życie, tak aby przyczynić się do poprawy stanu 
środowiska naturalnego. W rezultacie odbiorcy będą zdolni do podejmowania świadomych 

decyzji, co wpłynie na zmniejszenie negatywnej presji na środowisko, w tym obniży jego 
zanieczyszczenie. 
 
Budżet projektu wyniósł: 30.693 zł, w tym dotacja 20.000,00 zł. 
Kwota dotacji otrzymana w roku 2020 wyniosła: 20.000,00 zł.  
 

 

Projekt „Łeba – średniowieczne miasto pod wydmami. Badania archeologiczne 
kościoła św. Mikołaja (2015-2019)” 
Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących  
z Funduszu Promocji Kultury.  
Projekt realizowany w terminie 01.01.2020 – 31.12.2021r.  

W ramach realizacji projektu powstanie monografia – opracowanie przedstawiające wyniki ba-
dań archeologicznych prowadzonych w latach 2015-2019 na stanowisku 2 w Łebie (AZP 3-
34/2), zlokalizowanym w rejonie ruin średniowiecznego kościoła św. Mikołaja (obiekt wpisany 

do Rejestru Zabytków Województwa Pomorskiego nr 1925 z dnia 30.10.2015). Badania, które 
odnoszą się do przestrzeni obiektu oraz cmentarza przy kościele i pochówków zarejestrowa-
nych wewnątrz odsłoniętych pozostałości zabudowy zostaną przedstawione 
w kontekście interdyscyplinarnych analiz. Bazując na dorobku sformułowanych koncepcji so-
cjologicznych narracja badań skierowana jednocześnie do odbiorców specjalistów 
i niespecjalistów poprowadzona zostanie w formie opisu dziejów kościoła, z podkreśleniem 
uchwyconych archeologicznie aktywności na tym terenie i prezentacją najważniejszych znale-

zisk. 

Budżet projektu wyniósł: 103.735,00 zł, w tym dotacja 81.400,00 zł. 
Kwota dotacji otrzymana w roku 2020 wyniosła: 44.600,00 zł.  
 
 
Projekty planowane do realizacji w 2020r., dla których termin rozpoczęcia został 
przesunięty ze względu na sytuacją epidemiologiczną COVID-19 

 
 
Projekt „Bałtyk bez barier – zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży 
poprzez wykorzystanie metod aktywizujących – The Baltic without barriers – 
increasing eduactional chances for children and youth through student engagement 
methods” 

 
Projekt planowany do realizacji w roku 2020, niemniej w związku z sytuacją epidemiologiczną 
w Polsce i Europie jego rozpoczęcie przesunięto na czerwiec 2021r. Planowany aktualnie okres 
realizacji to 01.06.2021 do 31.05.2023r.  

Projekt finansowany ze środków udostępnionych przez Komitet Mechanizmu Finansowego EOG 
(co-financing from funds made available by the Financial Mechanism Committee) oraz ze 
środków budżetu państwa (national co-financing from the state budget).  

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod nauczania oraz programu 
edukacyjnego z zakresu ochrony Morza Bałtyckiego dla różnych grup wiekowych odbiorców 
oraz młodzieży z niepełnosprawnościami intelektualną i wzrokową także w połączeniu  
z ruchową. Program dzięki współpracy instytucjonalnej otrzyma wsparcie we wdrażaniu jako 
bazy programowej kształcenia pozaformalnego oraz stanie się ogólnodostępnym narzędziem 
do wykorzystania w kształceniu formalnym. Projekt poprzez stworzenie rzetelnego programu 
edukacyjnego jako narzędzia nauki i pracy, wpłynie na poprawę jakości kapitału ludzi z  niego 
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korzystających oraz bazy wiedzy. Zwiększy wskaźnik współpracy dwustronnej między Polską 
a Państwami – Darczyńcami w obszarze edukacji poprzez zawiązanie partnerstwa  

z instytucjami z Norwegii. Znacząco wpłynie na poprawę jakości kształcenia i edukacji 
pozaformalnej i szkolenia w Polsce oraz na rozwój edukacji włączającej. 
 

Budżet projektu wynosi: 239.782,00 EUR, w tym dotacja 215.807,00 EUR 
Kwota dotacji otrzymana w roku 2020 z budżetu państwa /MF oraz Min. Funduszy i Polityki 
Regionalnej/ wyniosła: 357.777,92 zł  
 
 
Projekt „Klimat dla Nauki. Doświadcz, poznaj, zrozum – pikniki naukowe” 
Projekt planowany do realizacji w roku 2020, niemniej w związku z sytuacją epidemiologiczną 

w Polsce jego rozpoczęcie przesunięto na czerwiec luty 2021r. Planowany aktualnie okres 
realizacji to 01.02.2021 do 30.11.2023r. 
Projekt finansowany ze środków Skarbu Państwa w ramach konkursu Ministra Nauki i Edukacji 
„Społeczna odpowiedzialność nauki”.   
Celem projektu jest popularyzacja nauki wśród 20.000 mieszkańców Pomorza podczas  
4 pikników naukowych, organizowanych w Gdańsku i Gdyni. Założeniami projektu jest 

popularyzacja szczególnie trzech dziedzin nauki: nauk ścisłych i przyrodniczych, nauk 

społecznych oraz nauk historycznych. Celem działań jest wzbudzenie chęci dalszego uczenia 
się oraz wpływ na ukierunkowanie rozwoju ludzi młodych. Pierwszy Piknik Naukowy w Gdyni 
planowany jest na wrzesień 2021r. – w sąsiedztwie Teatru Muzycznego, natomiast w Gdańsku 
odbędzie się w październiku 2021r. – a terenie Kampusu Uniwersyteckiego we współpracy  
z Wydziałami UG.  
 

Budżet projektu wynosi: 331.000,00 zł, w tym dotacja 297.000,00 zł 
Kwota dotacji otrzymana w roku 2020 wyniosła: 0,00 zł  
 
Projekty zrealizowane w latach ubiegłych, dla których w 2020r. prowadzono 
rozliczenia finansowe: 
 
Projekt „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na 

rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów 
Pomorza” 
Projekt rozpoczął się w kwietniu 2016 r., zakończył w grudniu 2019 r. Projekt realizowany był 
w partnerstwie z Uniwersytetem Gdańskim oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Kampania została dofinansowana ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz 

WFOŚiGW w Gdańsku. Pomimo zakończenia działań zaplanowanych do realizacji w ramach 
projektu w roku 2020 nastąpiło rozliczenie finansowe złożonych wniosków o płatność. Ponadto 
w dniu 02 marca 2021r. Fundacja popisała z IZ RPO WP 2014-2020 aneks do umowy 
o dofinansowanie zwiększający poziom dofinansowania projektu z 70% do 85%. Refundacja 
środków wynikających ze zwiększonego dofinansowania zostanie wypłacona w roku 2021. 
 
Całkowita wartość projektu 1 899.906,00 zł.  

Kwota dofinansowania działań realizowanych przez Fundację ze środków RPO: 1 396.341,35 zł, 
kwota dotacji ze środków WFOŚiGW: 125.383,25 zł  
Kwota dotacji otrzymana w roku 2020 wyniosła: 152.050,76 zł, z czego kwota dotacji z UE 
51.284,27 zł; ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: 100.766,49 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 był w całości 

w ramach programu Unii Europejskiej HORYZONT2020 i realizowany w partnerstwie  
z 8-mioma ośrodkami naukowo-badawczymi oraz organizacjami pozarządowymi z Danii, Nie-
miec, Belgii, Szwecji i Polski. Projekt zakończono złożeniem przez wszystkich partnerów rapor-
tu technicznego oraz finansowego bezpośrednio do Komisji Europejskiej.   
Mimo, iż realizacja projektu została zakończona w sierpniu 2019r., w roku 2020 miała miejsce  
refundacja środków. Fundacja utrzymuje współpracę z ww. organizacjami, planowana jest rea-

lizacja kolejnych projektów.  
 
Całkowita wartość budżetu Fundacji na realizację zadania: 170.812,50 EUR 
Kwota dotacji otrzymana w roku 2020 wyniosła: 64.957,47 zł.  
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Projekt „Przyjaciel środowiska naturalnego – zajęcia i wydarzenia organizowane  

w zakresie edukacji przyrodniczej i ekologicznej w województwie pomorskim w roku 
2019.” 
Działanie realizowano w terminie styczeń 2019 – styczeń 2020 r. Projekt dofinansowany był  

ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 
Głównym celem projektu było upowszechnianie wiedzy na temat bioróżnorodności Morza 
Bałtyckiego i sposobów jego ochrony, kształtowanie postaw i zachowań pro-przyrodniczych 
wobec sposobów i zakresu eksploatacji zasobów morza wśród uczestników zajęć edukacyjnych 
i wydarzeń plenerowych. 
Zdecydowana większość działań odbyła się w roku 2019, w roku 2020 rozliczono projekt  
i otrzymano refundację środków.  

 
Budżet projektu wynosi: 172.327,05 zł, w tym dotacja 106.118,47 zł. 
Kwota dotacji otrzymana w roku 2020 wyniosła: 63.111,67 zł. 
 
 
Projekty zrealizowane przez Fundację będące w okresie trwałości: 
• 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 2020 udzieliła pomocy rzeczowej 
i wsparcia finansowego Uniwersytetowi Gdańskiego w wysokości: 
 
57.291,98 zł – wsparcie finansowe 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. 

 
Opis działalności gospodarczej prowadzonej w roku 2020 

 
W roku 2020 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; 
- organizacja targów, wydarzeń. 
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Działalność szkoleniowa 

 

a. Kursy językowe i egzaminy certyfikacyjne 
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego prowadzi kursy językowe we współpracy z niżej 
wymienionymi jednostkami Uniwersytetu Gdańskiego: 

- Centrum J. G. Herdera,  
- Centrum Języków Obcych. 
W 2020 roku oferta obejmowała prowadzenie kursów z języków: angielskiego, niemieckiego, 
francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, szwedzkiego, włoskiego. Zostały przeprowadzone 
kursy semestralne, kursy indywidualne dostosowane do potrzeb klienta, kursy branżowe  
i biznesowe. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, zajęcia odbywały się w głównej 
mierze w formule on-line. Uczestnicy kursów bardzo dobrze oceniają ich jakość, co 

odzwierciedla fakt kontynuacji nauki w kolejnych semestrach w formule zdalnej.  
 
 
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 projektów realizowanych przez tę 
placówkę. 
 
Ze względu na wprowadzenie stanu epidemii COVID-19 działalność została czasowo zawieszo-
na a następnie prowadzona w reżimie sanitarnym zgodnie z Wytycznymi dla postępowania  
w zakresie obsługi ruchu turystycznego fokarium Stacji Morskiej im. Prof. Krzysztofa Skóry 

Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu w trakcie epidemii COVID-19 pozy-
tywnie zaopiniowanymi przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku.  
W roku 2020 helskie fokarium odwiedziło 173 397 osób, co stanowi spadek odwiedzających 
o 60% w stosunku do roku 2019. W sezonie letnim obsłudze ruchu turystycznego fokarium 
pomagało 35 wolontariuszy. 
 
W związku ze stanem epidemii COVID-19, w celu optymalnego wykorzystania zasobu pracow-
niczego wprowadzona została praca zdalna i rotacyjna. Działania w fokarium w Helu skoncen-

trowały się na rehabilitacji fok szarych, wobec zwiększonej w 2020r. ilości osobników wymaga-

jących rehabilitacji (do tej pory – 43 młode foki, do pomocy 30 wolontariuszy; rok 2020 – 72 
osobniki młodych fok szarych - cała załoga została skierowana do pracy przy rehabilitacji). 
 
W roku 2020 kontynuowano rozbudowę foczego szpitalika. Wykonano konstrukcję podestu 
oraz barierek aneksów hodowlanych - izolatek z laminatu, służących do rehabilitacji fok w Sta-
cji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. 
 

W roku 2019 koszty rehabilitacji wyniosły ponad 200 tys. zł i pokrywane były z działalności 
gospodarczej – obsługa ruchu turystycznego oraz dotacji RDOŚ. W związku z zawieszeniem 
prowadzenia tej działalności w roku 2020 uruchomiona została zbiórka publiczna za pośrednic-
twem portalu ratujemyzwierzaki.pl. Zebrana kwota wyniosła  212.015,62 zł i przy uwzględnie-
niu dofinansowania RDOŚ w Gdańsku pozwoliła na pokrycie kosztów rehabilitacji w roku 2020. 
 
 
Działalność promocyjno-handlowa 

 
a. Sprzedaż artykułów z logotypem Uniwersytetu Gdańskiego 

 
W roku 2020 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, oraz studenci zagraniczni  
i osoby prywatne. 

Ponadto Fundacja prowadzi sprzedaż towarów wykonanych na indywidualne zamówienie 
współpracujących firm lub dla jednostek Uniwersytetu Gdańskiego. 
 
FRUG od dnia 03.08.2017r., w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego, realizuje umowę z Uniwersytetem Gdańskim na sukce-
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sywną dostawę materiałów i upominków reklamowych dla Uniwersytetu Gdańskiego. Umowa 
jest realizowana w partnerstwie z PRO ACTIV J. Niemierna Spółka Jawna, a całkowita wartości 

kontraktu wynosi 251.745,87 zł brutto. 
 
b. Sprzedaż artykułów z wizerunkami bałtyckich ssaków i ryb 

 
W 2020 roku ze względu na wprowadzenie stanu epidemii COVID-19 działalność stacjonarnego 
sklepu fokarium w Helu została czasowo zawieszona a następnie prowadzona w reżimie 
sanitarnym, co wpłynęło na wysokość uzyskanych przychodów ze sprzedaży. W sklepie 
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 2020 Fundacja kontynuowała również sprzedaż 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. Dom Morświna 
 
W 2020 roku, ze względu na stan epidemii COVID-19 Fundacja zawiesiła prowadzenie edukacji  
w Domu Morświna - mikro-muzeum dedykowanemu ginącemu na Bałtyku gatunkowi.  

 
 

Współpraca z Grupą LOTOS S.A. 
 
W roku 2020 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 pracownicy Fundacji 
dostarczają społeczeństwu nowoczesną wiedzę w zakresie biologii, ekologii zwierząt i roślin 
zarówno morskich, jak i lądowych, jak również funkcjonowania środowiska oraz relacji czło-
wiek - środowisko w odniesieniu do zasady zrównoważonego rozwoju, w ujęciu wielkoskalo-

wym i regionalnym, także historycznym i kulturowym. 
 
Przedmiotem współpracy w roku 2020 był wizerunkowy udział Grupy LOTOS S.A. w działaniach 

edukacyjnych i informacyjnych podczas wydarzeń z udziałem przedstawicieli Fundacji oraz 
Stacji Morskiej w Helu. Dzięki wsparciu Grupy LOTOS S.A. wykonano i rozdystrybuowano kil-
kadziesiąt tysięcy materiałów informacyjno-edukacyjnych w formie ulotek, broszur, roll-upów, 
bilboardów, plakatów oraz wystawy, przygotowano artykuły popularno-naukowe i warsztaty 
(głównie on-line)dla szkół dotyczące ochrony bałtyckiej przyrody, propagując wiedzę na temat 

bioróżnorodności Bałtyku, gatunków zagrożonych oraz sposobów ich ochrony.  
 
Ponadto, w 2020r. dzięki współpracy Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego oraz Stacji 
Biologicznej UG z Grupą LOTOS S.A. w ramach realizacji Programu społeczno-edukacyjnego 
„Kierunek Bałtyk” powstał pakiet materiałów edukacyjnych dla nauczycieli pt. „Ptaki  
w mieście”. Ten wyjątkowy pakiet edukacyjny zawiera: 
1) Skrypt „Adaptacje do sposobów odżywiania na przykładzie ptaków”, zawierający materiały 

edukacyjne wraz z kartami pracy i scenariuszem lekcji, 
2) Broszurę „Jak mądrze dokarmiać ptaki”  wraz z kartą pracy i kolorowanką, 
3) Skrypt „Obserwacje ornitologiczne”, zawierający materiały edukacyjne wraz z kartami pracy 
i scenariuszem lekcji. 
 
Współpraca z Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna 

 

W roku 2020 Fundacja kontynuowała współpracę z Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań 
S.A. dot. działań informacyjno - edukacyjnych, prowadzonych we współpracy ze Stacją Morską 
im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii UG w Helu (SMIOUG). 
Przedmiotem współpracy było przygotowanie, produkcja i emisja podcastu edukacyjnego  
w zakresie postępowania z odpadami opakowaniowymi nt. odpowiedzialnego postępowania  
z odpadami, kształtowania nawyków w idei zero waste/less waste, w celu ograniczenia 

powstawania odpadów u ich źródła. 
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Organizacja i wykonanie badań archeologicznych 
W 2020 r. w ramach umowy zawartej z Gminą Miejską Łeba Fundacja realizowała zadania 

związane z organizacją i wykonaniem badań archeologicznych w rejonie istniejących ruin 
średniowiecznego kościoła św. Mikołaja w Łebie. Celem prac jest zidentyfikowanie 
podziemnych reliktów ruin kościoła lub obiektów z nim związanych. 

Realizacja zadania umożliwia odbywanie praktyk studenckich na kierunku Archeologia UG. 
 
Organizacja targów i konferencji naukowych  
 
W roku 2020 z powodu stanu epidemii COVID-19 nie odbyła się żadna zaplanowana  
i przygotowana konferencja naukowa w formule stacjonarnej. 
 

Fundacja w roku sprawozdawczym zorganizowała jedną konferencję w formie on-line: 
„Recent Trends in Quantum Information Processing”, współorganizowaną przez Krajowe 
Centrum Informatyki Kwantowej UG (KCIK), która odbyła  się w dniu 15 maja 2020 roku. Ilość 
uczestników: 34 osoby z UG, UJ, CTF PAN, PAN IITiS. 
 
Konferencje planowane w 2020 zostały przełożone na kolejny rok: 

 

a. „The Seventh International Workshop on Advanced Spectroscopy and Optical Mate-
rial”(IWASOM 2020), współorganizowana z Zakładem Spektroskopii Fazy Skondensowanej 
Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Gdańskiego planowana w dniach 12-17 lipca 
2020 r. na Uniwersytecie Gdańskiem, została przełożona na 11-16 lipca 2021 r. 

b. „International Organisation for Biological and Integrated Control: IOBC-WPRS „Challenges 
in biocontrol: single strains versus synthetic consortia”, współorganizowana z Wydziałem 

Biotechnologii UG i GUMed oraz Organizacją not-for-profit: International Organization for 
Biological Control (IOBC) West Palearctic Regional Section (WPRS), planowana w dniach 
14-17 września 2020 w Gdańsku, została przełożona (termin nie został ustalony, zależny od 
rozwijającej się pandemii).  

c. Konferencja z okazji 40 – lecia powstania NSZZ Solidarność, współorganizowana 
z Wydziałem Prawa i Administracji UG, planowana w dniach 4-6 czerwca 2020 w Gdańsku 
(sala BHP Stoczni Gdańskiej), została przełożona na listopad 2021r.  

 
Targi Akademia 2020 – 26-ta edycja największych targów edukacyjnych na Pomorzu, pla-
nowana była w dniach 10 - 11 marca 2020 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersyte-
tu Gdańskiego. Wydarzenie to organizowane przez Uniwersytet Gdański a od 10 lat realizowa-

ne przez Fundację w tym roku zostało przerwane przez stan epidemii COVID -19 i na mocy 
decyzji JM Rektora UG oraz Prezesa Fundacji z dnia 10.03, w trosce o zdrowie i bezpieczeń-

stwo wystawców i zwiedzających, skrócone tylko do jednego dnia. Dni Otwarte UG również 
zostały odwołane po pierwszym dniu targów. 
Podczas wydarzenia  można było zapoznać się z ofertą edukacyjną ponad 50 uczelni i szkół 
policealnych z całej Polski. Swoją ofertę kształcenia na stoiskach tradycyjnie przedstawiły rów-
nież wszystkie Wydziały Uniwersytetu Gdańskiego. Zwiedzający skorzystali także z oferty Dni 
Otwartych poszczególnych wydziałów UG. Podczas Targów uczniowie szkół średnich mogli 
wziąć udział w wykładach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej oraz sprawdzić swoją wiedzę 

podczas matur próbnych zorganizowanych przez Studencki Ośrodek Kształcenia Indeks.  
 
W 2020r. nie odbyły się Akademickie Targi Pracy Trójmiasto 2020.  
 
 
Przychody z działalności gospodarczej w roku 2020 wyniosły:   2 354.101,98 zł 
Koszty z działalności gospodarczej w roku 2020 wyniosły:     1 941.847,59 zł 

 
 

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji 
 
Zarząd Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w roku 2020 odbył 21 posiedzeń 
w terminach: 27 styczeń, 21 luty, 4, 11, 23, 27, 29 i 31 marzec, 25 i 29 maja, 5 czerwiec, 24 
lipiec, 27 sierpień, 9, 25 i 28 wrzesień, 15 październik, 23 listopad oraz 16, 18 i 31 grudzień. 
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Zarząd Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w roku 2020 podjął następujące uchwały: 
 
l.p. Nr uchwały Data uchwały Dotyczy 

1 1/2020 04-03-2020 w sprawie: wstępnego wniosku o dofinansowanie 
realizacji projektu „PROO-ekologicznie i PROO-
obywatelsko - realizacja misji i instytucjonalny roz-
wój Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego” 

2 2/2020 11-03-2020 w sprawie: przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się 
koronawirusa COVID-19 

3 3/2020 11-03-2020 w sprawie: zawarcia umowy w ramach projektu 
„Bałtyk bez barier – zwiększenie szans edukacyj-
nych dzieci i młodzieży poprzez wykorzystanie me-
tod aktywizujących” 

4 4/2020 23-03-2020 przyjęcia dofinansowania projektu pn. „Klimat dla 
Nauki. Doświadczaj, poznaj, zrozum - pikniki nau-
kowe" w ramach programu Społeczna odpowie-
dzialność nauki 

5 5/2020 27-03-2020 aktualizacji wniosku nr ID143440/19 o dofinanso-
wanie projektu pn. „Łeba – średniowieczne miasto 
pod wydmami. Badania archeologiczne kościoła św. 
Mikołaja (2015-2019). 

6 6/2020 29-03-2020 upoważnienia do zawarcia umowy o dofinansowanie 
projektu pn. „Łeba – średniowieczne miasto pod 
wydmami. Badania archeologiczne kościoła św. 
Mikołaja (2015-2019). 

7 7/2020 29-03-2020 upoważnienia do zawarcia umowy o dofinansowanie 
projektu „Klimat dla Nauki. Doświadcz, poznaj, zro-
zum - pikniki naukowe” 

8 8/2020 31-03-2020 wykonywania czynności związanych z ubieganiem 
się o udzielenie zamówienia publicznego pn. Usługi 
public relations wraz z edukacją ekologiczną, nu-
mer referencyjny: PN/1/2020 

9 9/2020 31-03-2020 utworzenia rezerwy na nagrodę jubileuszową 

10 10/2020 25-05-2020 złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania części 
kosztów wynagrodzeń  pracowników oraz należnych 
od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia 
społeczne w przypadku spadku obrotów gospodar-
czych w następstwie wystąpienia COVID-19 

11 11/2020 29-05-2020 wniosku do Rady Fundacji o podział zysku za rok 
2019 

12 12/2020 29-05-2020 złożenia wniosku o subwencję w ramach Tarczy 
Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju  w następ-
stwie wystąpienia COVID-19 

13 13/2020 05-06-2020 przyjęcia Programu działalności Fundacji Rozwoju 
Uniwersytetu Gdańskiego na lata 2020-2021 

14 14/2020 05-06-2020 złożenia wniosku o kredyt w rachunku bieżącym  
w następstwie wystąpienia COVID-19 

15 15/2020 27-08-2020 wniosku o dofinansowanie realizacji projektu „Mia-
sto dobrej różnorodności – szkoły kontra zmiany 
klimatu” 

16 16/2020 09-09-2020 upoważnienia do zawarcia umowy z Gminą Miasta 
Sopotu w sprawie użyczenia sal na potrzeby projek-
tu „MATMANIACY” 

17 17/2020 09-09-2020 zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy  
nr RPPM.11.04.00-22-0012/17-00 

18 18/2020 25-09-2020 zawarcia aneksu do umowy w ramach projektu 
„Bałtyk bez barier – zwiększenie szans edukacyj-
nych dzieci i młodzieży poprzez wykorzystanie me-
tod aktywizujących” – umowa  
nr EOG/19/K4/W/0021 

19 19/2020 28-09-2020 aktualizacji wniosku o dofinansowanie realizacji 
projektu „Miasto dobrej różnorodności – szkoły 
kontra zmiany klimatu” 

20 20/2020 15-10-2020 zawarcia aneksu do umowy w ramach projektu pn. 
„Łeba – średniowieczne miasto pod wydmami. Ba-
dania archeologiczne kościoła św. Mikołaja (2015-
2019).” 

21 21/2020 16-12-2020 zawarcia Porozumienia w sprawie przekazania in-
frastruktury turystycznej zrealizowanej w ramach 
projektu pn.: „Zrównoważona turystyka  
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i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody 
Beka” (grunty Starostwa Powiatowego w Pucku) 

22 22/2020 18-12-2020 zawarcia aneksu nr 2 do umowy w ramach projektu 
pn. „Łeba – średniowieczne miasto pod wydmami. 
Badania archeologiczne kościoła św. Mikołaja 
(2015-2019).” 

23 23/2020 31-12-2020 zawarcia Porozumienia w sprawie przekazania in-
frastruktury turystycznej zrealizowanej  
w ramach projektu pn.: „Zrównoważona turystyka  
i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody 
Beka” (grunty Gminy Puck) 

24 24/2020 31-12-2020 zawarcia Porozumienia w sprawie przekazania in-
frastruktury turystycznej zrealizowanej w ramach 
projektu pn.: „Zrównoważona turystyka i eksten-
sywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka” 
(grunty Urzędu Morskiego w Gdyni). 

 
 
Odpisy uchwał Zarządu Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego stanowią załącznik nr 3  
do niniejszego sprawozdania z działalności prowadzonej w roku 2020. 
 

5. Informacja wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł oraz 

form płatności (gotówka, przelew): 
 

Źródła przychodu Przychód [zł] 
Forma płatności 

[przelew/gotówka] 

Udział w 
przychodach 

ogółem 

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

526 236,99 
przelew 

15.39 

Darowizny 381 477,30 przelew/gotówka 11.16 

Działalność gospodarcza 2 354 101,98 przelew/gotówka 68.85 

Pozostała działalność operacyjna i finansowa 157 603,47 przelew 4.60 

Suma: 3 419 419,74  100,00 % 

 

Informacja o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez Fundację w ramach celów statu-

towych (z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń) 

 

Działalność statutowa Koszty [zł] 
Forma płatności 

[przelew/gotówka
] 

Działalność badawcza 0,00 - - - -  

Działalność projektowa 824 985,44 przelew 

Wsparcie finansowe Uniwersytetu Gdańskiego 
udzielone zgodnie ze Statutem Fundacji 

57 291,98 
przelew 

Pozostałe                20 172,00 przelew/gotówka 

Suma 902 449,42  

 

 

Wynik finansowy działalności gospodarczej (przychody pomniejszone o koszty): 412 254,39 zł. 

 

Procentowy stosunek przychodów z działalności gospodarczej do przychodów z pozostałych 

źródeł wynosi 68.85 %. 
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6. Informacja o poniesionych kosztach: 

 

7. Informacje o osobach zatrudnionych i majątku fundacji: 

 
a) liczba osób zatrudnionych w Fundacji (wg zajmowanych stanowisk z wyodrębnie-

niem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej): 

 
Według stanu na dzień 31.12.2020r. Fundacja zatrudniała 22 osoby (20,10 w przeliczeniu 
na pełne etaty), w tym: 
• Zarząd    3 osoby 
• Biuro Zarządu   5 osób 
• fokarium   13 osób 
• sklep w Helu  1 osoba 

 
Z w/w osób 11 osób, to osoby zatrudnione wyłącznie w działalności gospodarczej  
(10 osób w fokarium plus 1 osoba – sklep w Helu).  
 
W roku 2020 Fundacja: 
• zawarła umowę o pracę z 2 pracownikami, 
• rozwiązała umowy o pracę z 6 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      1 131.767,86 zł 
w tym: 

• premie:            107.122,88 zł 
• nagrody jubileuszowe:                       12.000,00 zł 
• odprawy emerytalne            0,00 zł 

 
Wynagrodzenia osobowe w działalności gospodarczej  
w roku 2020 wyniosły             505.432,45 zł 
w tym: 

• fokarium              428.849,44 zł 
• sklep w Helu               76.583,01 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 Członków Zarządu oraz Członków Komisji Rewizyjnej wyniosły łącznie 
269.100,00 zł. 
Wysokość rocznych wynagrodzeń wypłaconych Członkom Zarządu razem: 258.700,00 zł 
w tym: 
- wynagrodzenia osobowe:                               246.700,00 zł 
- nagrody:                                                                   12.000,00 zł 

Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym Koszty [zł] 
Forma płatności 

[przelew/gotówka] 

koszty realizacji celów statutowych 902 449,42 

 
przelew/gotówka 

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

914 668,86 
przelew/gotówka 

koszty działalności gospodarczej 1 941 847,59 przelew/gotówka 

koszty pozostałej działalności operacyjnej i finansowej 14 217,21 przelew 

Suma 3 773 183,08  
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- premie:                                  0,00 zł 
- inne świadczenia /wskazać jakie/:                                  0,00 zł 

Wynagrodzenia Komisji Rewizyjnej ogółem wyniosły:      10.400,00 zł 
w tym: 
- wynagrodzenia umowy cywilnoprawne:           10.400,00 zł 

- nagrody:                                                                     0,00 zł 
- premie:                                                                                  0,00 zł 
- inne świadczenia /wskazać jakie/:                                  0,00 zł 
 
Decyzją Rady Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w dniu 25 stycznia 2021r., poprzez 
wprowadzenie zmian w Statucie Fundacji, nastąpiła rezygnacja z funkcjonowania organu – 
Komisji Rewizyjnej. Jednocześnie Rada Fundacji postanowiła o przeprowadzeniu badania 

sprawozdania finansowego za rok 2020, sporządzonego na dzień 31.12.2020r. oraz dokonała 
wyboru firmy audytorskiej. 
 

 
d) wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia: 
 

271.913.09 zł, w tym: z działalności gospodarczej 189.434,24 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 płatniczych: 

 
• Santander Bank       1 276.891,51 zł 
• PEKAO SA          21.879,99  zł 
Łączna kwota na rachunkach    1 298.771,50 zł 

 
g) kwoty zgromadzone w gotówce:         29.117,69 zł 

 
h) informacje o wartości nabytych papierów wartościowych (nazwy spółek):  

 nie nabyto 

 
i) informacje o nabytych nieruchomościach (ich przeznaczenie, wysokość kwot wy-

datkowanych na to nabycie):        
 nie nabyto 

 
j) informacje o nabytych innych środkach trwałych(kwota wydatkowana wyszcze-

gólnienie): 

Wartość nabytych w okresie sprawozdawczym innych środków trwałych oraz WNIP wynosi 

145.091,53 zł.  

 
k) wartości aktywów i zobowiązań Fundacji ujęte we właściwych sprawozdaniach 

finansowych sporządzonych dla celów statystycznych: 

 
Aktywa         2 527.894,80 zł  
Zobowiązania krótkoterminowe        654.458,27 zł 

 
 

8. Informacje o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorzą-
dowe oraz o ich wynikach finansowych: 

 

W 2020 roku Fundacja zrealizowała projekt „MATMANIACY – VIII edycja”, którego 
głównym celem było wspieranie i rozwijanie uzdolnień matematycznych uczniów 
uczęszczających do klas III-VI sopockich szkół podstawowych, przejawiających 
ponadprzeciętne uzdolnienia matematyczne. Cel był realizowany poprzez organizację kółka 
matematycznego i warsztatów rozwijających organizowanych w trakcie trwania roku 
szkolnego.  
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Na realizowane zajęcia zostali przyjęci wszyscy chętni uczniowie, którzy uczestniczyli w siód-
mej edycji „Matmaniaków” oraz nowi, wybrani w ramach rekrutacji, jako uczniowie posiadają-

cy wyjątkowe zdolności matematyczne. W sumie w projekcie uczestniczyło 20 uczniów z klas 
III – VI z siedmiu sopockich szkół podstawowych. Zajęcia w pierwszym półroczu do połowy 
czerwca oraz we wrześniu i pierwszej połowie października prowadzone były w Szkole Podsta-

wowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Sopocie, a od listopada do grudnia zajęcia realizo-
wano w formule online. Łącznie przeprowadzono 32 zajęcia. Projekt koordynowała dr Barbara 
Wolnik, pracownik UG. W prowadzenie zajęć zaangażowani byli także studenci, doktoranci oraz 
pracownicy UG w charakterze wolontariuszy.  
Tematyka zajęć kółka matematycznego pozwoliła m.in. na: 
• wyrobienie umiejętności logicznego rozumowania, stawiania, dowodzenia i obalania hipo-

tez, 

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

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

W czasie warsztatów rozwijających uczniowie mieli okazję uczestniczyć w cyklu eksperymen-

tów fizycznych oraz chemicznych. 
Ponadto od maja do czerwca na profilu społecznościowym projektu oraz stronie www Fundacji 
dedykowanej projektowi co tydzień zamieszczane były zestawy zagadek matematycznych 
(łącznie 6), które cieszyły się dużym zainteresowaniem – ponad 300 odbiorców.  
 
Okres realizacji zadania: 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. 

Kwota dotacji z Gminy Miasta Sopotu: 10.000,00 zł. 
 
Projekty realizowane przez Fundację Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego a dotyczące czynnej 
ochrony przyrody i edukacji ekologicznej pozwalają na zaangażowanie samorządów 
i społeczności lokalnej. Zakończony w 2020r projekt „Zrównoważona turystyka i ekstensywne 
rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka” znalazł szczególne uznanie samorządu Gminy Puck 
i Starostwa Powiatowego w Pucku, jak również mieszkańców Trójmiasta, natomiast  realizacja 

projektu „Renaturalizacja siedlisk i roślinności zdegradowanego torfowiska wysokiego 
w rezerwacie przyrody Bielawa” pozwoli na przybliżenie zagadnień roli torfowisk 
w przeciwdziałaniu zmianom klimatu wśród społeczności lokalnej, jak również studentów 
Uniwersytetu Gdańskiego. 
 
 

9. Rozliczenia z tytułu zobowiązań podatkowych, informacja w sprawie składanych 
deklaracji podatkowych [w zł] stan na dzień 31.12.2020 r. 

 
• ZUS 43.279,23 zł  
• VAT–7 31.318,00 zł  
• CIT-8 0,00 zł  
• PIT-4R 14.854,00 zł  
• PIT-8AR 0,00 zł  

• PFRON 0,00 zł  
RAZEM 89.451,23 zł 

  
 

10. Informacje, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 
1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terrory-
zmu (Dz.U.  z 2019r. poz. 1115, 1520, 1655, 1798 i 2088) 

 
Fundacja ustanowiona na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach nie 
jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzia-
łaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019r. poz. 1115, 1520, 

1655, 1798 i 2088). 
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11. Informacje o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację ustanowioną na podstawie 
ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach płatności w gotówce o wartości 

równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy 
płatność jest przeprowadzona jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które 
wydają się ze sobą powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji. 
 

Fundacja ustanowiona na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach w roku 
2020 nie przyjęła i nie dokonała płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczają-
cej równowartość 10 000 euro. 

 
 
12. Informacje o kontrolach i ich wynikach. 
 
W dniu 22 lipca 2020r. odbyła się kontrola oceny stanu sanitarnego szaletu publicznego miesz-

czącego się przy fokarium Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego  
w Helu, przeprowadzona przez Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Pucku. W in-
formacji pokontrolnej w ww. obszarach kontrolujący nie sformułował żadnych uwag, działal-
ność prowadzona bez zastrzeżeń. 
 

W dniach 10-13 sierpnia 2020r. w Fundacji została przeprowadzona przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Operatora Programu) kontrola trwałości po zakoń-
czeniu realizacji przedsięwzięcia realizowanego w ramach V priorytetu POIiŚ pn. „Rewitalizacja 

szaty roślinnej i wydmowej siedlisk przyrodniczych Cypla Helskiego”. Zakres kontroli: 
- potwierdzenie posiadania oryginalnej dokumentacji w siedzibie Beneficjenta, 
- weryfikacja zgodności zakresu prac z zakresem projektu określonym w umowie o dofi-

nansowanie, 
- potwierdzenie osiągniecia wskaźników produktu i rezultatu zakładanych w umowie  

o dofinansowanie, 
- stosowanie odrębnego systemu księgowego/kodu księgowego dla transakcji związa-

nych z projektem, 

- weryfikacja prawidłowości zawierania umów, 
- stosowanie zasad archiwizacji dokumentów, 
- stosowanie zasad informacji i promocji, 
- weryfikacja trwałości projektu po zakończeniu jego realizacji. 

W informacji pokontrolnej w ww. obszarach kontrolujący nie sformułował zaleceń pokontrol-
nych, przeprowadzona kontrola potwierdziła utrzymanie trwałości projektu.  

 
W dniach 05-09 października 2020r. w Fundacji została przeprowadzona przez Narodowy Fun-

dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Operatora Programu), w trybie zdalnym, kon-
trola trwałości przedsięwzięcia dofinansowywanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 
2009-2014 w ramach umowy nr 7/2015/Wn11/OP-XN-02/D w sprawie projektu „Program 
kompleksowej ochrony jezior lobeliowych w Polsce. Etap I. Podstawy, modelowe rozwiązania”.  
Zakres kontroli: 

- osiągnięcia i zachowanie efektu rzeczowego oraz ekologicznego, zgodnie z zapisami 
umowy; 

- sprawdzenie dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie i zachowanie celu przedsięwzię-

cia, 
- kontrola utrzymania trwałości projektu, 
- kontrola prowadzenia archiwizacji dokumentacji projektu w aspektach zgodności z za-

pisami umowy, 
- kontrola działań promocyjnych i informacyjnych projektu. 

W informacji pokontrolnej w ww. obszarach kontrolujący nie sformułował żadnych uwag.  
 
W dniach 16-20 listopada 2020r w Fundacji została przeprowadzona przez Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Operatora Programu), w trybie zdalnym, kontrola 

trwałości przedsięwzięcia dofinansowywanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 
2009-2014 w ramach umowy nr 7/2015/Wn11/OP-XN-02/D w sprawie projektu „Wsparcie 
ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej”.  
Zakres kontroli: 

- osiągnięcia i zachowanie efektu rzeczowego oraz ekologicznego, zgodnie z zapisami 
umowy; 

- sprawdzenie dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie i zachowanie celu przedsięwzię-
cia, 

- kontrola utrzymania trwałości projektu, 
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- kontrola prowadzenia archiwizacji dokumentacji projektu w aspektach zgodności z za-
pisami umowy, 

- kontrola działań promocyjnych i informacyjnych projektu. 
W informacji pokontrolnej w ww. obszarach kontrolujący nie sformułował żadnych uwag.  
 
 

Sprawozdanie Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego za rok 2020 sporządzono 
i podpisano elektronicznie dnia 21 czerwca 2021r. 
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