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Sprawozdanie z działalności 

Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego 

w roku 2021 

 

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 01.01.2021 do 15.07.2021 

Marzena Chojnacka – Prezes Zarządu, 

Agnieszka Wojtach – Wiceprezes Zarządu, 

Danuta Grodzicka - Kozak – Członek Zarządu. 

 

w okresie od 16.07.2021 do 31.12.2021 

Marzena Chojnacka – Prezes Zarządu, 

Agnieszka Wojtach – Wiceprezes 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 w roku 2021.  
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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. 
 
 
Wprowadzenie w Polsce w marcu 2020 roku stanu zagrożenia epidemicznego w związku z roz-

przestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-19, obowiązującego również w roku 2021, wy-
musiło konieczność prowadzenia obsługi ruchu turystycznego w fokarium w Helu oraz działal-

ności handlowej w sklepiku 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. 
 
Wprowadzony stan epidemii wskazał również na potrzebę stosowania metod komunikacji 
z wykorzystaniem najnowszych, informatycznych narzędzi. Prowadzona przez Fundację dzia-
łalność edukacyjna, szkoleniowa oraz konferencyjna odbywała się w głównej mierze w formule 

on-line. 
 
W związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 Zarząd 
podjął działania mające na celu pozyskanie środków finansowych w ramach Tarczy Finansowej 
2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju. Kwota wypłaconej w dniu 24.02.2021 roku subwencji finan-

sowej wyniosła: 197.820 PLN. 
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W zakresie działalności statutowej Fundacja, współdziałając w szczególności z Uni-

wersytetem Gdańskim, w roku 2021 realizowała: 
 
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, otrzymał także dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.  
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 2021 r. odebrano pierwszy z trzech etapów prac, który objął: wycięcie odrośli i samosiewów 

drzew i krzewów na 195 ha rezerwatu oraz wywiezienie biomasy z 30 ha. Prace wykonał 
Wykonawca  wyłoniony w postępowaniu przetargowym nr PZP-3-BIELAWA-2019.  
Rozliczono pierwszą dotację, którą Fundacja otrzymała z WFOŚiGW w Gdańsku na pokrycie 
części wkładu własnego w projekcie (umowa dotacji nr WFOŚ/D/515/450/2019). Ogłoszono  

i rozstrzygnięto dodatkowe postępowanie nr PZP-4-BIELAWA-2021 na Wykonanie zabiegów 
ochrony czynnej polegających na zebraniu i wywiezieniu biomasy (drzew i/lub krzewów)  
z części rezerwatu przyrody Bielawa. Prace te objęły obszar 7,5 hektara, a decyzja  
o konieczności ich przeprowadzenia została podjęta we współpracy z Regionalną Dyrekcją 
Ochrony Środowiska w Gdańsku. Prace wykonano w listopadzie. W październiku 
przeprowadzono dwa edukacyjne spotkania terenowe w rezerwacie przyrody Bielawa ze 
społecznością lokalną, pierwsze dla uczniów szkoły podstawowej, drugie dla osób dorosłych.  

W czwartym kwartale roku Wykonawca przystąpił do realizacji drugiego etapu prac w ramach 
umowy nr PZP-3-BIELAWA-2019. W 2021 r. zrealizowany został także monitoring przyrodniczy 
oraz zakończyło się zadanie polegające na patrolowaniu rezerwatu prowadzone z ramienia 
partnera w projekcie - RDOŚ w Gdańsku.  

 
Całkowita wartość projektu: 1 740.642,26 zł. 
Kwota dotacji otrzymana w roku 2021 wyniosła 945.950,49 zł, z czego kwota dotacji dla 

Fundacji ze środków RPO 845.950,49 zł; WFOŚiGW w Gdańsku 100.000,00 zł. 
 
 

Projekt „Utrwalenie efektów ekologicznych na obszarze Parku Wydmowego w Helu 
w 2021 roku” 
Projekt realizowany od maja do listopada 2021, został dofinansowany ze środków Wojewódz-
kiego 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 naprawie oraz konserwacji drewnianych elementów kładek. 
 
Budżet projektu wynosił: 25.610,15 zł, w tym dotacja 20.000,00 zł. 

Kwota dotacji otrzymana w roku 2021 wyniosła: 20.000,00 zł. 
 
Projekt „Ucz się smyku o Bałtyku – edukacja dzieci w wieku wczesnoszkolnym  
i przedszkolnym poświęcona bioróżnorodności Morza Bałtyckiego”. 
Projekt finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku. Głównym celem projektu było kreowanie postaw pro-przyrodniczych po-
przez aktywną edukację wśród najmłodszych odbiorców (dzieci w wieku przedszkolnym oraz 

wczesnoszkolnym). Efektem końcowym prowadzonych działań było wypracowanie wśród od-
biorców projektu świadomości zagrożeń jakie niesie działalność człowieka skutkująca dbałością 
o morskie środowisko w codziennych decyzjach, a w efekcie krótko- i długotrwałym bezpo-
średnia poprawa stanu i jakości środowiska naturalnego. Głównymi działaniami projektowymi 
były: projekt i przygotowanie pomocniczych materiałów edukacyjnych dla nauczycieli  

(2 opracowania dla 2 grup wiekowych); projekt kart edukacyjnych dla dzieci w wieku przed-
szkolnym i wczesnoszkolnym (5 kart x 4 arkusze tj. 20 arkuszy); projekty prezentacji multi-

medialnych oraz podcastów dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.  
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Odbiorcami projektu byli w szczególności najmłodsi uczestnicy programów edukacyjnych: 

przedszkolaki oraz uczniowie klas I-III szkół podstawowych. Termin realizacji czerwiec – gru-
dzień 2021.  
 
Budżet projektu wynosił: 30.057,91 zł, w tym dofinansowanie 19.986,74 zł 
Kwota dotacji otrzymana w roku 2021 wyniosła : 0 zł – projekt rozliczony w styczniu 2022 r.  

 
 
Projekt „Przyjaciel Bałtyckiej Przyrody – poznaj, zrozum, chroń” 
Projekt finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku. 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 za-

jęć edukacyjnych i wydarzeń plenerowych. Podnoszenie świadomości ekologicznej odbiorców 
w zakresie postaw pro-przyrodniczych przekłada się na podejmowanie decyzji i dokonywanie 
wyborów ograniczających presję na środowisko przyrodnicze i degradację jego zasobów. 

Głównymi działaniami projektowymi były: warsztaty edukacyjne pn. Błękitna Szkoła; letni kurs 
Ichtiologia Morza przeprowadzony przez edukatorów i naukowców w Stacji Morskiej im. Profe-
sora Krzysztofa Skóry w Helu, w tym podwodne zajęcia badawczo-terenowe; wydarzenia ple-

nerowe upowszechniające wiedzę ekologiczną: Międzynarodowy Dzień Bałtyckiego Morświna, 
Piknik Bioróżnorodności, Dzień Ryby w Helu i inne; rejsy edukacyjne dla uczestników Błękitnej 
Szkoły; projekt i druk materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących ssaków morskich 
oraz ryb na zajęcia organizowane w ramach projektu oraz na wydarzenia plenerowe; zakup 
sprzętu i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć w ramach Błękitnej Szkoły, w tym 
m.in. wielkoformatowa gra edukacyjna, mikroskopy stereoskopowe, komputery stacjonarne. 
Odbiorcami projektu były w szczególności dzieci i młodzież szkolna, dorośli z województwa 

pomorskiego, a także turyści, którzy zwłaszcza w okresie wakacyjnym mają bezpośredni 
wpływ na jakość i stan nadmorskiej przyrody. 
 
Budżet projektu wynosił: 332.304,09 zł, w tym dofinansowanie 290.304,09 zł. 
Kwota dotacji otrzymana w roku 2021 wyniosła : 179.766,45 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 r. – 31.12.2021 r.  
W 2021 r.  – drugim roku trwania projektu – rozliczono z instytucją finansującą pierwszy rok 
realizacji projektu. Zrealizowano zaplanowane zadania: korekta językowa, tłumaczenia na  

j. angielski, przygotowanie grafik i tabel, projekt, skład i łamanie, druk, w wyniku których 
powstała monografia pn. „Łeba – średniowieczne miasto pod wydmami. Kościół św. Mikołaja  
w świetle wyników badań archeologiczno-architektonicznych.” – 320-stronicowe opracowanie 
przedstawiające wyniki badań archeologicznych prowadzonych w latach 2015-2019 przez 
zespoły badawcze Instytutu Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego, Katedry Geodezji 

Politechniki Gdańskiej oraz firmy AES Patryk Muntowski, 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 
zarejestrowanych wewnątrz odsłoniętych pozostałości zabudowy przedstawiono w kontekście 
interdyscyplinarnych analiz. Bazując na dorobku sformułowanych koncepcji socjologicznych 
narrację badań skierowaną jednocześnie do odbiorców specjalistów i niespecjalistów 
poprowadzono w formie opisu dziejów kościoła, z podkreśleniem uchwyconych archeologicznie 

aktywności na tym terenie i prezentacją najważniejszych znalezisk. Monografia uzyskała dwie 
pozytywne recenzje wydawnicze. Monografię wydało Wydawnictwo „Bernardinum” Sp. z o. o. 
w nakładzie 300 egz. 
 
Budżet projektu wyniósł: 104.587,29 zł, w tym dotacja 81.400,00 zł. 
Kwota dotacji otrzymana w roku 2021 wyniosła: 36.800,00 zł. 
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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 finansowany ze środków udostępnionych przez Komitet Mechanizmu Finansowego EOG 

oraz ze środków budżetu państwa.  
Projekt realizowany w terminie: 01.06.2021 r.- 31.05.2023 r.  
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 
baza programowa 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 
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. 

 
W 2021 r. przystąpiono do realizacji zaplanowanych zadań projektowych. Fundacja ogłosiła 
nabór na 6. ekspertów zewnętrznych w projekcie, którzy wesprą zespół merytoryczny Fundacji 
oraz Partnerów w tworzeniu programu oraz materiałów i narzędzi edukacyjnych. 
Przygotowano, wydrukowano i rozdystrybuowano ulotkę edukacyjno-informacyjną o projekcie 
i Morzu Bałtyckim. Projekt promowano podczas dwóch wydarzeń plenerowych: w lipcu podczas 
Dnia Ryby w Helu oraz wrześniu podczas pikniku naukowego „Klimat dla Nauki”. W okresie od 

października do grudnia 2021 r. zorganizowano konferencję otwierającą projekt oraz 
3 spotkania projektowe. Eksperci – łącznie 17 osób pracowali nad założeniami programu 
edukacyjnego. W dwóch spotkaniach i konferencji wzięli udział przedstawiciele partnerów  
z Norwegii.  
 
Budżet projektu wynosi: 239.782,00 EUR, w tym dotacja 215.807,00 EUR 

Kwota dotacji otrzymana w roku 2021 z budżetu państwa /MF oraz Min. Funduszy i Polityki 

Regionalnej/ wyniosła: 0,00 zł. 
 
 
Projekt „Klimat dla Nauki. Doświadcz, poznaj, zrozum – pikniki naukowe” 
Projekt finansowany ze środków Skarbu Państwa w ramach konkursu Ministra Edukacji i Nauki 
„Społeczna odpowiedzialność nauki”. 

 
W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce rozpoczęcie projektu planowane na 2020r.  
przesunięto na rok 2021r. Zgodnie z aktualnym harmonogramem projekt realizowany będzie  
w okresie: 01.02.2021 - 30.11.2022r. 
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.  
 
W ramach projektu w roku 2021r. zostały zrealizowane dwa pikniki naukowe. Jeden odbył się 
w Gdyni w dniach 11 i 12 września oraz drugi w dniach 15 i 16 października w Gdańsku.   
Piknik w Gdyni zorganizowany został na obszarze tzw. Placu Grunwaldzkiego, czyli w jednym 
z najczęściej odwiedzanych miejsc spacerowych w Gdyni, około 100 metrów od słynnego 
Skweru Kościuszki. W obszarze między Teatrem Muzycznym, Centrum Filmowym w Gdyni oraz 

odrestaurowaną Muszlą Koncertową postawiono 8 stoisk naukowych.  
Ponadto w ramach pikniku miała miejsce edukacyjna strefa dla dzieci z modelowaniem  
z kolorowych mas i uczeniem się zjawisk fizycznych przez zabawę. Wydarzenie otrzymało 
honorowy patronat Pana Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka. Szacuje się, że piknik 
w Gdyni w ciągu dwóch dni odwiedziło około 6.000 osób.  
 

Piknik w Gdańsku zorganizowany został na terenie kampusu Uniwersytetu Gdańskiego 
w dniach 15-16.10.2021r. Przygotowane zostały stoiska edukacyjne do prezentacji osiągnięć 

naukowych, pokazów, warsztatów. Zorganizowano konkursy, gry terenowe, występy 
artystyczne na przygotowanej scenie, aktywności sportowe i zawody rodzinne z nagrodami.  
Zainteresowanie do udziału w Pikniku zgłosiło wiele wydziałów, jednostek UG oraz kół 
naukowych, m.in. Instytut Pedagogiki Pracownia Edukacji Medialnej, Koło Naukowe Refectum, 
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Koło Naukowe Projektor, Studenckie Koło Sympatyków Dziedzictwa Słowiańskiego Aoryst, Koło 

Naukowe Studentów Filologii Klasycznej, Katedra Ekonometrii, Muzeum Bursztynu, Wydział 
Matematyki, Fizyki i Informatyki UG, Naukowe Koło Logistyki, Koło Naukowe HaZet, Zakład 
Biologii Molekularnej Wirusów, Katedra Chemii Teoretycznej, Stacja Biologiczna UG, Wydział 
Nauk Społecznych UG. 

 
Głównym celem zrealizowanych działań w roku 2021 była popularyzacja osiągnięć i badań 
naukowych, pracy naukowców, prac rozwojowych oraz promocja nauki z działaniami, które 
ukierunkowane są na przedstawienie w przystępny sposób przydatności wiedzy naukowej 
w życiu codziennym oraz upowszechnianie tradycji nauki w życiu codziennym. Przygotowane 
działania miały przybliżyć naukę w możliwie zrozumiałej i ciekawej formie, która pozwoli 
zrozumieć sens pracy naukowej, rozwinąć ciekawość świata i radość z jej poznawania. 

Istotnym aspektem pikników było wykreowanie wydarzeń, które pozwolą na integrację 
społeczności lokalnych ze środowiskiem naukowców i pomorskim ośrodkiem akademickim. 
Pikniki pozwoliły przedstawić zagadnienia społecznej odpowiedzialności nauki tj. nauki, która 
uwzględnia interesy społeczne, ochronę środowiska oraz relacje z różnymi grupami 

interesariuszy.  Zwiększyły wśród uczestników świadomość roli badań naukowych w poprawie 
komfortu życia codziennego.  

 
Budżet projektu wynosi: 331.000,00 zł, w tym dotacja 297.000,00 zł 
Kwota dotacji otrzymana w roku 2021 wyniosła: 0,00 zł  
 
 
Projekt „Wystawa rysunków Andrzeja Wajdy oraz plakatów filmowych na 
Uniwersytecie Gdańskim” 

Projekt realizowany w terminie: 09.09.2021 r. – 31.10.2021 r., dofinansowany ze środków 
Miasta Gdańska.  
Głównym celem projektu było przygotowanie sposobu prezentacji prac na wystawę  
pn. „Andrzej Wajda. Człowiek z Gdańska”, organizowaną przez Uniwersytet Gdański 
we współpracy z Muzeum Techniki i Sztuki Japońskiej Manghha w Krakowie, przedstawiającą 
ponad 150 oryginalnych rysunków A. Wajdy, 50 oryginalnych plakatów A. Wajdy oraz 

dodatkowo prezentującą storyboardy i akwarele z archiwum A. Wajdy. Wernisaż zaplanowano 

przy okazji inauguracji roku akademickiego oraz nadania imienia Andrzeja Wajdy 
Uniwersyteckiemu Centrum Filmowemu. Na miejsce ekspozycji wystawy wybrano Bibliotekę 
Główną UG, przy ul. Wita Stwosza 53, Gdańsk. Wstęp dla wszystkich zainteresowanych był 
bezpłatny.  
W ramach projektu Fundacja podjęła się oprawienia 100 oryginalnych rysunków A. Wajdy 
i promowała zadanie na swojej stronie www dedykowanej projektowi.  

 
Budżet projektu wynosi: 16.000,00 zł, w tym dotacja: 10.000,00 zł. 
Kwota dotacji otrzymana w roku 2021 z Miasta Gdańska wyniosła: 10.000,00 zł 
 
 
Projekt „Ewangelicy i mennonici w Żuławkach – inwentaryzacja przestrzeni 
sakralnej oraz edukacja kulturowa” 

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Narodowego 
Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa., realizowany w terminie: 01.08.2021 r. – 
31.10.2021 r. 
Działania projektowe objęły obszar przestrzeni sakralnej (kapliczka i cmentarz ewangelicki) 
związanej z działalnością gminy ewangelickiej i mennonitów w Żuławkach i okolicy, który 
objęty jest ochroną prawną w formie wpisu do Rejestru Zabytków Województwa Pomorskiego 
(nr 1450, Żuławki działka nr 111, Gmina Stegna, powiat nowodworski, woj. pomorskie). 

Były to: inwentaryzacja przestrzenna wszystkich naziemnych obiektów, szczegółowa 
inwentaryzacja wraz z dokumentacją fotograficzną (wykonana również przy użyciu metody 
RTI) oraz metryczną nagrobków i fragmentów płyt nagrobnych zdeponowanych w kapliczce, 
wstępna prospekcja nieinwazyjna kamerą inspekcyjną krypty znajdującej się pod kaplicą –  
w celu stworzenia schematu tej przestrzeni i możliwych do zidentyfikowania obiektów 
wewnątrz, a także wstępna identyfikacja płyt nagrobnych. Wszystkie zadania, w które  

w celach edukacyjnych włączono także lokalną społeczność oraz wolontariuszy (studenci, 
uczniowie, rodziny z małymi dziećmi) zostały zrealizowane. Efektem projektu jest 

uporządkowanie i zdefiniowanie zakresu przestrzeni sakralnej w Żuławkach oraz obszerna 
dokumentacja zabytku, która posłuży wskazaniu dalszych możliwych działań Gminy Stegna 
w celu wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego. W szerszym kontekście uzyskane 
wyniki mogą być dalej rozwijane zarówno w zakresie naukowym jak i promocyjnym. 
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Prace prowadziły zespoły badawcze Instytutu Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego, 

Katedry Geodezji Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Warszawskiego. 
 
Budżet projektu wynosi: 73.500,00 zł, w tym dotacja 73.500,00 zł 
Kwota dotacji otrzymana w roku 2021 ze środków budżetu państwa wyniosła: 73.500,00 zł 

 
 
Projekty zrealizowane w latach ubiegłych, dla których w 2021 r. prowadzono 
rozliczenia finansowe: 
 
Projekt „Matmaniacy – VIII edycja” – w styczniu 2021 r. złożono rozliczenie finansowe 
projektu zrealizowanego w 2020 r., Całkowity budżet projektu wyniósł 26.405,23 zł,  

w tym dofinansowania z Gminy Miasta Sopotu: 10.000,00 zł. 
 
Projekt „Łeba – średniowieczne miasto pod wydmami. Badania archeologiczne 
kościoła św. Mikołaja (2015-2019)” – w styczniu 2021 r. złożono raport częściowy  

z realizacji projektu w pierwszym roku jego trwania tj. 2020 r. Budżet zadania w 2020 r. 
wyniósł 57.776,08 zł, w tym dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury: 44.600,00 zł.  
 
 
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%. W dniu 20 
stycznia 2022r. IZ RPO WP 2014-2020 podpisała Deklarację zamknięcia pomocy dla projektu. 

 
Całkowita wartość projektu: 3 818.933,42 zł. 
Kwota dofinansowania działań realizowanych przez Fundację ze środków RPO: 2 134.486,72 zł, 
kwota dotacji ze środków WFOŚiGW: 323.913,50 zł  
Kwota dotacji otrzymana w roku 2021 wyniosła: 19.590,42 zł, z czego kwota dotacji z UE 

19.590,42 zł; ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: 0,00 zł. 
 

 
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%. W dniu 
12 stycznia 2022r. IZ RPO WP 2014-2020 podpisała Deklarację zamknięcia pomocy dla 

projektu. 
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Całkowita wartość projektu 1 904.063,65 zł.  

Kwota dofinansowania działań realizowanych przez Fundację ze środków RPO: 1 392.085,81 zł, 
kwota dotacji ze środków WFOŚiGW: 125.373,25 zł, 
Kwota dotacji ze środków z UE otrzymana w roku 2021 wyniosła:  190.627,05 zł. 
 

 
Projekty zrealizowane przez Fundację będące w okresie trwałości: 
• Baltic Sea Information on Acoustic Soundscape/Informacja o poziomie dźwięków podwod-

nych Morza Bałtyckiego" (BIAS); 
• Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki 

Gdańskiej (NorFOK). 
 
 

Fundacja w ramach działalności statutowej w roku 2021 udzieliła pomocy rzeczowej 
i wsparcia finansowego Uniwersytetowi Gdańskiego w wysokości: 
 

56.167,53  zł – wsparcie finansowe przekazane na rzecz Uniwersytetu Gdańskiego. 
 
 
Przychody z działalności statutowej w roku 2021 wyniosły:   1 990.976,41 zł 

Koszty z działalności statutowej w roku 2021 wyniosły:     2 026.388,30 zł 
 
 
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 2021 

 
W roku 2021 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 wydarzeń. 
 

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, 
- Akademickim Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej. 
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W 2021 roku oferta obejmowała prowadzenie kursów z języków: angielskiego, niemieckiego, 

francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, szwedzkiego, włoskiego, koreańskiego. Zostały 
przeprowadzone kursy semestralne, kursy indywidualne dostosowane do potrzeb klienta, kursy 
branżowe i biznesowe. Prowadzone są kursy oraz egzaminy certyfikatowe z języka polskiego 
jako obcego. 

W roku 2021 Fundacja zawarła również umowę o współpracy na organizację i realizację kursu  
języka angielskiego pn. English for International Communication dla 196 pracowników UG. 
 
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. 
 
Biorąc pod uwagę rosnące koszty utrzymania fokarium oraz obowiązujące na rynku opłaty za 
podobne rodzajowo świadczenia, zaistniała konieczność zwiększenia opłaty z 5 do 10 zł/osobę 
- działanie było uzasadnione i celowe. Zmiana opłaty wprowadzona została z dniem 1 czerwca 
2021r.  
 

Ze względu na stan epidemii COVID-19 działalność prowadzona była w reżimie sanitarnym 
zgodnie z Wytycznymi dla postępowania w zakresie obsługi ruchu turystycznego fokarium Sta-
cji Morskiej im. Prof. Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu 
w trakcie epidemii COVID-19 pozytywnie zaopiniowanymi przez Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Pucku. W roku 2021 helskie fokarium odwiedziło 295 906 osób 
co stanowi wzrost odwiedzających o  ponad 70% w stosunku do roku 2020 (173 397 osób). 
W obsłudze fokarium pomagało 87 wolontariuszy. 
 

 
W roku 2021 koszty rehabilitacji pokrywane były z działalności gospodarczej – obsługa ruchu 
turystycznego oraz dotacji RDOŚ w kwocie 34.472,80 zł. W roku 2021 prowadzona była rów-
nież zbiórka publiczna za pośrednictwem portalu ratujemyzwierzaki.pl. Zebrana kwota wynio-
sła  185.868,30 zł i przy uwzględnieniu dofinansowania RDOŚ w Gdańsku pozwoliła na pokry-
cie kosztów rehabilitacji w roku 2021. 
 
 

Działalność promocyjno-handlowa 
 

a. Sprzedaż artykułów z logotypem Uniwersytetu Gdańskiego 
 
W roku 2021 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, realizował 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, a całkowita wartość 
kontraktu wynosiła 251.745,87 zł brutto.  
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b. Sprzedaż artykułów z wizerunkami bałtyckich ssaków i ryb 

 
W 2021 roku ze względu na stan epidemii COVID-19 działalność stacjonarnego sklepu 
fokarium w Helu prowadzona była w reżimie sanitarnym. 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 2021 Fundacja kontynuowała również sprzedaż za pośrednictwem internetowego 
sklepu fokarium (www.sklepikfokarium.pl). Sklep cieszy się dużym zainteresowaniem wśród 
klientów mieszkających w środkowej i południowej części naszego kraju.  

 

Dom Morświna 
 
W 2021 roku, ze względu na stan epidemii COVID-19 Fundacja zawiesiła prowadzenie edukacji 
dla turystów w Domu Morświna - mikro-muzeum dedykowanemu ginącemu na Bałtyku 

gatunkowi.  
 
 

Współpraca z Centrum Filmowym Uniwersytetu Gdańskiego im. Andrzeja Wajdy 
 
W 2021r. Fundacja nawiązała współpracę z Centrum Filmowym Uniwersytetu Gdańskiego im. 
Andrzeja Wajdy. Centrum Filmowe jest nową jednostką, której zadaniem jest kontynuowanie 
długiej, sięgającej lat 70tych tradycji filmoznawczej na Uniwersytecie Gdańskim, a także 
koordynowanie już istniejących, różnorodnych działań związanych z kulturą filmową  

i rozwijanie nowych. Współpraca obejmuje w szczególności obsługę finansowo - księgową 
związaną ze sprzedażą biletów na pokazy filmowe oraz wystawy. 
 
 
Współpraca z Grupą LOTOS S.A. 
 

W roku 2021 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. 

 

Projekt, prowadzony we współpracy ze Stacją Morską im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu 
Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu, obejmował w 2021r. szereg działań w szcze-

gólności w zakresie: 
✓ Kontynuacji kampanii edukacyjno-informacyjnej pn. STWORZYWA MORSKIE (warszta-

ty dot. zanieczyszczenia plastikiem oraz mikroplastikiem Morza Bałtyckiego, cykl rej-
sów edukacyjnych realizowanych w ramach zajęć edukacyjnych Błękitnej Szkoły); 

✓ Kontynuacji kampanii edukacyjno-informacyjnej pn. MIESZKAŃCY BAŁTYKU – POZNAJ 
BY CHRONIĆ (stworzenie panelu edukacyjnego dotyczącego problemu eutrofizacji Mo-
rza Bałtyckiego, interaktywnego placu zabaw z tablicami aktywności i urządzeniami 
edukacyjnymi na terenie Stacji Morskiej); 

✓ Edukacji bezpośredniej w postaci lekcji i warsztatów Błękitnej Szkoły oraz letniego kur-
su ICHTIOLOGIA MORZA o zasięgu regionalnym i krajowym, służącej przekazywaniu 
najnowszej wiedzy o środowisku Morza Bałtyckiego, metodach badania podwodnego 
życia, zagrożeniach antropogenicznych ze szczególnym uwzględnieniem zanieczysz-
czenia plastikiem i metodach ich ograniczania. 

 
 

Współpraca z Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna 
 
W roku 2021 Fundacja kontynuowała współpracę z Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań 
S.A. Przedmiotem współpracy było prowadzenie działań informacyjno - edukacyjnych  

z zakresu zwiększenia świadomości ekologicznej społeczeństwa w obszarze redukcji ilości 
wykorzystywanych opakowań oraz odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych  
z wykorzystaniem śmieciarki edukacyjnej „Miecia” oraz przygotowanie materiałów 
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edukacyjnych w formie poradnika Odpowiedzialny klient – ograniczanie opakowań i wyrobów  

z plastiku pn. „Odpakuj zwyczaje”. 
 
Współpraca z BRITA Polska sp. z o.o. 
 

W roku 2021 Fundacja wraz ze Stację Morską nawiązała współpracę w ramach projektu CSR 
"Brita Filtrujemy dla Bałtyku" obejmującą w szczególności: 
✓ Wykonanie 4 nagrań video edukacyjnych, 
✓ Stworzenie 13 materiałów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży: wkład merytoryczny 

w procesie przygotowania materiałów kreatywnych, edukacyjnych i scenariuszy lekcji, 
✓ Adopcję jednej z fok, będących pod opieką Stacji Morskiej w okresie rehabilitacji i nadania 

jej imienia „Britka” (w 2021 roku). 
 

 
Organizacja targów i konferencji naukowych: 
 

W roku 2021 z powodu stanu epidemii COVID-19 odbyła się jedna konferencja w formule on- 
line i jedna w formule hybrydowej. 
 

✓ ”KCIK on-line session „Current Trends in Quantum Information” Friday. May 
21,2021”, współorganizowana przez Krajowe Centrum Informatyki Kwantowej UG 
(KCIK), która odbyła się w formule on line w dniu 21 maja 2021 roku. Ilość uczestników: 
47 osoby  z UG, UJ, UŁ, CTF PAN, PAN IITiS, UAM, UMK Toruń. 

✓ „IV Prawnicze Forum Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa”, 
współorganizowane przez WPiA UG, które odbyło się w formule hybrydowej w dniu 
8 października 2021 roku. Ilość uczestników: 30 osób. 

 

Podpisane zostało porozumienie na wydanie książki „Związki zawodowe w Europie 
Środkowo-Wschodniej w ciągu trzydziestu lat od transformacji systemowej”/ „Trade 
unions in Central and Eastern Europe in thirty years since the systemic 
transformations” (w ramach umowy z Polskim Koncernem Naftowym ORLEN SA, umowa 

nr MK/KIW/IWW/4/2021, z dnia 15.03.2021). Autorzy przedstawiają modele funkcjonowania 
związków zawodowych w różnych krajach.  
Książka została wydana w czerwcu 2021 r., w Wydawnictwie UG. 

 
 
Konferencje planowane w 2021 r., w związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce 
przełożone na kolejny rok: 
 
✓ „The Seventh International Workshop on Advanced Spectroscopy and Optical 

Material”(IWASOM 2020), współorganizowana z Zakładem Spektroskopii Fazy 

Skondensowanej Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Gdańskiego pierwotnie 
planowana w dniach 12-17 lipca 2020 r. na Uniwersytecie Gdańskiem, przełożona na 11-
16 lipca 2021 r., ostatecznie ma się odbyć w terminie 10 – 15 lipca 2022 r. 

✓ „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 sytuacji epidemiologicznej).  

✓ 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), przełożona została na listopad 2021r., a następnie na 
przełom maj/czerwiec  2022 r. 

 
 
W 2021r. nie odbyły się Targi Akademia oraz  Akademickie Targi Pracy Trójmiasto. 
Przychody z działalności gospodarczej w roku 2021 wyniosły:   4 718.012,99 zł 
Koszty z działalności gospodarczej w roku 2021 wyniosły:     2 228.834,24 zł 
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4. Odpisy uchwał zarządu fundacji 

 
Zarząd Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w roku 2021 odbył 21 posiedzeń 
w terminach: 11 styczeń, 22 i 23 luty, 22 i 29 marzec, 12 i 30 kwietnia, 14 i 31 maja, 17 
czerwiec, 1 lipiec, 24 sierpień, 8 i 27 wrzesień, 21 październik, 23 i 29 listopad oraz 6, 16,17  

i 23 grudzień. 
 
Zarząd Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w roku 2021 podjął następujące uchwały: 
 

l.p. Nr uchwały Data uchwały Dotyczy 

1 1/2021 11.01.2021 w sprawie: wniosku o dofinansowanie 
realizacji projektu „Dla Bałtyku bez plastiku - 
poznaj, zrozum, chroń” 

2 2/2021 22.02.2021 w sprawie: złożenia wniosku o subwencję 
w ramach Tarczy Finansowej 2.0 Polskiego 

Funduszu Rozwoju  w następstwie 

wystąpienia COVID-19 

3 3/2021 23.02.2021 w sprawie: zatwierdzenia zmiany Regulaminu 
organizacyjnego Fundacji Rozwoju 
Uniwersytetu Gdańskiego 

4. 4/2021 22.03.2021 w sprawie: upoważnienia do zawarcia aneksu 
nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu 

„Klimat dla Nauki. Doświadcz, poznaj, zrozum 
- pikniki naukowe” (SONP/SN/461615/2020) 

5 5/2021 30.04.2021 w sprawie: oferty realizacji zadania 
publicznego "Narodziny więzi” – festiwal dla 
rodziców spodziewających się dziecka 

6 6/2021 30.04.2021 w sprawie: zniesienia opłaty za zajęcia 
warsztatowe oraz lekcje w Błękitnej Szkole 
w Helu w 2021 roku dla uczestników 

z województwa pomorskiego 

7 7/2021 14.05.2021 w sprawie: złożenia wniosku pn. Aktywizacja 
społeczności lokalnej na rzecz ochrony 
środowiska 

8 8/2021 31.05.2021 w sprawie: opłaty za wstęp do FOKARIUM 
STACJI MORSKIEJ IM. PROF. KRZYSZTOFA 
SKÓRY UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 
W HELU 

9 9/2021 17.06.2021 w sprawie: złożenia wniosku o kredyt 

w rachunku bieżącym 

10 10/2021 17.06.2021 w sprawie: wniosku do Rady Fundacji 
o pokrycie straty za rok 2020 

11 11/2021 01.07.2021 w sprawie: przystąpienia do organizacji 
pracodawców - PRACODAWCY POMORZA 

12 12/2021 27.09.2021 zawarcia umowy o współpracy przy 

organizacji i realizacji kursów języka 
angielskiego dla pracowników Uniwersytetu 
pn. „English for International 
Communitation”. 

13 13/2021 23.11.2021 wniosku o dofinansowanie realizacji projektu 

„BŁĘKITNA SZKOŁA – warsztaty morskie  
w Helu roku 2022” 
 

14 14/2021 29.11.2021 wniosku o dofinansowanie realizacji projektu 
„Przyjaciele bałtyckiej przyrody – kampania 
informacyjno-edukacyjna na rzecz 
zachowania przyrodniczych walorów Pomorza 

w roku 2022r.” 
 

15 15/2021 29.11.2021 wniosku o dofinansowanie realizacji projektu 

„Kino z klasą. Program edukacji filmowej  
i warsztatów twórczych dla uczniów szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych” 
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16 16/2021 29.11.2021 wniosku o dofinansowanie realizacji projektu 

„Utrwalanie efektów ekologicznych na 
obszarze Parku Wydmowego w Helu w 2022 
roku” 

17 17/2021 29.11.2021 wniosku o dofinansowanie realizacji projektu 
„Renaturalizacja siedlisk i roślinności 
zdegradowanego torfowiska wysokiego 
w rezerwacie przyrody Bielawa – etap III” 

18 18/2021 29.11.2021 wniosku o dofinansowanie realizacji projektu 
„Bałtyk bez barier – zwiększenie szans 

edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez 
wykorzystanie metod aktywizujących w roku 
2022” 

19 19/2021 06.12.2021 zawarcia umowy partnerskiej dotyczącej 
wniosku nr K1m/0616 

20 20/2021 16.12.2021 zawarcia aneksu nr 3 do umowy w ramach 
projektu pn. „Łeba – średniowieczne miasto 
pod wydmami. Badania archeologiczne 
kościoła św. Mikołaja (2015-2019).” 

21 21/2021 17.12.2021 nieodpłatnego przekazania na rzecz 
Uniwersytetu Gdańskiego środków trwałych 

22 22/2021 23.12.2021 w sprawie złożenia Oferty FRUG dot. realizacji 
zadania publicznego pn. Cyberpunk is now! 
Wystawa memorabiliów filmowych do 
Województwa Pomorskiego. 

23 23/2021 23.12.2021 złożenia Oferty FRUG dot. realizacji zadania 
publicznego pn. Cyberpunk is now! Wystawa 
memorabiliów filmowych do Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku 

24 24/2021 23.12.2021 złożenia Oferty FRUG dot. realizacji zadania 

publicznego pn. Wajda Docs Festiwal do 
Województwa Pomorskiego 

25 25/2021 23.12.2021 złożenia Oferty FRUG dot. realizacji zadania 

publicznego pn. Wajda Docs Festiwal do 
Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

 
 
Odpisy uchwał Zarządu Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego stanowią załącznik nr 2  
do niniejszego sprawozdania z działalności prowadzonej w roku 2021. 

 
5. Informacja o 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 

1 769 575,81  
przelew 

25.02 

Darowizny 221 400,60  przelew/gotówka 3.13 

Działalność gospodarcza 4 718 012,99 przelew/gotówka 66.73 

Pozostała działalność operacyjna i finansowa 361 008,03 przelew 5.12 

Suma: 7 069 997,43  100,00 % 
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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 1 970 220,77 przelew 

Wsparcie finansowe Uniwersytetu Gdańskiego 
udzielone zgodnie ze Statutem Fundacji 

56 167,53 
przelew 

Pozostałe                         0,00 przelew/gotówka 

Suma 2 026 388,30  

 

Wynik finansowy działalności gospodarczej (przychody pomniejszone o koszty): 2 489.178.75 zł. 

 

Procentowy stosunek przychodów z działalności gospodarczej do przychodów z pozostałych 

źródeł wynosi 66.73 %. 

 

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 31.12.2021r. Fundacja zatrudniała 22 osoby (18,60 w przeliczeniu 

na pełne etaty), w tym: 
✓ Zarząd    2 osoby 
✓ Biuro Zarządu   5 osób 
✓ fokarium   13 osób 
✓ sklep w Helu  2 osoba 

 

Z w/w osób, 12 osób, to osoby zatrudnione wyłącznie w działalności gospodarczej  
(10 osób w fokarium plus 2 osoby – sklep w Helu).  
 
W roku 2021 Fundacja: 

✓ zawarła umowę o pracę z 3 pracownikami, 
✓ rozwiązała umowy o pracę z 2 pracownikami. 

 

Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym Koszty [zł] 
Forma płatności 

[przelew/gotówka] 

koszty realizacji celów statutowych 2 026 388,30 

 
przelew/gotówka 

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

955 309,12 
przelew/gotówka 

koszty działalności gospodarczej 2 228 834,24 przelew/gotówka 

koszty pozostałej działalności operacyjnej i finansowej 58 907,74 przelew 

Suma 5 269 439,40  
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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        1.086.795,80 zł 
w tym: 

✓ premie:            112.722,00 zł 
✓ nagrody jubileuszowe:                               0,00 zł 
✓ odprawy emerytalne            0,00 zł 

 
Wynagrodzenia osobowe w działalności gospodarczej  
w roku 2021 wyniosły              434.573,63 zł 

w tym: 
✓ fokarium              350.685,88 zł 
✓ sklep w Helu               83.887,75 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 wyniosły łącznie:         322.484,92 zł. 
w tym: 
- wynagrodzenia osobowe:                               322.484,92 zł 
- nagrody:                                                                           0,00 zł 
- premie:                                  0,00 zł 
- inne świadczenia /wskazać jakie/:                                  0,00 zł 

 
 

d) wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia: 
 

679.654,00 zł, w tym: z działalności gospodarczej 336.719,00 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       2 924.774,51 zł 
• PEKAO SA           12.681,68 zł 

Łączna kwota na rachunkach    2 937.456,19 zł 
 
g) kwoty zgromadzone w gotówce:         44.722,38 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 

150.903,14 zł.  

 
k) wartości aktywów i zobowiązań Fundacji ujęte we właściwych sprawozdaniach 

finansowych sporządzonych dla celów statystycznych: 

 
Aktywa         4 170.034,59 zł  
Zobowiązania krótkoterminowe        519.585,65 zł 
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8. Informacje o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorzą-

dowe oraz o ich wynikach finansowych: 
 
Projekt „Matmaniacy – IX edycja” 
Projekt realizowany w terminie: 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r., dofinansowany ze środków 

Gminy Miasta Sopotu.  
Głównym celem realizacji zadania było zaciekawienie nauką i wspieranie rozwoju w zakresie 
matematyki oraz nauk przyrodniczych (chemia) uczniów uczęszczających do klas IV-VIII 
sopockich szkół podstawowych, poprzez organizację zajęć w postaci wykładów i/lub 
warsztatów popularno-naukowych w formie stacjonarnej, online lub hybrydowej oraz kampanii 
upowszechniającej naukę w Internecie.  
W ramach projektu przeprowadzono 36 zajęć matematycznych oraz 8 zajęć chemicznych. 

Sytuacja epidemiczna pozwoliła przeprowadzić w szkołach znakomitą większość zajęć. Jedynie 
3 zajęcia zrealizowano w formule online. Łącznie w projekcie wzięło udział 643 uczniów  
z czterech szkół podstawowych z Sopotu. Dodatkowo, w okresie wakacyjnym, przeprowadzono 
kampanię upowszechniającą naukę w postaci regularnego publikowania na stronie www 

Fundacji dedykowanej projektowi oraz w mediach społecznościowych 9. zestawów zagadek 
matematycznych wraz z odpowiedziami, które przygotowała wieloletnia koordynatorka 
merytoryczna projektu.  

W efekcie realizacji projektu uczniowie poznali: korzyści z uczestniczenia w zajęciach 
popularno-naukowych, możliwości naukowej pracy w dziedzinach, które są w kręgu 
zainteresowań uczniów, poznali naukowców i wiedzą, że są to osoby zajmujące się bardzo 
ciekawymi zagadnieniami w ramach swojej pracy naukowej, ponadto zwiększyli swoje 
zainteresowanie nauką oraz możliwością pracy w charakterze naukowca.  

 
Budżet projektu wynosi: 21.886,72 zł, w tym dotacja: 10.000,00 zł 
Kwota dotacji otrzymana w roku 2021 z Gminy Miasta Sopotu wyniosła: 10.000,00 zł 

 
 
9. Rozliczenia z tytułu zobowiązań podatkowych, informacja w sprawie składanych 

deklaracji podatkowych [w zł] stan na dzień 31.12.2021 r. 
 

• ZUS 40.269,92 zł  
• VAT–7 50.924,00 zł  
• CIT-8 10.071,00 zł  
• PIT-4R 16.657,00 zł  
• PIT-8AR 0,00 zł  
• PFRON 0,00 zł  

RAZEM 117.921,92 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 
 

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 przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r., poz. 593 t.j.). 

 
Jednocześnie Fundacja realizując ustawowy obowiązek dokonała zgłoszenia do Centralnego 
Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). CRBR jest prowadzony przy użyciu systemu 
teleinformatycznego i służy do gromadzenia i przetwarzania informacji o beneficjentach 
rzeczywistych podmiotów wymienionych w art. 58 oraz informacji o osobach uprawnionych do 
dokonania zgłoszeń do CRBR, o których mowa w art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 
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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 
2021 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 dniach 28.06-02.12.2021r. w ramach Projektu pn. „Przyjaciel Bałtyckiej Przyrody – 

kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania 
przyrodniczych walorów Pomorza”, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie 

RPPM.11.04.00-22-0018/15-00 ze zm., Zespół Kontrolujący Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego, w imieniu Zarządu Województwa Pomorskiego pełniącego 
funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Pomorskiego na lata 2014 – 2020 przeprowadził kontrolę na zakończenie Projektu.  
 
Zakres kontroli: 

- dokumenty finansowo-księgowe i dokumentacja kadrowa projektu, 
- udzielone zamówienia i zawarte umowy z wykonawcami, 
- dokumentacja potwierdzająca osiągnięcie i zachowanie celu przedsięwzięcia, 
- osiągnięcie wskaźników produktu oraz rezultatu projektu, zgodnie z zapisami umowy  
 - dokumentacja potwierdzająca osiągnięcie i zachowanie celu przedsięwzięcia, 
- kontrola działań promocyjnych i informacyjnych projektu. 
W informacji pokontrolnej w ww. obszarach kontrolujący nie sformułował żadnych uwag.  
 

W dniach 11.08-15.12.2021r. w ramach Projektu pn. „Zrównoważona turystyka i eksten-

sywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka”, realizowanego na podstawie umowy o do-
finansowanie RPPM.11.04.00-22-0019/15-00 ze zm., Zespół Kontrolujący Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Pomorskiego, w imieniu Zarządu Województwa Pomorskiego 
pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Woje-
wództwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 przeprowadził kontrolę na zakończenie Projek-
tu.  
Zakres kontroli: 

- dokumentacja techniczna budowy infrastruktury, 
- udzielone zamówienia i zawarte umowy z wykonawcami, 
- dokumenty finansowo-księgowe i dokumentacja kadrowa projektu, 
- osiągnięcie wskaźników produktu oraz rezultatu projektu, zgodnie z zapisami umowy  
 - dokumentacja potwierdzająca osiągnięcie i zachowanie celu przedsięwzięcia, 
- kontrola działań promocyjnych i informacyjnych projektu. 
W informacji pokontrolnej w ww. obszarach kontrolujący nie sformułował żadnych uwag.  

 

 
 
Sprawozdanie z działalności Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w roku 
2021 sporządzono i podpisano elektronicznie dnia 13.04.2022r. 
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