
Sprawozdanie z działalności Zarządu i Fundacji za rok 2013. 

Wstęp 

W roku 2013 Fundacja Studentów i Absolwentów Uczelni Wyższych – Pomeranian Students’ 

Coalition realizowała swoje działania zgodnie z Rozdziałem II Statutu Fundacji. Ponadto Zarząd 

i Rada Fundacji przyjęły dokumenty strategiczne wyznaczające kierunek rozwoju i obszary 

działalności. Zostały one zawarte w misji Fundacji: Młodzi ludzie, świadomi stojących przed 

nimi wyzwań, rozwijający swoje pasje i zainteresowania, aktywni w kreowaniu społeczeństwa 

obywatelskiego Rzeczypospolitej Polskiej oraz strategii rozwoju do roku 2020, dostępnej na 

stronie internetowej Fundacji. Strategia rozwoju wskazuje kluczowe obszary działalności 

pozwalające osiągać cele w ramach przyjętej misji, prezentuje działania w ramach kluczowych 

obszarów, a także wskazuje potencjalnych partnerów. 

Działania przekrojowe 

Fundacja Studentów i Absolwentów Uczelni Wyższych – Pomeranian Students’ Coalition w 

roku 2013 w ramach działań strategicznych i wizerunkowych zdecydowała się na przebudowę 

swojej strony internetowej. Spowodowane było to awarią dotychczas funkcjonującej. 

Pierwsza decyzja o utworzeniu strony okazała się błędną, ponieważ nie udało się osiągnąć 

zadowalającego poziomu funkcjonalności. W drugim podejściu przy wykorzystaniu wiedzy i 

zaangażowania członków Fundacji stworzona została nowa strona, funkcjonująca na 

dotychczasowym adresie: www.fundacjapsc.pl. 

W roku 2013 z Fundacją Studentów i Absolwentów Uczelni Wyższych – Pomeranian Students’ 

Coalition zaczęły współpracować nowe osoby. Do naszego zespołu dołączyli: Patrycja Rajek, 

Dominika Tracz, Piotr Linda, Michał Wyszyński, Dawid Grudziński, Wojciech Milewski, Kamil 

Kusier, Tobiasz Lech oraz Paweł Ciosk. 

W roku 2013 nie uległ zmianie skład Rady i Zarządu Fundacji Studentów i Absolwentów Uczelni 

Wyższych – Pomeranian Students’ Coalition. W skład Rady wchodzili: Tomasz Skupień, Julia 

Dąbrowska i Adam Borodo. W skład Zarządu wchodzili: Łukasz Wyszyński, Karol Sikorski, Paweł 

Kusiak, Rafał Wolski i Paweł Maciszka. Ponadto w Fundacji działały dwa zespoły. Pierwszy 

odpowiedzialny za PR. Jego koordynatorką była Aleksandra Rybarczyk. Drugim zajmującym się 

bieżącą obsługą finansową od końca 2013 roku kieruje Agnieszka Skupień. W skład pierwszego 

zespołu wchodzili: Dominika Tracz, Patrycja Rajek, Paweł Maciszka i Agnieszka Borodo. W 

skład drugiego: Dominika Tracz. Kontrolę nad działaniami obu zespołów sprawuje Zarząd. 

Ponadto w obszarze sprawozdawczości i rozliczenia 1% koordynującym cały proces był 

Wiceprezes Fundacji Karol Sikorski. 

Fundacja Studentów i Absolwentów Uczelni Wyższych – Pomeranian Students’ Coalition 

uzyskała status organizacji pożytku publicznego pod koniec 2012 roku. Jednak możliwość 

pozyskiwania 1% Fundacja uzyskała od roku 2013. W związku z tym w roku 2013 został 

powołany zespół zajmujący się pozyskiwaniem środków w ramach 1%. Jego koordynatorem 



został Przewodniczący Rady Fundacji Tomasz Skupień. W skład zespołu weszli: Aleksandra 

Rybarczyk, Agnieszka Borodo i Adam Borodo. W ramach przygotowania kampanii 

zaplanowano wydruk ulotek, udział w kampanii 1% Miasta Gdyni oraz przy wykorzystaniu 

mediów społecznościowych. Działania takie były podyktowane możliwościami finansowymi 

organizacji.  

Zrealizowane projekty 

Gdyńskie Debaty Młodych – Zadanie publiczne realizowane od 2011 roku przy wsparciu 

finansowym Miasta Gdyni. W roku 2013 odbyły się dwie debaty. V GDM – Czy warto działać 

społecznie? oraz VI GDM - Media a kształtowanie rzeczywistości. Koordynatorkami projektu 

były Dominika Tracz i Patrycja Rajek. W skład zespołu przygotowującego grafikę, robiącego 

wywiady i składającego biuletyn Gdyńskich Debat Młodych wchodziły ponadto: Monika 

Narloch, Paweł Kusiak i Tobiasz Lech. Obie debaty odbyły się w Pomorskim Parku Naukowo-

Technologicznym i zgromadziły około 250 osób. Strona projektu: www.gdm.fundacjapsc.pl 

Gdyńska Akademia Młodych - Zadanie publiczne realizowane od 2011 roku przy wsparciu 

finansowym Miasta Gdyni. Druga edycja projektu obejmowała szerszy wachlarz zajęć 

tematycznych i była adresowana do uczniów pierwszych i drugich klas gdyńskich szkół 

średnich. W ramach zajęć odbywały się wykłady, warsztaty i zajęcia terenowe. Koordynatorem 

projektu był Paweł Kusiak. W skład zespołu wchodzili ponadto: Dominika Tracz – II 

koordynator, Kamil Kusier, Dawid Trudziński i Wojciech Milewski. W projekcie udział wzięło 

około 50 uczniów. Zaangażowanych ponadto było 3 wolontariuszy i członkowie Fundacji, jako 

prowadzący zajęcia. Projekt realizowany był w partnerstwie z Wydziałem Nauk 

Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej. 

Konferencja „Ochrona praw studentów przy wykorzystaniu istniejących i postulowanych 

rozwiązań” – Zadanie publiczne realizowane w ramach konkursu Ministerstwa Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu „Karta Praw Studenta – czyli nie obawiajmy się 

walczyć o swoje prawa”.  Projekt był współorganizowany z Parlamentem Studentów Akademii 

Morskiej w Gdyni i dofinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 

ramach zadania publicznego „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska 

akademickiego”. Projekt został zrealizowany jako działalność odpłata pożytku publicznego 

zgodnie z uchwałą Zarządu Fundacji. Środki pozyskane od uczestników zadania zostały 

przeznaczone na wydatki w ramach projektu. W projekcie udział wzięło około 50 uczestników. 

Warsztaty i zajęcia prowadzili eksperci Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Rzecznik Praw 

Studenta. Koordynatorem konferencji, która odbyła się w listopadzie na pokładzie promu 

Stena Line był Paweł Ciosk. W projekt zaangażowani byli ponadto: Karol Sikorski, Paweł 

Maciaszka i Rafał Wolski. 

Współorganizacja Gdyńskiego Festiwalu Kultury Studenckiej Delfinalia 2014 – Fundacja w 

ramach środków pozyskanych na realizację zadania publicznego z Miasta Gdyni w obszarze 

kultury pomagała w organizacji gdyńskich juwenaliów w maju 2013 roku. Z ramienia Fundacji 

projekt koordynowali: Karol Sikorski, Rafał Wolski i Piotr Linda. Organizatorami były: Akademia 



Morska w Gdyni oraz Akademia Marynarki Wojennej. Dwa dni koncertów, zawodów 

sportowych i wydarzeń kulturalnych na kampusie Akademii Morskiej zgromadziły ponad 

dwadzieścia tysięcy uczestników.  

Szkolenia Dla Licealistów – W roku 2013 odbyła się druga edycja projektu szkoleniowego 

organizowanego przez Fundację Studentów i Absolwentów Uczelni Wyższych – Pomeranian 

Students’ Coalition. Projekt koordynowany przez Adama Borodo zgromadził około 100 

uczniów, którzy przez dwa dni mieli okazję poznać podstawy przedsiębiorczości i pracy 

zespołowej, rozwinąć kompetencje miękkie oraz zapoznać się ze specyfiką studiów 

ekonomicznych, technicznych i humanistycznych. Projekt został zrealizowany w partnerstwie 

z Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, Uniwersytetem Gdańskim, Akademią 

Morską w Gdyni i Akademią Marynarki Wojennej. 

Konferencja Czarny Ląd i Świat Arabski – W ramach współpracy z Kołem Bezpieczeństwa 

Narodowego Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej 

Fundacja współorganizowała cykliczną konferencję naukową. Projekt był realizowany jako 

działalność odpłatna pożytku publicznego, a środki pozyskane od uczestników zadania zostały 

przeznaczone organizatorom na pokrycie kosztów logistycznych i publikacje pokonferencyjną.  

Gdyński Bal Studenta – W ramach współpracy z samorządami studenckim Akademii 

Marynarki Wojennej i Akademii Morskiej Fundacja współorganizowała wydarzenie kulturalne 

dla środowiska akademickiego – Gdyński Bal Studenta. Projekt był realizowany jako 

działalność odpłatna pożytku publicznego, a środki pozyskane od uczestników zadania zostały 

przeznaczone organizatorom na pokrycie kosztów logistycznych. Środki, które pozostały 

zostały przeznaczone na działalność statutową i cele samorządów studenckich. 

Obóz integracyjny dla studentów Adapciak 2013 – W ramach współpracy z samorządami 

studenckimi Akademii Marynarki Wojennej i Akademii Morskiej Fundacja współorganizowała 

wydarzenie kulturalno-integracyjne dla środowiska akademickiego – Adapciak 2013. Projekt 

był realizowany jako działalność odpłatna pożytku publicznego, a środki pozyskane od 

uczestników zadania zostały przeznaczone organizatorom na pokrycie kosztów logistycznych. 

W ramach projektu odbyły się gry i zabawy integracyjne, zawody sportowe i szkolenia z praw 

i obowiązków studentów.  

Ubezpieczenia studentów Akademii Marynarki Wojennej i Akademii Morskiej w Gdyni – 

Fundacja w ramach współpracy z samorządami studenckimi Akademii Marynarki Wojennej i 

Akademii Morskiej Fundacja współorganizowała proces ubezpieczeń NNW i OC dla studentów. 

W ramach działań Fundacja podpisała umowy z ubezpieczycielami (wskazanymi przez 

Samorządy) oraz zgromadziła część wpłat od studentów. Projekt był realizowany jako 

działalność odpłatna pożytku publicznego. Prowizja z tytułu ubezpieczeń została przekazana 

na cele statutowe Samorządów Studentów oraz cele statutowe Fundacji. 

Wyjazd szkoleniowy Fudnacji Studentów i Absolwentów Uczelni Wyższych – Pomeranian 

Students’ Coalition – W lutym 2013 roku odbył się wyjazd szkoleniowo-sprawozdawczy 



Fundacji Studentów i Absolwentów Uczelni Wyższych – Pomeranian Students’ Coalition. 

Wyjazd odbył się do Łeby. W ramach pobytu przeprowadzone były warsztaty pracy w grupie i 

komunikacji oraz sprawozdanie z dotychczasowej działalności. Wyjazd został częściowo 

sfinansowany z środków fundacji.  

Turniej kręgli – W 2013 r. Fundacja Studentów i Absolwentów Uczelni Wyższych – Pomeranian 

Students’ Coalition zorganizowała spotkanie integracyjne dla osób zainteresowanych w 

postaci turnieju kręgli w U7 Gdynia. Koordynatorem turnieju był Michał Rębiś. Fundacja 

dofinansowała to wydarzenie. W ramach zawodów udział wzięło około 60 osób.  

 

 


