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Gdańsk, 25.11.2019 rok 
 
Szanowni Państwo, Drodzy Goście, 
 
spotykamy się dziś w dniu uroczystego otwarcia gmachu Instytutu Informatyki Wydziału Matematyki, 
Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończenie i oddanie do użytku budynku Instytutu 
Informatyki, powstałego w ramach projektu „Rozbudowa budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i 
Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego na potrzeby kształcenia na kierunku o profilu praktycznym” 
jest naszym największym sukcesem inwestycyjnym ostatniego roku.  

 
Nowoczesny budynek Instytutu Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, wyposażony w 

najnowszy sprzęt IT, umożliwiający kształcenie nowej kadry informatycznej na najwyższym światowym 
poziomie, powstał na terenie Kampusu UG w Gdańsku Oliwie z inicjatywy władz uczelni oraz Marszałka 
Województwa Pomorskiego. Rozbudowa wraz z zakupem wyposażenia oraz oprogramowania 
umożliwiły osiągnięcie założonego  celu projektu, czyli uruchomienie nowego kierunku studiów –  
informatyki o profilu praktycznym. Jest to odpowiedź na potrzeby rynku pracy, na którym w regionie 
Pomorza poszukiwana  jest grupa około czterech tysięcy specjalistów kierunków informatycznych. 
Wartość nakładów inwestycyjnych niezbędnych do realizacji projektu wynosi ponad 39 milionów 
złotych. Uniwersytet Gdański otrzymał dofinansowanie dla inwestycji w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości ponad 21 
milionów złotych. Generalnym Wykonawcą projektu, wybranym w przetargu w trybie „zaprojektuj  i 
wybuduj” jest korporacja DORACO, zaś partnerem projektu - firma KAINOS SOFTWARE POLAND. 

 
W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować wszystkim podmiotom zaangażowanym w 

realizację tego projektu, a w szczególności władzom Urzędu Marszałkowskiego oraz dyrektorowi i 
pracownikom Departamentu Programów Regionalnych Województwa Pomorskiego; generalnemu 
wykonawcy – zarządowi korporacji DORACO; partnerowi inwestycji – zarządowi firmy KAINOS 
SOFTWARE POLAND; wszystkim podwykonawcom włączonym w prace przy obiekcie; pani kanclerz i 
pani wicekanclerz ds. Inwestycji i Remontów Uniwersytetu Gdańskiego oraz pracownikom Centrum 
Inwestycji i Remontów; władzom dziekańskim Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki oraz dyrekcji 
Instytutu Informatyki; pracownikom Biura Zarządzania Projektami Rozwojowymi oraz wszystkim  
pozostałym, którzy dołożyli starań, aby powstanie budynku Instytutu Informatyki zakończyło się 
powodzeniem.  
 
Bardzo dziękuję Państwu za przybycie. 


