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1. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŁALNOŚCI AKADEMII KALISKIEJ 
 

Uczelnia w okresie sprawozdawczym działała na podstawie następujących aktów prawnych: 

 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 
r. poz. 478  z późn. zm.); 

 Statutu Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego (t.j. Uchwała  
Nr 0012.2.VI.2020 Senatu Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego 
z dnia 17.09.2020 roku). 

 

2. WŁADZE REKTORSKIE (stan na dzień 31.12.2021 r.) 
 

Rektor i Prorektorzy 

Rektor – prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła  
Prorektor do Spraw Studenckich, Kształcenia i Współpracy z Zagranicą – prof. Akademii 
Kaliskiej dr Tatiana Manasterska  
Prorektor ds. Nauki - prof. dr hab. n. med. i n. o zdr.  Katarzyna Sygit 
 

3. DZIEKANI I PRODZIEKANI (stan na dzień 31.12.2021 r.) 
 

Wydział Nauk Społecznych 

Dziekan – prof. Akademii Kaliskiej dr Beata Wenerska 
Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia – prof. Akademii Kaliskiej dr Anna Ludwiczak  
Prodziekan ds. Organizacji, Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem - dr Izabela Rącka  
 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Dziekan – prof.dr hab. n. med. i n. o zdr.  Jacek Piątek 
Prodziekan ds. Studenckich – prof. Akademii Kaliskiej dr inż. Małgorzata Kowalczyk 
Prodziekan ds. Kształcenia -  prof. Akademii Kaliskiej dr Piotr Szewczyk 
Prodziekan ds. Organizacji, Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem – prof. Akademii Kaliskiej  
dr n. med. Violetta Cebulska 
Prodziekan ds. Kształcenia Praktycznego – prof. Akademii Kaliskiej dr n. med. Violetta Koźlak 
 

Wydział Politechniczny 

Dziekan – prof. Akademii Kaliskiej dr Ryszard Maciejewski  
Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia – dr inż. Radosław Pytliński   
Prodziekan ds. Nauki, Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem - dr inż. Piotr Czarnywojtek  
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Filia Uczelni - Wydział Medyczno – Społeczno - Techniczny we Wrześni 

Dziekan – dr Urszula Kropaczewska  
Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia - dr n. o zdr. Małgorzata Dłużewska (od dnia 
18.02.2021 r.) 
 

4. DYREKTORZY I WICEDYREKTORZY INSTYTUTÓW (stan na dzień 31.12.2021 r.) 
 

Instytut – Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych  

Dyrektor – dr inż. Marek Pawlicki  
 
Instytut - Europejskie Obserwatorium Nierówności Zdrowotnych 
 
Dyrektor – prof. dr hab. n. med. Witold Zatoński 
 
Instytut Nauk o Bezpieczeństwie  
 
Dyrektor – prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo  
Wicedyrektor – prof. dr hab. inż. Jan Posobiec 
 
Instytut Współpracy z Międzynarodowym Instytutem ds. Badań Prewencyjnych 
 
Dyrektor – prof. dr hab. n. med. Hanna Krauss 
Wicedyrektor – mgr Jolanta Bilińska 
 
  
5. PEŁNOMOCNICY REKTORA (stan na dzień 31.12.2021 r.) 
 

 Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa informacji – Robert Matuszczak (od dnia 
01.03.2021 r.); 

 Pełnomocnik ds. jakości kształcenia -  prof. dr hab. inż. Jan Posobiec; 

 Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością – dr inż. Bartosz Spychalski; 

 Pełnomocnik ds.  osób z niepełnosprawnościami – mgr Halina Warsiewicz; 

 Pełnomocnik ds. informacji patentowej i ochrony własności intelektualnych - dr inż. 
Paweł Rubiński; 

 Pełnomocnik ds. międzynarodowych kontaktów naukowych - prof. dr hab. n. med. 
Witold Zatoński; 

 Pełnomocnik ds. kontaktów z uczelniami i środowiskami naukowymi 
rosyjskojęzycznymi – mgr Kazimierz Matusiak; 

 Pełnomocnik ds.  przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi i molestowaniu 
seksualnemu pracowników i studentów Akademii Kaliskiej – dr Adam Plichta (od  
dnia 01.03.2021 r.); 

 Pełnomocnik ds. szkoleń – mgr Janusz Przybył (od  dnia 1.05.2021 r.); 

 Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych – mgr Katarzyna Bronowska; 
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 Pełnomocnik ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych – mgr Katarzyna 
Bronowska; 

 Pełnomocnik ds. strategii rozwoju uczelni – dr Izabela Rącka; 

 Pełnomocnik ds. studentów wyczynowo uprawiających sport – mgr Jakub Banasiak; 

 Pełnomocnik ds. Współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz 
Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce – prof. Akademii Kaliskiej dr Anna 
Matuszewska (od dnia 01.12.2021 r.) 

 
6. UCZELNIANI KOORDYNATORZY   (stan na dzień 31.12.2021 r.) 

 

 Uczelniany Koordynator Programu Erasmus + - prof. Akademii Kaliskiej dr Tatiana 
Manasterska 

 Uczelniany Koodynator Kontroli Zarządczej – prof. Akademii Kaliskiej dr Jan 
Frąszczak 

 Uczelniany Koordynator ds. Systemu POL-on – mgr Dorota Jurek  

 Uczelniany Koordynator ds. szczepień przeciw COVID – 19 – mgr Jakub Banasiak 
 

7. KANCLERZ I ZASTĘPCY KANCLERZA  (stan na dzień 31.12.2021 r.) 
 

Kanclerz – mgr Grzegorz Szymański 
Zastępca Kanclerza - Dyrektor Administracyjny - mgr Łukasz Mikołajczyk (od dnia 
01.03.2021 r.) 
Zastępca Kanclerza - Główny Księgowy – mgr Magdalena Witczak  

 

8. KIEROWNICTWO JEDNOSTEK OGÓLNOUCZELNIANYCH I MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH 
(stan na dzień 31.12.2021 r.) 

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości  
Dyrektor - mgr Małgorzata Spychalska  
 
Biblioteka Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego 
Dyrektor - dr Elżbieta Steczek-Czerniawska  
 
Wydawnictwo Naukowe  
Dyrektor - mgr Renata Cicharska  
 
Centrum Badawczo-Wdrożeniowe  
Dyrektor – prof. Akademii Kaliskiej dr hab. Ireneusz Dziubek 
 
Ośrodek Badań Regionalnych 
Kierownik - prof. Akademii Kaliskiej dr hab. Krzysztof Walczak  
 
Światowy Instytut Zdrowia Rodziny 
Dyrektor – prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n.med. Andrzej Wojtyła 
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Międzywydziałowy Zakład Matematyki i Statystyki 
Kierownik - prof. dr hab. Mirosław Krzyśko  
 
Międzywydziałowe Studium Języków Obcych 
Kierownik - mgr Rafał Gaczyński  
 
Międzywydziałowy Zakład Gospodarki Przestrzennej i Analiz Zjawisk Przyrodniczych 
Kierownik  – dr hab. inż.  Janusz Kapuściński 
 
Międzywydziałowa Katedra Żywności i Żywienia  

Kierownik – prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n. o zdr. Wioletta Żukiewicz – Sobczak  

 

Międzywydziałowa Katedra Inżynierii Mechaniczno - Medycznej  

Kierownik - prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n. med. Dariusz Kowalczyk  

 

9. SENAT 
 

9.1. Skład Senatu (stan na dzień 30.12.2021 r.) 
 

Przewodniczący - prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła - Rektor 
 

Przedstawiciele wydziałów, instytutów, jednostek międzywydziałowych  
i ogólnouczelnianych w grupie  profesorów i doktorów 

 
1. prof. dr hab. n. med. Hanna Krauss     IBP 
2. prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo     INB 
3. prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Jacek Piątek    WNZ 
4. prof. Akademii Kaliskiej dr hab. Mirosław Skarżyński   WNS 
5. dr hab. inż. Robert Ast      WP 
6. prof. Akademii Kaliskiej dr n. med. Violetta Cebulska  WNZ 
7. dr Karol Deręgowski       MZMiS 
8. dr n. o zdr. Małgorzata Dłużewska     WMST 

9. dr inż. Paweł Knast       WP 
10. dr Urszula Kropaczewska       WMST 
11. prof. Akademii Kaliskiej dr Anna Ludwiczak    WNS 
12. dr inż. Paweł Rubiński      CBW 
13. dr n. med. Cezary Wojtyła      IBP  
14. dr inż. Ireneusz Wrociński       MZMiS 

 
Przedstawiciele wydziałów, instytutów, jednostek międzywydziałowych  

i ogólnouczelnianych w grupie pozostałych nauczycieli akademickich  
 

1. mgr inż. Marcin Heronimczak      WMST 
2. mgr Olga Czekalska – Kubisiak     WNS 
3. mgr Małgorzata Khamari       MSJO 
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4. mgr inż. Rafał Kwiatkowski      WP 
5. lek. med. Mieczysław Pietrzyk     WNZ 

 
 

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 
 

1. mgr Renata Cicharska         
2. mgr Katarzyna Kostrzewa 
3. mgr Żaneta Stanecka 

 
Przedstawiciele Samorządu Studenckiego 

 
1. Wiktor Adamczyk       WMST 
2. Kamila Kurz        WNS 
3. Klaudia Śnieg        WNS 
4. Paweł Śnieguła       WP 
5. Aleksandra Wągrowska      WNZ 
6. Bogumiła Wilczyńska       WNZ 

 

9.2. Działania Senatu 
 

W okresie sprawozdawczym odbyło się 11 posiedzeń Senatu w trybie zwyczajnym  
w terminach: 

 29.01.2021 r. 

 18.02.2021 r. 

 12.03.2021 r. 

 31.03.2021 r. 

 29.04.2021 r. 

 27.05.2021 r. 

 28.06.2021 r. 

 16.09.2021 r. 

 30.09.2021 r. 

 04.11.2021 r. 

 16.12.2021 r. 
 

oraz jedno uroczyste posiedzenie - 24 października 2021 r., w Teatrze im. Wojciecha 

Bogusławskiego w Kaliszu, połączone z uroczystą inauguracją II  Światowej Konferencji 

Zdrowia Rodziny. 

Z uwagi na panującą pandemię wirusa SARS-CoV-2 posiedzenia w terminach: 29.01.2021 r., 

18.02.2021 r., 12.03.2021 r., 31.03.2021 r., 29.04.2021 r., 27.05.2021 r., 28.06.2021 r., 

30.09.2021 r., 04.11.2021 r., 16.12.2021 r. odbyły się w trybie elektronicznego procedowania 

aktów prawnych Uczelni.  
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Senat Uczelni uczestniczył w Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2021/2022  
w dniu 4 października 2021 roku. 

9.3. Uchwały Senatu 
 

W okresie sprawozdawczym Senat podjął 72 uchwały w sprawie: 

 wyboru Przewodniczącego Rady Uczelni na kadencję 2021-2024; 

 korekty w programie studiów dla kierunku studiów drugiego stopnia Zarządzanie  
i dowodzenie o profilu praktycznym; 

 korekty w programie studiów dla kierunku studiów pierwszego stopnia Wychowanie 
fizyczne o profilu praktycznym; 

 ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia członków Rady Uczelni w kadencji 
2021-2024; 

 zatwierdzenia wzorów umów o studiowaniu; 

 korekt w programach studiów dot. obniżenia wymiaru praktyk zawodowych  
w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 dla kierunków: Dietetyka, 
Elektroradiologia, Kosmetologia, Zdrowie Publiczne, Wychowanie fizyczne; 

 uzupełnienia programu studiów dla kierunku studiów pierwszego stopnia Wychowanie 
fizyczne o profilu praktycznym; 

 zmiany do Uchwały Nr 0012.50.VI.2020 Senatu Akademii Kaliskiej im. Prezydenta 
Stanisława Wojciechowskiego w sprawie kryteriów, zasad i trybu przeprowadzania oceny 
okresowej nauczycieli akademickich w Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława 
Wojciechowskiego; 

 zatwierdzenia sprawozdania Rektora z realizacji strategii rozwoju Uczelni w latach 2017-
2020; 

 uchwalenia strategii rozwoju Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława 
Wojciechowskiego na lata 2021-2025; 

 uchwalenia zmian do szczegółowych zasad prowadzenia postępowań w sprawie nadania 
stopnia naukowego doktora oraz uchwalenia tekstu jednolitego szczegółowych zasad 
prowadzenia postępowań w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Akademii 
Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego; 

 uchwalenia Regulaminu Studiów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława 
Wojciechowskiego; 

  wskazania kandydata do Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na kadencję 2022-2025; 

 zmiany Regulaminu nadawania tytułu doktora honoris causa Akademii Kaliskiej  
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego; 

 wszczęcia postępowania w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa; 

 zmiany składu Senackiej Komisji ds. Kształcenia; 

 ustalenia programu studiów dla planowanego do uruchomienia kierunku studiów 
pierwszego stopnia Sport o profilu praktycznym; 

 ustalenia programu studiów dla planowanego do utworzenia kierunku studiów 
pierwszego stopnia Psychologia w zarządzaniu o profilu praktycznym; 

 ustalenia programu studiów podyplomowych Executive Master of Business 
Administration; 

 ustalenia programu studiów podyplomowych Bezpieczeństwo narodowe; 

 ustalenia programu studiów podyplomowych Zarządzanie kryzysowe; 
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 zmian do Uchwały Nr 0012.358.V.2020 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu w sprawie ustalenia „Warunków  
i trybu rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej  
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu w roku akademickim 2021/2022; 

 nadania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki  
o bezpieczeństwie Pani mgr Zofii MARCINIAK; 

 zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Akademię 
Kaliską im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego; 

 uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych Akademii Kaliskiej im. Prezydenta 
Stanisława Wojciechowskiego;   

 ustalenia „Warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w Akademii Kaliskiej  
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w roku akademickim 2022/2023”; 

 ustalenia szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad 
stopnia centralnego w Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego 
obowiązujących w roku akademickim 2025/2026; 

 korekty w programie studiów dla kierunku studiów drugiego stopnia Inżynieria 
środowiska o profilu praktycznym; 

 ustalenia programu studiów podyplomowych „Rolnicze Ubezpieczenia Społeczne –
 funkcjonowanie, administracja i aspekty prawne”;  

 zmiany recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa  

 stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Senatu; 

 nadania prof. Theodorowi Meronowi tytułu doktora honoris causa Akademii Kaliskiej  
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego; 

 nadania tytułu Honorowego „Zasłużony dla Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława 
Wojciechowskiego”; 

 ustalenia programu studiów dla kierunku studiów pierwszego stopnia Budownictwo  
o profilu praktycznym; 

 ustalenia programu studiów dla kierunku studiów pierwszego stopnia Elektrotechnika  
o profilu praktycznym; 

 ustalenia programu studiów dla kierunku studiów pierwszego stopnia Inżynieria 
środowiska o profilu praktycznym; 

 ustalenia programu studiów dla kierunku studiów drugiego stopnia Inżynieria środowiska 
o profilu praktycznym; 

 ustalenia programu studiów dla kierunku studiów pierwszego stopnia Mechanika  
i budowa maszyn o profilu praktycznym; 

 ustalenia programu studiów dla kierunku studiów drugiego stopnia Mechanika  
i budowa maszyn o profilu praktycznym; 

 ustalenia programu studiów dla kierunku studiów pierwszego stopnia Technologia  
żywności i żywienie człowieka o profilu praktycznym; 

 ustalenia programu studiów dla kierunku studiów drugiego stopnia Bezpieczeństwo 
narodowe o profilu praktycznym; 

 ustalenia programu studiów dla kierunku studiów pierwszego stopnia Bezpieczeństwo 
wewnętrzne  o profilu praktycznym; 

 ustalenia programu studiów dla kierunku studiów pierwszego stopnia Zarządzanie   
o profilu praktycznym; 

 ustalenia programu studiów dla kierunku studiów drugiego stopnia Zarządzanie  
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i dowodzenie  o profilu praktycznym; 

 ustalenia programu studiów dla kierunku studiów pierwszego stopnia Dietetyka   
o profilu praktycznym; 

 ustalenia programu studiów dla kierunku studiów jednolitych magisterskich Fizjoterapia  
o profilu praktycznym; 

 ustalenia programu studiów dla kierunku studiów pierwszego stopnia Kosmetologia  
o profilu praktycznym; 

 ustalenia programu studiów dla kierunku studiów drugiego stopnia Kosmetologia  
o profilu praktycznym; 

 ustalenia programu studiów dla kierunku studiów pierwszego stopnia Pielęgniarstwo   
o profilu praktycznym; 

 ustalenia programu studiów dla kierunku studiów drugiego stopnia Pielęgniarstwo   
o profilu praktycznym; 

 ustalenia programu studiów dla kierunku studiów pierwszego stopnia Położnictwo  
o profilu praktycznym; 

 ustalenia programu studiów dla kierunku studiów drugiego stopnia Położnictwo  
o profilu praktycznym; 

 ustalenia programu studiów dla kierunku studiów pierwszego stopnia Rtownictwo 
medyczne o profilu praktycznym; 

 ustalenia programu studiów dla kierunku studiów pierwszego stopnia Wychowanie 
fizyczne o profilu praktycznym; 

 ustalenia programu studiów dla kierunku studiów drugiego stopnia Wychowanie fizyczne 
w zdrowiu publicznym o profilu praktycznym; 

 ustalenia programu studiów dla kierunku studiów drugiego stopnia Zdrowie publiczne  
o profilu praktycznym; 

 ustalenia programu studiów dla kierunku studiów pierwszego stopnia Mechanika  
i budowa maszyn o profilu praktycznym w Filii Uczelni; 

 ustalenia programu studiów dla kierunku studiów pierwszego stopnia Pielęgniarstwo  
o profilu praktycznym w Filii Uczelni; 

 korekty w programie studiów dla kierunku studiów drugiego stopnia inżynieria 
środowiska o profilu praktycznym; 

 stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Senatu Akademii Kaliskiej  
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego; 

 ustalenia programu studiów podyplomowych „Kuratela sądowa”;  

 ustalenia programu studiów dla kierunku studiów pierwszego stopnia Elektroradiologia 
o profilu praktycznym;  

 korekty w programie studiów dla planowanego do utworzenia kierunku studiów 
pierwszego stopnia Psychologia w zarządzaniu o profilu praktycznym; 

 ustalenia programu studiów dla planowanych do utworzenia jednolitych studiów 
magisterskich o profilu ogólnoakademickim na kierunku Lekarskim; 

 zmiany wzoru umowy o studiowaniu dla słuchaczy studiów podyplomowych; 

 przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Uczelni Akademii Kaliskiej im. Prezydenta 
Stanisława Wojciechowskiego za rok 2021; 

 zmiany składu Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów oraz Odwoławczej Komisji 
Dyscyplinarnej dla Studentów; 
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 ustalenia programu studiów dla kierunku studiów pierwszego  stopnia Biogospodarka 
o profilu praktycznym; 

 ustalenia programu studiów dla planowanego do utworzenia kierunku studiów 
pierwszego stopnia Ekonomia menedżerska o profilu praktycznym; 

 ustalenia programu studiów dla planowanego do uruchomienia kierunku studiów 
pierwszego stopnia Socjologia bezpieczeństwa o profilu praktycznym;  

 ustalenia programu studiów dla planowanego do uruchomienia kierunku studiów 
pierwszego stopnia Zarządzanie kryzysowe o profilu praktycznym; 

 nadania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauk  
o bezpieczeństwie Panu mgr inż. Sławomirowi Kotońskiemu; 

 uchwalenia zmiany do Szczegółowych zasad prowadzenia postępowań w sprawie nadania 
stopnia naukowego doktora. 

 
W posiedzeniach Senatu z głosem doradczym uczestniczyli: Przewodniczący Rady Uczelni; 

Przewodniczący Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Akademii Kaliskiej, 

Kanclerz, Główna  Księgowa. 

10. RADA UCZELNI 
 

10.1. Skład Rady Uczelni  (stan na dzień 31.12.2021 roku) 
 

Przewodniczący – mgr Józef Jamrozik 
 
Członkowie spośród wspólnoty Uczelni: 

 prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n. med. Przemysław Biliński – Zastępca 
Przewodniczącego 

 prof. Akademii Kaliskiej dr Józef Kolański 

 prof. dr hab. Jacek Lewandowski 

 mgr inż. Andrzej Syguła 
 

Członkowie spoza wspólnoty Uczelni 

 dr hab. inż. Krzysztof Koszela 

 dr hab. inż. Karol Prałat 

 mgr inż. Wojciech Wasik 
 

Przewodniczący Samorządu Studenckiego – Michał Strzałka  

10.2.  Działania Rady Uczelni 
 

W roku 2021 Rada Uczelni odbyła 6 posiedzeń w terminach: 

 03.03.2021 r. 

 30.03.2021 r. 

 28.05.2021 r. 

 15.06.2021 r. 
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 16.09.2021 r. 

 05.11.2021 r. 

Z uwagi na panującą pandemię wirusa SARS-CoV-2 posiedzenia w dniach:  03.03.2021 r., 

30.03.2021 r., 28.05.2021 r., 15.06.2021 r., 16.09.2021 r. odbyły się zdalnie.  

Posiedzenie w dniu 5 listopada 2021 roku odbyło się w siedzibie Spółki COLIAN w Opatówku. 

W posiedzeniu udział wzięli: członkowie Rady, Rektor – prof. Andrzej Wojtyła, Kanclerz –  

mgr Grzegorz Szymański, Dyrektor Administracyjny – mgr Łukasz Mikołajczyk oraz Prezes 

Zarządu Spółki Colian – Jan Kolański.  

Z każdego posiedzenia sporządzony został protokół. 

Rada Uczelni podczas swoich prac koncentrowała się zarówno na bieżących wyzwaniach 

związanych z działalnością Uczelni, jak i na strategii jej rozwoju. 

W zakresie monitorowania zarządzania Uczelnią oraz monitorowania jej gospodarki 

finansowej członkowie Rady Uczelni zapoznali się z tematyką finansowania Uczelni w oparciu  

o dotacje, sposób przygotowania budżetu uczelni oraz wynik finansowy. W ramach 

monitorowania gospodarki finansowej Uczelni Rada Uczelni w okresie sprawozdawczym: 

1) opiniowała zmiany planu rzeczowo-finansowego na  rok 2020; 

2) wyraziła zgodę na zbycie skarbowych papierów wartościowych w postaci obligacji 

skarbowych; 

3) zatwierdziła sprawozdanie finansowe za rok 2020; 

4) zdecydowała o przeznaczeniu wyniku finansowego za rok 2020; 

5) zatwierdziła sprawozdanie finansowe z wykonania planu rzeczowo - finansowego za rok 

2020; 

6) zaopiniowała plan rzeczowo - finansowy na rok 2021. 

 
10.3. Uchwały Rady Uczelni 
 
W okresie sprawozdawczym Rada Uczelni podjęła 10 uchwał w sprawie: 

 wyboru Z-cy Przewodniczącego Rady Uczelni Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława 
Wojciechowskiego 

 zmiany planu rzeczowo – finansowego Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisław 
Wojciechowskiego na rok 2020   

 wyrażenia zgody na zbycie skarbowych papierów wartościowych w postaci obligacji 
skarbowych 

 zaopiniowania sprawozdania Rektora z realizacji strategii rozwoju Uczelni w latach 2017 – 
2020 

 zaopiniowania projektu strategii rozwoju Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława 
Wojciechowskiego na lata 2021 – 2025 



14 
 

 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2020 oraz przeznaczenia wyniku 
finansowego 

 zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo – finansowego Akademii 
Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego (do dnia 31 sierpnia 2020 roku 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego  
w Kaliszu) za rok 2020 

 zaopiniowania planu rzeczowo – finansowego Akademii Kaliskiej im. Prezydenta 
Stanisława Wojciechowskiego na rok 2021 

 ustalenia rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych Rektora Akademii Kaliskiej  
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w roku akademickim 2021/2022 

 wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Akademii Kaliskiej  
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego za rok 2021 i 2022 

 
oraz wyraziła dwa stanowiska:  

 w sprawie poparcia działań Władz Uczelni związanych z uruchomieniem jednolitych 

studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim na kierunku lekarskim; 

 w sprawie poparcia działań Władz Uczelni związanych z uruchomieniem studiów 

pierwszego stopnia na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka o profilu praktycznym. 

 
Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednomyślnie w wyniku dążenia, podczas wnikliwej 

dyskusji, do wypracowania wspólnego stanowiska Rady w każdej będącej przedmiotem 

obrad kwestii. 

 

10.4. Inne działania 
 
Przewodniczący Rady Uczelni uczestniczył  w organizowanych przez Ośrodek Współpracy Rad 
Uczelni webinariach w następujących terminach: 
  
 26.05.2021 r.  
 22.06.2021 r. 
 12.07.2021 r. 
 29.09.2021 r.  
 27.10.2021 r.  
 23.11.2021 r.  
 

Przewodniczący Rady Uczelni wziął udział w spotkaniu Przewodniczących Rad Uczelni  
w ramach Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych, które odbyło się  
w dniu 9 grudnia 2021 roku w PWSZ w Koninie. 
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11. RADY NAUKOWE DYSCYPLIN  (stan na dzień 31.12.2021 r.) 
 

Rada Naukowa  Dyscypliny Nauk o Bezpieczeństwie 

1. Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo. 
2. Z-ca Przewodniczącego: prof. dr hab. inż. Jan Posobiec. 
3. Sekretarz: dr inż. Sławomir Wronka. 
4. Członkowie: 

1) prof. dr hab. Andrzej Polak, 
2) prof. Akademii Kaliskiej dr hab. inż. Piotr Dela, 
3) prof. Akademii Kaliskiej dr hab. Ireneusz Dziubek, 
4) prof. Akademii Kaliskiej dr hab. inż. Marek Kubiński, 
5) prof. Akademii Kaliskiej dr hab. inż. Konrad Malasiewicz, 
6) prof. Akademii Kaliskiej dr hab. inż. Tomasz Rubaj, 
7) prof. Akademii Kaliskiej dr hab. inż. Wademar Scheffs, 
8) dr inż. Wiesław Jaszczur, 
9) dr Paweł Kamiński, 

10) dr Roman Kaszubowski, 
11) dr Bogumiła Pawlaczyk, 
12) dr inż. Norbert Prusiński, 
13) dr Zuzanna Przyłuska, 
14) dr Wojciech Winkler 

 

Rada Naukowa Dyscypliny Nauk o Zdrowiu 

 

1. Przewodniczący – prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n. med. Przemysław Biliński. 
2. Z-ca Przewodniczącego – prof. dr hab. n. med. Hanna Krauss. 
3. Sekretarz – prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n. med. i n. o zdr. Paulina Wojtyła-Buciora.  
4. Członkowie -  

1) prof. dr hab. n. med. Jan Błaszczyk 
2) prof. dr hab. n. med. Wojciech Cichy 
3) prof. dr hab. n. o kul. fizycznej Lechosław Dworak 
4) prof. dr hab. n. med. Jerzy Głuszek 
5) prof. dr hab. n. med. Zygmunt Kopczyński 
6) prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Jacek Piątek 
7) prof. dr hab. n. o kul. fizycznej Łucja Pilaczyńska-Szcześniak 
8) prof. dr hab. n. med. Dariusz Samulak 
9) prof. dr hab. Anatol Skrypko 
10) prof. dr hab. n. med. Jerzy Smorawiński 
11) prof. dr hab. n. med. Marian Sygit 
12) prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Katarzyna Sygit 
13) prof. dr hab. n. med. Witold Zatoński  
14) prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n. med. Grażyna Cywińska – Wasilewska 
15) prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n. farm. Julia Gibka 
16) prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n. med. Sławomir Graczyk 
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17) prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n. med. Dariusz Kowalczyk 
18) prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n. o kul. fizycznej Andrzej Krawański 
19) prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n. med. Magdalena Pisarska- Krawczyk 
20) prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n. med. Magdalena Michalska 
21) prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła 
22) prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n. o zdr. Ewa Ziółkowska 
23) prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n. med. i n. o zdr. Wioletta Żukiewicz-Sobczak 
24) dr n. med. Małgorzata Bernatek 
25) dr n. med. Cezary Wojtyła 
26) dr n. med. Mateusz Zatoński.  

 

Rada Naukowa Dyscypliny Nauk o Zarządzaniu i Jakości 

1. Przewodnicząca – prof. Akademii Kaliskiej dr hab. inż. Hanna Mizgajska.  

2. Z-ca Przewodniczącej - prof. Akademii Kaliskiej dr Beata Wenerska.  

3. Sekretarz - dr Izabela Rącka.  

4. Członkowie: 

1) prof. Akademii Kaliskiej dr Jan Frąszczak 

2) prof. Akademii Kaliskiej dr hab. Olgierd Lissowski 

3) prof. Akademii Kaliskiej dr Anna Ludwiczak 

4) prof. Akademii Kaliskiej dr Tatiana Manasterska 

5) prof. Akademii Kaliskiej dr hab. Zbigniew Staniek 

6) prof. Akademii Kaliskiej dr Anna Maczasek 

7) prof. Akademii Kaliskiej dr Anna Matuszewska  

8) dr Ryszard Orliński 

9) dr inż. Leszek Szczupak 

 
12. PRACOWNICY 

 
12.1. Stan zatrudnienia  (stan na  31.12.2021 r.) 

 
Administracja  – 165 osób   – 159,55 etatów przeliczeniowych 

Dydaktyka   – 295 osób   – 262,97 etatów przeliczeniowych 

Razem   – 460 osób   – 422,52 etatów przeliczeniowych 

 

12.2. Zmarli pracownicy 
 
1. dr inż. Zbyszko Szmaj (01.02.2021 r.) 
2. dr hab. n. med. Grażyna Cywińska – Wasilewska (15.09.2021 r.) 
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12.3. Rozwój naukowy pracowników: 
 
1) 09.12.2020 r. – dr Sławomira Janiak 
2) 09.12.2020 r. – dr inż. Daria Mazurek-Rudnicka 
3) 09.02.2021 r. – dr inż. Dominik Wojtaszczyk 
4) 22.02.2021 r. – prof. dr hab. n. med. i n. o zdr.  Jan Matysiak 
5) 28.05.2021 r. – dr Monika Majchrzak 
6) 22.06.2021 r. – dr Zofia Marciniak 

 
12.4. Awanse nauczycieli akademickich: 

 
1) 18.02.2021 r. – dr Sławomira Janiak – z wykładowcy na adiunkta 
2) 18.02.2021 r. – dr Paweł Knast – ze starszego wykładowcy na adiunkta 
3) 18.02.2021 r. – dr Józef Kolański – ze starszego wykładowcy na profesora Uczelni 
4) 18.02.2021 r. – dr Mirosław Kuświk – z wykładowcy na starszego wykładowcę 
5) 18.02.2021 r. – dr Andrzej Kwiatkowski – ze starszego  wykładowcy na profesora Uczelni 
6) 18.02.2021 r. – mgr Maciej Leki – z instruktora na wykładowcę 
7) 18.02.2021 r. – dr Anna Maczasek – ze starszego wykładowcy na profesora Uczelni 
8) 18.02.2021 r. – dr inż. Daria Mazurek-Rudnicka – z asystenta na adiunkta 
9) 18.02.2021 r. – dr inż. Piotr Szablewski – ze starszego wykładowcy na adiunkta 

10) 18.02.2021 r. – dr inż. Dominik Wojtaszczyk – z asystenta na adiunkta 
11) 01.04.2021 r. – prof. dr hab. Jan Matysiak – z profesora Uczelni na profesora 
12) 01.10.2021 r. – dr inż. Przemysław Borecki – ze starszego wykładowcy na adiunkta 
13) 01.10.2021 r. – mgr Małgorzata Jerzyk-Rajbiś – z instruktora na wykładowcę 
14) 01.10.2021 r. – dr inż. Małgorzata Kowalczyk – ze starszego wykładowcy na profesora 

Uczelni 
15) 01.10.2021 r. – dr Monika Majchrzak – z asystenta na adiunkta, 
16) 01.10.2021 r. – dr Zofia Marciniak – z asystenta na adiunkta, 
17) 01.10.2021 r. – dr n. med. Jacek Szczotkowski – z wykładowcy na starszego wykładowcę 
18) 01.10.2021 r.- dr n. med. Ireneusz Urbaniak – ze starszego wykładowcy na profesora   

Uczelni. 
 

12.5. Konkursy: 
 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0300.123.V.2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu z dnia 12 grudnia 2019 

roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konkursów w roku 2021 ogłoszono 20 

konkursów: 

 Instytut Współpracy z Międzynarodowym Instytutem ds. Badań Prewencyjnych – 1 
konkurs na  stanowisko: profesor wizytujący; 

 Międzywydziałowa Katedra Żywności i Żywienia - 2 konkursy na stanowisko: adiunkt, 1 
konkurs na stanowisko: starszy wykładowca, 1 konkurs na stanowisko: wykładowca; 

 Wydział Medyczno-Społeczno-Techniczny – Filia we Wrześni – 1 konkurs na stanowisko: 
starszy wykładowca, 1 konkurs na stanowiska: instruktor; 
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 Ośrodek Badań Regionalnych – 3 konkursy na stanowisko: adiunkt; 

 Wydział Nauk o Zdrowiu – 3 konkursy na stanowisko: wykładowca, 4 konkursy na 
stanowiska: instruktor, 1 konkurs na stanowisko: starszy wykładowca; 

 Wydział Nauk Społecznych – 1 konkurs na stanowisko: profesor, 1 konkurs na stanowisko: 
starszy wykładowca. 
 

12.6. Sprawy socjalne pracowników 
 

Składową spraw pracowniczych jest działalność socjalna w postaci dofinansowań  
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). 

W roku 2021 działalność socjalna prowadzona była na rzecz pracowników Uczelni, byłych 
pracowników będących emerytami i rencistami oraz członków ich rodzin w zakresie: 

1) dofinansowania wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie w formie wczasów 
pod gruszą; 

2) dofinansowania do kolonii letnich obozów młodzieżowych i zimowisk – dofinansowanie 
wypoczynku dziecka; 

3) bezzwrotnej pomocy finansowej przyznawanej osobom znajdującym się w szczególnie 
trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej lub w przypadkach losowych; 

4) zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe (pożyczki); 
5) świadczenia z tytułu zwiększonych wydatków w okresie zimowym dla pracowników oraz 

emerytów i rencistów. 
 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w okresie sprawozdawczym został powiększony  
o odpis od limitu płac pracowników i emerytów w kwocie 1 318 879,35 zł i łącznie ze stanem 
na początek roku wyniósł 579 834,83 zł .  
 
W okresie sprawozdawczym wypłacono dofinasowanie pomocy socjalnej dla 990 
pracowników na łączną kwotę 1 602 283, 12 zł, w tym: 
 

 udzielono pożyczek 24 pracownikom w kwocie 290 000,00 zł; 

 przyznano zapomogi 9 pracownikom w kwocie 19 600,00 zł; 

 przyznano dofinansowanie do wczasów „pod gruszą” dla 470 pracowników w kwocie 
710 600,00 zł; 

 przyznano dofinansowanie do wypoczynku dzieci dla 38 osób w kwocie 33 208,12 zł; 

 przyznano świadczenie z tytułu zwiększonych wydatków w okresie zimowym dla 449 
pracowników w kwocie 548 875,00 zł. 

 

13. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 

Akademia Kaliska zmierzając do wypełnienia obowiązków wynikających z rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) prowadzi: 
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 działania niezbędne do ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych,  
w szczególności ich praw do ochrony danych osobowych; 

 działania w podnoszeniu świadomości oraz kwalifikacji osób przetwarzających dane 
osobowe w zakresie  bezpieczeństwa danych osobowych; 

 pracę związane doskonaleniem i rozwijaniem nowoczesnych metod zabezpieczenia 
danych przed zagrożeniami związanymi z ich przetwarzaniem, szczególnie w zakresie 
dotyczącym dynamicznego rozwoju metod i technik przetwarzania tych danych  
w systemach informatycznych oraz sieciach telekomunikacyjnych. 

 

Realizując politykę bezpieczeństwa informacji w zakresie ochrony danych osobowych 
Uczelnia dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane 
dotyczą, a w szczególności, aby te dane były przetwarzane zgodnie z prawem.  

14. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
 

W okresie sprawozdawczym Uczelnia kontynuowała rozpoczęte wcześniej i podejmowała 
nowe działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy  
i nauki. W szczególności te działania polegały na zapewnieniu bezpieczeństwa poprzez: 

 przeprowadzanie przeglądów warunków pracy; 

 identyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa i higieny pracy i oceny ryzyka zawodowego  
na stanowiskach pracy; 

 opiniowanie podejmowanych przez pracodawcę środków zapobiegających 
wypadkom przy pracy; 

 przedstawianie propozycji do poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy; 

 współdziałanie z Rektorem w realizacji jego obowiązków w zakresie bhp; 

 współdziałanie ze służbą zdrowia w zakresie przeprowadzania badań lekarskich; 

 organizację szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

 przeprowadzanie instruktażu ogólnego dla pracowników oraz szkoleń okresowych  
w zakresie bhp., 

 przeprowadzenie szkolenia z I Pomocy z wykorzystaniem defibrylatorów typu AED. 
 

W związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z zagrożeniem (szkodliwym czynnikiem 
biologicznym koronawirusem SARS-CoV-2) powodującym chorobę zakaźną COVID 19 (zespół 
ostrej niewydolności oddechowej), która spowodowała ograniczenia w funkcjonowaniu 
Uczelni, zostały wprowadzone zalecenia dotyczące bezpieczeństwa studentów  
i pracowników mające na celu ograniczenie ryzyka zakażenia, wprowadzono m. in.: 

 zalecenia dot. wymogów maksymalnego bezpieczeństwa studentów i pracowników 
podczas prowadzenia zajęć w siedzibie Uczelni, 

 podejmowanie działań w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, 
poprzez wydawanie komunikatów,  

 wprowadzono zmianę organizacji pracy, 

 zasady postępowania mieszkańców oraz pracowników Domu Studenta „Bulionik”  
w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19. 
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Zastosowano: 

 środki techniczne; 

 środki organizacyjne (podział pracowników na grupy); 

 środki ochrony osobistej (maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe, płyn  
do dezynfekcji); 

 środki behawioralne - obserwacja przestrzegania reguł i wytycznych 
kierownictwa, nadzór nad pracownikami; 

 działania przeciwepidemiczne - zapewnienie środków do dezynfekcji rąk, dezynfekcji 
elementów środowiska pracy – blatów, klamek, poręczy, wyposażenia 
technicznego; zwiększenie częstotliwości sprzątania i wietrzenia pomieszczeń pracy, 
pomieszczeń higienicznosanitarnych; przypominanie o zasadach higieny, zachowanie 
dystansu społecznego, unikanie dużych skupisk ludzi – praktyczne informacje 
rozmieszczone w ogólnodostępnych miejscach Uczelni.  

 

Dla skutecznego ograniczenia przenoszenia się wirusa i zminimalizowania skutków epidemii 
Uczelnia wprowadziła środki ostrożności, adekwatne do konkretnej sytuacji 
epidemiologicznej zgodnie z  zaleceniami dostępnymi na stronie: https://gis.gov.pl/.   
Zminimalizowano kontakt fizyczny między pracownikami do minimum (np. podczas spotkań 
lub przerw) odizolowano pracowników, którzy mogą bezpiecznie wykonywać swoje zadania 
sami. Najbardziej narażeni pracownicy na działanie koronawirusa SARS-CoV-2 pracowali 
zdalnie (osoby starsze i cierpiące na choroby przewlekłe).Wszyscy pracownicy stosowali się 
zaleceń wydanych  w zarządzeniach Rektora dotyczących wymogów, jakie powinny zostać 
spełnione dla maksymalnego bezpieczeństwa studentów i pracowników, które w istotny 
sposób ograniczą ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2. 

 
15. GODNOŚCI HONOROWE 

 

15.1. Doktor honoris causa  
 
 

W 2021 roku po raz pierwszy nadany został Tytuł doktora honoris causa Akademii Kaliskiej. 
Tę najwyższą akademicką godność Senat Uczelni nadał Profesorowi Theodorowi Meronowi – 
wybitnemu naukowcowi, prawnikowi, specjaliście międzynarodowego prawa 
humanitarnego, karnego i praw człowieka (Uchwała Nr  0012.86.VI.2021 Senatu Akademii 
Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 16 września 2021 roku).  

Wręczenie Tytułu odbyło się w dniu 24 października 2021 roku podczas uroczystego 
posiedzenia Senatu. 

 

15.2. Tytuł Honorowy „Zasłużony dla Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława 
Wojciechowskiego” 

 
Uchwałą Nr 0012.87.VI.2021 z dnia 16 września 2021 roku Senat Akademii Kaliskiej  
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego nadał Tytuł Honorowy „Zasłużony dla 
Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego”: 

https://gis.gov.pl/
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1) inż. Kazimierzowi Grzelakowi - Pośmiertnie 
2) dr inż. Dariuszowi Kasprzakowi - Pośmiertnie 
3) Bożenie Warawąsowskiej - Pośmiertnie 
4) mgr Magdalenie Aulich 
5) Zofii Bugzel 
6) Gerardowi Buszowi 
7) Włodzimierzowi Cichemu 
8) dr. Karolowi Deręgowskiemu  
9) prof. Akademii Kaliskiej dr Józefowi Kolańskiemu 
10) mgr Izabeli Krzywdzie 
11) prof. dr hab. Mirosławowi Krzyśko 
12) mgr Beacie Leśnej 
13) prof. Akademii Kaliskiej dr Annie Ludwiczak 
14) Janowi Pospieszyńskiemu 
15) mgr Teresie Pytlińskiej 
16) Andrzejowi Przybylskiemu 
17) Bożenie Zych 

 
Wręczenie okolicznościowych medali i listów gratulacyjnych odbyło się podczas Uroczystej 
Inauguracji Roku Akademickiego 2021/2022 w dniu 4 października 2021 roku. 
 

16. STRUKTURA ORGANIZACYJNA (stan na dzień 31.12.2021 r.) 
 

Akademię Kaliską tworzą: 

Trzy wydziały oraz Filia: 

1) Wydział Nauk Społecznych; 
2) Wydział Nauk o Zdrowiu; 
3) Wydział Politechniczny; 
4) Filia we Wrześni – Wydział Medyczno-Społeczno-Techniczny 

 
Poza wydziałami główne jednostki Uczelni stanowią Instytuty: 

1) Instytut - Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych; 
2) Instytut - Europejskie Obserwatorium Nierówności Zdrowotnych;  
3) Instytut Nauk o Bezpieczeństwie; 
4) Światowy Instytut Zdrowia Rodziny; 
5) Instytut Współpracy z Międzynarodowym Instytutem ds. Badań Prewencyjnych 

 
Działalność dydaktyczną prowadzą cztery jednostki międzywydziałowe: 

1) Międzywydziałowa Katedra Żywności i Żywienia;  
2) Międzywydziałowa Katedra Inżynierii Mechaniczno-Medycznej;  
3) Międzywydziałowy Zakład Matematyki i Statystyki; 
4) Międzywydziałowe Studium Języków Obcych 

  



22 
 

Jednostki ogólnouczelniane 

1) Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości; 
2) Archiwum; 
3) Biblioteka; 
4) Centrum Badawczo – Wdrożeniowe; 
5) Ośrodek Badań Regionalnych; 
6) Światowy Instytut Zdrowia Rodziny; 
7) Wydawnictwo Naukowe 

 
Jednostki organizacyjne administracji 

1) Biuro Pozyskiwania Funduszy i Zarządzania Projektami; 
2) Biuro Prawne; 
3) Biuro Promocji; 
4) Biuro Rektora i Organizacji Uczelni; 
5) Biuro Rzecznika Prasowego; 
6) Biuro Współpracy z Zagranicą; 
7) Dział Informatyki; 
8) Dział Inwestycji i Remontów; 
9) Dział Kadr; 
10) Dział Nauki; 
11) Dział Spraw Studenckich i Kształcenia; 
12) Dział Techniczno – Gospodarczy; 
13) Dział Współpracy i Rozwoju;  
14) Dział Zamówień Publicznych; 
15) Zespół Audytu 

 

Na mocy Zarządzeń Rektora w Uczelni działają: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, 
Inspektor BHP, Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej. 

Zmiany organizacyjne, mające wpływ na skuteczność działań Uczelni przez zadania 
realizowane w poszczególnych jednostkach organizacyjnych są ogłaszane i wdrażane 
Zarządzeniami Rektora. 

17. ORGANIZACJA UCZELNI 
 

W okresie sprawozdawczym realizowano bieżące działania w zakresie spraw dotyczących 
struktury organizacyjnej, jej gospodarki, zatrudnienia, warunków pracy, świadczeń 
socjalnych i spraw pracowniczych. Zadania te realizowane były we współpracy  
z kierownikami jednostek organizacyjnych, komisjami senackimi oraz komisjami i zespołami 
rektorskimi. 
Wiele z tych działań doprowadziło do opracowania lub nowelizacji przepisów wewnętrznych. 
 
W okresie sprawozdawczym (stan na dzień 31.12.2021 r.) wydano: 

 208 zarządzeń Rektora; 

 9 zarządzeń Kanclerza; 

 20 pisemnych i rejestrowanych decyzji Rektora; 
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 1 pismo okólne Rektora; 

 2 komunikaty Rektora; 

 1 obwieszczenie Rektora 
 

Zarządzono: 

 przeprowadzenie oceny nauczycieli akademickich za lata 2015/2016, 2016/2017, 
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 
 

Ustalono: 

 harmonogram zadań związanych z doskonaleniem Systemu Zapewnienia Jakości 
Kształcenia w Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na rok  
2021; 

 szczegółowy harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2021/2022; 

 wysokości opłat i zasad korzystania z miejsc noclegowych oraz wynajmu pomieszczeń, 
obiektów sportowych i infrastruktury Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława 
Wojciechowskiego; 

 organizację pracy jednostek organizacyjnych administracji w okresie zagrożenia 
koronawirusem SARS-Cov-2; 

 tryb składania wniosków o stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa 
wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców; 

 limity przyjęć w drodze rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku 
akademickim 2021/2022; 

 wysokości świadczenia socjalnego z tytułu dofinansowania do wczasów pod gruszą oraz 
termin wypłaty świadczenia; 

 stawki za godzinę ponadwymiarową oraz stawki dodatku do godzin ponadwymiarowych 
dla pracowników dydaktycznych zatrudnionych na umowę o pracę i stawkę godzinową 
dla osób zatrudnionych na umowę cywilno - prawną w roku 2021/2022; 

 zasady rozliczania i stawki godzinowe dla osób realizujących czynności dydaktyczne na 
studiach podyplomowych w roku akademickim 2021/2022; 

 wysokości świadczenia socjalnego z tytułu zwiększonych wydatków w okresie zimowym 
oraz termin jego wypłaty; 

 wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do 
ubiegania się o stypendium socjalne na rok akademicki 2021/2022; 

 wysokości i warunki wypłacania wynagrodzenia za recenzję w postępowaniu o nadanie 
tytułu doktora honoris causa; 

 zasady dofinansowania kosztów publikacji naukowych w Akademii Kaliskiej  
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego; 

 plan szkolenia obronnego; 

 rozkładu czasu pracy na rok 2022 dla pracowników niebędących nauczycielami 
akademickimi; 

 zasady postępowania mieszkańców i pracowników Domu Studenta Bulionik w związku  
z zagrożeniem wystąpienia COVID-19; 

 zasady zamawiania, ewidencjonowania i przechowywania blankietów dyplomów 
ukończenia studiów oraz wydawania dyplomów ukończenia studiów; 
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 zasady wykonywania pracy w okresie kwarantanny albo izolacji domowej przez 
pracowników Akademii Kaliskiej 

 
Dokonano: 

 ogłoszenia rekrutacji i ustalenia jej szczegółowego harmonogramu na semestr letni roku 
akademickiego 2020/2021; 

 określenia wzoru zaświadczenia o ukończeniu kursu nowożytnego języka obcego dla 
kandydatów ubiegających się o nadanie stopnia naukowego doktora nie posiadających 
potwierdzenia certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów znajomości języka na 
poziomie biegłości językowej co najmniej B2; 

 zmiany Zarządzenia Nr 0300.283.VI.2020 Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta 
Stanisława Wojciechowskiego z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji  
ds. wyboru Instytucji Finansowej prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe oraz 
wdrożenia PPK w Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego; 

 ujednolicenia zasad organizacji kształcenia w Akademii Kaliskiej  im. Prezydenta 
Stanisława Wojciechowskiego oraz szczególnego trybu przeprowadzania egzaminów  
i zaliczeń w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych w trybie stacjonarnym w związku  
z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę 
COVID 19; 

 utworzenia Zespołu Naukowego w Instytucie – Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych 
oraz określenia schematu organizacyjnego jednostki; 

 przedłużenia powołania Uczelnianego Koordynatora ds. Systemu POL-on; 

 przedłużenia powołania Kierownika Zespołu Badawczo - Analitycznego w Instytucie – 
Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych; 

 zmian w składzie osobowym Uczelnianej Komisji Stypendialnej; 

  zmiany w Załącznikach Nr 15 i 16 do Zarządzenie Nr 0300.178.VI.2020 Rektora Akademii 
Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 21 września 2020 roku  
w sprawie wprowadzenia wzorów papierów firmowych i wizytówek; 

 powołania Prodziekana Wydziału Medyczno-Społeczno-Technicznego; 

 ogłoszenia rekrutacji dodatkowej na studia w roku akademickim 2020/2021; 

 powołania Pełnomocnika Rektora ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji, Mobbingowi  
i Molestowaniu Seksualnemu Pracowników i Studentów Akademii Kaliskiej; 

 powołania Pełnomocnika Rektora ds. Bezpieczeństwa Informacji; 

 zmian w strukturze organizacyjnej; 

 powołania Z-cy Kanclerza – Dyrektora Administracyjnego; 

 zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników; 

 uzupełnienia składu osobowego Rady Naukowej Dyscypliny Nauk o Bezpieczeństwie; 

 powołania kierownika Zakładu Zarządzania Publicznego i Prawa na Wydziale Nauk 
Społecznych; 

 zmiany Zarządzenia Nr 0300.233.VI.2020 Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta 
Stanisława Wojciechowskiego z dnia 21.10.2020 roku w sprawie ogólnych zasad 
dotyczących raportowania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie 
Wyższym i Nauce POL-on w Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława 
Wojciechowskiego; 

 powołania Zespołu ds. projektu Uczelnia Dostępna; 
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 oficjalnego tłumaczenia nazwy „Instytut – Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych”  
na język angielski; 

 utworzenia i likwidacji specjalności na Wydziale Nauk Społecznych; 

 powołania Zespołu ds. realizacji przedsięwzięcia Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości; 

 zmiany Zarządzenia Nr 0300.272.VI.2020 Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta 
Stanisława Wojciechowskiego z dnia 15 grudnia 2020 roku oraz utworzenia Zespołu  
ds. Ewaluacji Jakości Działalności Naukowej – dyscyplina naukowa nauki  
o bezpieczeństwie; 

 powołania i określenia zakresu zadań Pełnomocnika Rektora ds. Szkoleń; 

 powołania Zespołu weryfikującego i opracowującego modyfikacje procedur pod kątem 
dostępności w ramach projektu Uczelnia Dostępna; 

 przedłużenia powołania Prodziekana Filii Uczelni we Wrześni - Wydziału Medyczno-
Społeczno - Technicznego; 

 likwidacji i utworzenia specjalności na Wydziale Politechnicznym; 

 sprostowania błędu w Zarządzeniu Nr 0300.285.VI.2020 Rektora Akademii Kaliskiej  
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 28 grudnia 2020 roku; 

 uzupełnienia składu Zespołu ds. Ewaluacji Jakości Działalności Naukowej dla dyscypliny 
naukowej nauki o zdrowiu; 

 powołania Sekretariatu II Światowej Konferencji Zdrowia Rodziny; 

 powołania Zespołu ds. techniczno - logistycznych oraz rozliczeń finansowych II Światowej 
Konferencji Zdrowia Rodziny; 

 organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru w czasie podwyższania stanów gotowości 
obronnej państwa; 

 utworzenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu studiów pierwszego stopnia na kierunku Sport  
o profilu praktycznym; 

 utworzenia na Wydziale Nauk Społecznych studiów pierwszego stopnia na kierunku 
Psychologia w zarządzaniu; 

 powołania Zespołu ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami; 

 przedłużenia powołań  Dziekana i Prodziekanów Wydziału Politechnicznego; 

 zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego na 2021 rok; 

 powołania Kapituły Tytułów Honorowych na kadencję 2020 – 2024; 

 oficjalnego tłumaczenia nazwy „Centrum Badawczo - Wdrożeniowe Akademii Kaliskiej”  
na język angielski; 

 powołania Zespołów ds. analizy programów studiów; 

 utworzenia studiów podyplomowych „Rolnicze Ubezpieczenia Społeczne –
 funkcjonowanie, administracja i aspekty prawne” oraz wysokości opłat za studia; 

 powołania Kierownika Katedry Inżynierii Środowiska oraz przedłużenia powołania 
Kierownikom Katedr na Wydziale Politechnicznym; 

 powołania zespołu do przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych dot. zakupu  
i wdrożenia systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów; 

 powołania Zespołu ds. dostosowania strony  internetowej Akademii Kaliskiej  
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 
oraz stworzenia strefy osób ze szczególnymi potrzebami w ramach projektu Uczelnia 
Dostępna; 

 przedłużenia powołania Dyrektora Instytutu – Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych; 

  przedłużenia powołań kierowników Katedr na Wydziale Nauk o Zdrowiu; 
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 przedłużenia powołania Z-cy Kanclerza – Głównego Księgowego; 

 uchylenia Zarządzenia Nr 0300.270.VI.2020 Rektora Akademii Kaliskiej  
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie 
szczególnej organizacji kształcenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu w okresie od dnia  
7 stycznia 2021 roku do 30 września 2021 roku; 

 ogłoszenia rekrutacji dodatkowej na studia stacjonarne; 

 powołania Kierownika Archiwum; 

 organizacji Punktu Kontaktowego HNS; 

 przedłużenia powołania Kierownika Zespołu Badawczo-Analitycznego w Instytucie – 
Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych; 

 ogłoszenia rekrutacji dodatkowej na studia niestacjonarne; 

 zmiany Zarządzenia Nr 0300.53.VI.2021 Rektora Akademii Kaliskiej z dnia 15 kwietnia 
2021 roku w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji przedsięwzięcia Dydaktyczna 
Inicjatywa Doskonałości; 

 zmiany składu osobowego Zespołu ds. Ewaluacji Jakości Działalności Naukowej dla 
dyscypliny naukowej nauki o zdrowiu; 

 przedłużenia powołania Prodziekana Wydziału Medyczno-Społeczno-Technicznego; 

 powołania Zespołu ds. utworzenia studiów pierwszego stopnia kierunku  „Lotnictwo  
i Kosmonautyka; 

 zmiany Zarządzenia Nr 0300.88.V.2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu z dnia 11 października 2019 roku 
w sprawie powołania Komisji Bioetycznej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego  
w Kaliszu; 

 zmiany Zarządzenia Nr 0300.166.VI.2021 Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta 
Stanisława Wojciechowskiego z dnia 19 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia 
oceny nauczycieli akademickich Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława 
Wojciechowskiego za lata 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 
2020/2021; 

 powołania uczelnianej komisji oceniającej oraz uczelnianej komisji odwoławczej do spraw 
oceny nauczycieli akademickich; 

 powołania Zespołu ds. opracowania programu studiów oraz wniosku  
o utworzenie nowego kierunku studiów pierwszego stopnia Biogospodarka; 

 powołania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej; 

 powołania Komisji Konkursowej na najlepszą pracę dyplomową w Akademii Kaliskiej; 

 zmiany Zarządzenia Nr 0300.151.VI.2021 z dnia 16 września 2021 roku w sprawie zasad 
organizacji kształcenia w Akademii Kaliskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 
2021/2022; 

 zmiany organizacji pracy na terenie Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława 
Wojciechowskiego; 

 powołania i określenia zakresu zadań Pełnomocnika Rektora ds. Współpracy z Zakładem 
Ubezpieczeń Społecznych oraz Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce; 

 utworzenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu jednolitych studiów magisterskich  
o profilu ogólnoakademickim na kierunku Lekarskim; 

 uchylenia Zarządzenia Nr 0300.184.VI.2021 Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta 
Stanisława Wojciechowskiego z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie zmiany organizacji 
pracy na terenie Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego; 
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 podziału dotacji na świadczenia dla studentów w roku kalendarzowym 2022; 

 zmiany w składzie osobowym komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powołanej Zarządzeniem  
Nr 0300.154.VI.2021 Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława 
Wojciechowskiego z dnia 27 września 2021 roku; 

 ogłoszenia rekrutacji i ustalenia jej szczegółowego harmonogramu na semestr letni roku 
akademickiego 2021/2022; 

 przedłużenia powołań Dziekana i Prodziekanów Wydziału Politechnicznego; 

 powołania Dyrektora Instytutu – Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych; 

 powołania Zespołu ds. opracowania programu studiów oraz wniosku  
o utworzenie nowego kierunku studiów Psychologia; 

 utworzenia na Wydziale Nauk Społecznych studiów pierwszego stopnia na kierunku 
Ekonomia menedżerska o profilu praktycznym; 

  utworzenia na Wydziale Nauk Społecznych studiów pierwszego stopnia na kierunku 
Socjologia bezpieczeństwa o profilu praktycznym; 

 utworzenia na Wydziale Nauk Społecznych studiów pierwszego stopnia na kierunku 
Zarządzanie kryzysowe o profilu praktycznym; 

 utworzenia na Wydziale Politechnicznym studiów pierwszego stopnia na kierunku 
Biogospodarka o profilu praktycznym; 

 likwidacji kierunku studiów pierwszego stopnia „fizjoterapia” prowadzonego na Wydziale 
Nauk o Zdrowiu; 

 utworzenia pasieki Akademii Kaliskiej; 

 powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia spisu z natury książek znajdujących się 
w magazynie Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego; 

 powołania zespołów spisowych do wykonywania czynności inwentaryzacyjnych  
w Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego 

 powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia spisu z natury książek znajdujących się 
w magazynach; 

 powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia spisu z natury środków pieniężnych 
znajdujących się w kasie; 

 powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia spisu z natury materiałów 
znajdujących się w magazynie 
 

Wprowadzono w życie: 

 Regulamin Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego; 

 Regulamin Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Bezpieczeństwie; 

 Regulamin Organizacyjny Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława 
Wojciechowskiego; 

 Instrukcję postępowania w wybranych sytuacjach kryzysowych mogących wystąpić  
w Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego; 

 Kodeks Etyki Studenta Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego: 

 Regulamin świadczeń dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Akademii 
Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego; 

 System „PENSUM”; 
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 obowiązek zakrywania ust i nosa na terenie Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława 
Wojciechowskiego; 

 zmiany do Instrukcji przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych 
wprowadzonej Zarządzeniem Nr 0301.11.V.2017 Kanclerza PWSZ w Kaliszu z dnia 10 
października 2017 roku; 

 Regulamin Pasieki Uczelnianej Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława 
Wojciechowskiego 

 
Określono: 
 

 wytyczne dotyczące opracowywania programów studiów oraz wniosku o pozwolenie na 
utworzenie studiów 

 

Pełnomocnictwa, Upoważnienia 
 
W okresie sprawozdawczym Rektor udzielił 7 upoważnień oraz 21 pełnomocnictw. 
 
W omawianym okresie podpisano szereg umów i porozumień m.in. z: 

 Spółką Centrum Medyczne „Żelazna” w zakresie nawiązania współpracy przy 
przeprowadzeniu konkursu „Położna Przyszłości  – Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy”; 

 Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział w Kaliszu – w zakresie współpracy 
związanej z organizacją Konferencji pt. „e-Państwo, e-Urząd, e-Księgowość,  
e –Obywatel”; 

 Spółką Pratt&Whitney w Kaliszu – w zakresie udzielenia Uczelni darowizny pieniężnej,  
z przeznaczeniem na nagrody dla studentów Wydziału Politechnicznego za najlepsze 
prace dyplomowe oraz na doposażenie laboratoriów; 

 I Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie w zakresie zacieśniania 
więzi uczniów z Akademią Kaliską; 

 Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie udzielenia Uczelni darowizny 
w postaci komputerów;  

 IBM Polska w zakresie przystąpienia Uczelni do Międzynarodowego Programu Akademia 
Umiejętności Skills Academy; 

 Polskim Związkiem Tenisowym w Kaliszu w zakresie kreowania rozwiązań programowo – 
organizacyjnych, kształcenia kandydatów do prowadzenia działalności szkoleniowo – 
treningowej w dyscyplinie sportu: tenis ziemny;  

 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu w zakresie działalności 
dydaktycznej, zabiegów promocyjnych, wymiany doświadczeń, praktyk studenckich, 
działalności w kierunku podnoszenia kwalifikacji kadry; 

 Politechniką Lubelską w zakresie „Utworzenia i koordynowania działalności Polskiej Unii 
Metrologicznej”; 

 V Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Kaliszu w zakresie 
zacieśniania więzi uczniów z Akademią Kaliską; 

 Zespołem Szkół Techniczno – Elektronicznych im. Ks. Józefa Sieradzana w Kaliszu  
w zakresie zacieśniania więzi uczniów z Akademią Kaliską; 
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 Zespołem Szkół nr 9 – VII Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu w zakresie zacieśniania 
więzi uczniów z Akademią Kaliską; 

 Fundacją ENERGA w zakresie przekazania Uczelni darowizny pieniężnej na zakup 
defibrylatorów; 

 Uniwersytetem Medycznym w Łodzi w zakresie wspólnych działań naukowo – 
badawczych z dziedziny materiałoznastwa stomatologicznego; 

 Miastem Kalisz  w zakresie świadczenia usługi gospodarczej w ramach tworzonego przez 
Miasto Kalisz Punktu Sczepień Powszechnych; 

 Miastem Kalisz w zakresie organizacji i przeprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych 
dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu; 

 Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu w zakresie współpracy naukowej  
i wymiany doświadczeń naukowych, rozwoju usług medycznych, szkoleń, staży 
programowych, praktyki zawodowej i dyplomowej, zajęć dydaktycznych; 

 Uniwersytetem Łódzkim w zakresie realizacji wspólnych procesów badawczych 
prowadzonych przez Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego  
i Akademię Kaliską 

 Polskim Związkiem Piłki Siatkowej w zakresie organizacji i realizacji kształcenia  
i egzaminowania trenerów piłki siatkowej; 

 Urzędem Miasta Kalisza w zakresie współpracy w czasie zagrożenia epidemicznego Covid 
– 19; 

 Ministrem Edukacji i Nauki w zakresie wsparcia procesu kształcenia studentów – 
sportowców pt. „Narodowa Reprezentacja Akademicka”; 

 Colian Logistic Sp. z o.o. w zakresie organizacji programów szkoleniowych, staży i praktyk 
zawodowych, modyfikacji programów studiów, współorganizowania konferencji, 
sympozjów, seminariów i innych przedsięwzięć naukowych; zamieszczania wspólnych 
publikacji w naukowych periodykach krajowych i zagranicznych 

 
18. REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU 

 
Do dnia 31.12.2021 r. osiągnięto następujące cele operacyjne zapisane w Strategii Rozwoju 
Uczelni:  
 
Działalność edukacyjna 

Cel operacyjny Działania i decyzje   

 poprawa transparentności 
wyborów dokonywanych przez 
studentów w ramach zapisów 
na specjalności, seminaria, 
przedmioty do wyboru itp.  

 zmiana zasad wyboru 
specjalności i seminaria 

 zapewnienie rozwoju kadry 
akademickiej w zakresie 
kompetencji dydaktycznych, 
w tym wykorzystania 
nowoczesnych metod, technik i 
narzędzi nauczania oraz 

 organizowanie szkoleń dla 
pracowników 
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kompetencji językowych  w 
zakresie języków obcych 

stosowanie innowacyjnych 
form i narzędzi kształcenia  

 zakup i wdrożenie 
oprogramowania do symulacji 
prowadzenia biznesu 

wspieranie procesu 
indywidualizacji programów 
studiów 

 ułatwianie studiowania 
studentom z ograniczeniami  

zapewnienie najlepszej jakości 
sprzętu i wyposażenia 
pracowni  

 zakup sprzętu  

wzrost stopnia 
umiędzynarodowienia 
studiów 

ożywienie wymiany 
studenckiej: 

 aktywizacja studentów w 
ramach programu Erasmus+ 
pomimo ograniczonej 
mobilności na skutek pandemii 

zwiększenie kompetencji 
językowych studentów i 
wykładowców 

 organizacja kursu językowego 
dla pracowników i studentów 

wyrównywanie szans dostępu 
do kształcenia poprzez 
uatrakcyjnianie oferty 
zakwaterowania dla 
studentów, w tym osób 
niepełnosprawnych 

 organizacja kursu języka 
migowego dla pracowników  

doskonalenie zaplecza 
bibliotecznego poprzez 
powiększanie i aktualizację 
księgozbioru bibliotecznego 
oraz poszerzanie dostępu do 
bibliotecznych baz 
elektronicznych, w tym spoza 
Uczelni 

 prenumerata czasopism i 
utrzymanie dostępu do baz 
elektronicznych  

wspieranie różnych 
form aktywności 
studentów 

wspieranie rozwoju kultury 
studenckiej 

 wyjazdy szkoleniowo-
integracyjne oraz studencka 
współpraca międzywydziałowa 

doskonalenie mediów 
Uczelnianych 

 rozwijanie strony internetowej 
uczelni oraz stron w mediach 
społecznościowych 

 

wspieranie sportu 
akademickiego 

 organizacja wyjazdów 
sportowych dla studentów i 
pracowników 
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Działalność badawcza i rozwojowa 

Cel operacyjny Działania i decyzje   

doskonalenie 
pracowników 
badawczych i 
badawczo-
dydaktycznych 

wspieranie awansów naukowych 
kadry badawczej i badawczo-
dydaktycznej Uczelni i 
utrzymywanie ich zatrudnienia, a 
także pozyskiwanie nowych 
naukowców związanych 
z regionem 

 optymalizacja zatrudnienia 
kadry badawczej 

opracowanie strategii 
upowszechniania wyników 
działalności badawczej w wysoko 
punktowanych czasopismach  

 publikowanie artykułów w 
czasopismach z listy 
filadelfijskiej 

aktywne wspieranie osiągania 
kolejnych awansów naukowych 

 uzyskanie awansów 
naukowych przez 
pracowników uczelni 

poddanie ewaluacji jakości 
działalności naukowej co 
najmniej dwóch dyscyplin 
naukowych 

 przygotowanie do ewaluacji 3 
dyscyplin naukowych 

rozwijanie prac 
badawczych i 
rozwojowych  

pozyskanie większej ilości 
środków na rozwój badań 
naukowych  

 pozyskanie grantów 
badawczych przez 
pracowników uczelni 

zwiększenie interdyscyplinarności 
badań naukowych, w tym 
poprzez promowanie współpracy 
pomiędzy pracownikami 
reprezentującymi różne 
dyscypliny naukowe zarówno 
w Uczelni, jak i poza nią  

 prowadzenie 
interdyscyplinarnych badań 
naukowych   

rozwijanie współpracy z innymi 
uczelniami w programach 
badawczych i rozwojowych  

 przygotowanie wniosków o 
finansowanie badań 
międzyuczelnianych  

upowszechnienie 
nauki 

organizowanie konferencji 
naukowych  i wspieranie udziału 
pracowników badawczych i 
badawczo-dydaktycznych w 
konferencjach naukowych w 
kraju i za granicą 

 organizowanie konferencji i 
udział pracowników w 
konferencjach naukowych  

rozwój studenckich kół 
naukowych 

 wspieranie działalności kół 
naukowych poprzez 
organizację szkoleń i 
umożliwianie udziału 
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studentów w projektach w 
ramach współpracy z 
otoczeniem gospodarczym  

wspieranie organizacji 
konferencji studenckich kół 
naukowych i udziału studentów 
w konferencjach  

 przygotowanie do organizacji 
konferencji studenckich  

wpisanie Wydawnictwa 
Uczelnianego na listę 
wydawnictw punktowanych oraz 
zwiększenie jego aktywności 
wydawniczej  

 wpisanie na listę wydawnictw 
punktowanych 

wydawanie czasopism o zasięgu 
krajowym i międzynarodowym, w 
tym wydawnictw naukowych w 
języku angielskim oraz innych 
wydawnictw punktowanych  

 zwiększenie punktacji 
czasopism: Studia Kaliskie i 
Journal of Health Inequalities 

 

Działalność organizacyjna 

Cel operacyjny Działania i decyzje   

wspieranie 
rozwoju kadr 

wspieranie wzrostu dostępności 
wysokokwalifikowanych kadr dla 
studentów poprzez opracowanie 
systemu szkoleń  

 pozyskanie środków i 
zapewnienie pracownikom 
szerokiego wyboru szkoleń  

dążenie do wykształcenia kadry 
własnej 

 awanse naukowe pracowników 

przygotowanie kadr do zwiększenia 
stopnia umiędzynarodowienia 
Uczelni, w tym poprzez kursy 
językowe i wspieranie wymiany 
międzynarodowej 

 organizacja kursów językowych 
dla pracowników 

poprawa 
efektywności 
struktury 
organizacyjnej 

poprawa funkcjonowania Uczelni 
i przepływu informacji  

 rozpowszechnianie wśród 
pracowników uchwał Senatu i 
zarządzeń Rektora, 
zamieszczanie istotnych 
informacji na stronie 
internetowej uczelni 

poprawa sytuacji 
finansowej 
Uczelni 

zwiększenie stopnia wykorzystania 
dodatkowych źródeł przychodów 

 pozyskanie środków z funduszy 
krajowych i europejskich 

wzrost przychodów z 
działalności dydaktycznej w 
zakresie studiów 
podyplomowych  
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Współdziałanie Uczelni z otoczeniem 
 

Cel operacyjny Działania i decyzje   

zawieranie i 
wykonywanie umów o 
współpracy 

pozyskiwanie nowych 
partnerów gospodarczych 
i instytucjonalnych  

 podpisanie nowych umów 
o współpracę 

rozwój współpracy 
merytorycznej Uczelni 
z przedsiębiorstwami 

 prowadzenie współpracy w ramach 
zawartych umów o współpracę 

dbałość o dobre 
relacje 
z najważniejszymi 
grupami interesariuszy 

podejmowanie działań na 
rzecz rozwoju miasta 
i regionu 

 podjęcie aktywności w ramach 
Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej 

wzmocnienie 
pozytywnego 
wizerunku Uczelni 

  zwiększenie stopnia dopasowania 
komunikacji marketingowej do 
interesariuszy, zaangażowanie 
studentów w promocję Uczelni, 
stworzenie pełnego systemu 
identyfikacji wizualnej oraz 
gadżetów promocyjnych 

 
Działania, wskazane w Strategii Rozwoju jako realizowane ustawicznie, są podejmowane na 
bieżąco i z racji krótkiego czasu obowiązywania dokumentu nie zostały zakończone.  
 

19. DYDAKTYKA 
 

19.1. Rekrutacja  
 

W Akademii Kaliskiej zasady rekrutacji ustalane są przez Senat Uczelni. Decyzje o przyjęciu na 
studia podejmują wydziałowe komisje rekrutacyjne.  
 
Szczegółowe wyniki rekrutacji w roku akademickim 2020/2021 przedstawia Tabela 1. 
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Tab. 1. 

 
Wyniki rekrutacji 

stan na 31.03.2021 r. (z uwzględnieniem rekrutacji na semestr letni 2020/2021) 
 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I JEDNOLITE MGR 

 
kandydaci 

zarejestrowani 
stacjonarne 

Przyjęci stacjonarne 
Kandydaci  

zarejestrowani 
niestacjonarne 

Przyjęci 
niestacjonarne 

BUDOWNICTWO  37 25 53 37 

ELEKTROTECHNIKA 13 0 42 39 

INFORMATYKA 67 52 37 28 

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 6 0 11 0 

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 28 20 62 53 

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE 
CZŁOWIEKA 

14 0 9 0 

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 
WRZEŚNIA 

1 0 22 21 

PIELĘGNIARSTWO 6 sem WRZEŚNIA 4 0 - - 

PIELĘGNIARSTWO 7 sem WRZEŚNIA 25 21 - - 

DIETETYKA 12 24 26 18 

ELEKTRORADIOLOGIA 32 21 17 0 

FIZJOTERAPIA jednolite mgr 52 33 - - 

KOSMETOLOGIA 80 48 51 40 

PIELĘGNIARSTWO - 6 sem 38 26 - - 

PIELĘGNIARSTWO  - 7 sem 66 57 - - 

PIELĘGNIARSTWO  - pomostowe - - 8 0 

POŁOŻNICTWO – 6 sem 32 16 - - 

POŁOŻNICTWO - 7 sem 5 0 - - 

POŁOŻNICTWO - pomostowe - - 33 28 

RATOWNICTWO MEDYCZNE  12 0 42 36 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 20 0 20 15 

WYCHOWANIE FIZYCZNE  
(nabór na sem. letni) 

26 26 - - 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 76 46 54 37 
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ZARZĄDZANIE 103 81 87 73 

Zarządzanie biznesem 
międzynarodowym 

4 0 - - 

RAZEM studia I stopnia i jednolite mgr 753 496 574 425 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 

INŻYNIERIA 
ŚRODOWISKA (4 sem) 

- - 16 11 

INŻYNIERIA 
ŚRODOWISKA (3 semestralne – nabór na 

semestr letni) 

0 0 14 12 

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 0 0 15 11 

PIELĘGNIARSTWO 40 38 6 0 

POŁOŻNICTWO 20 19 46 44 

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU 
PUBLICZNYM 9 0 8 0 

ZDROWIE PUBLICZNE 23 20 25 18 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 21 21 11 0 

OBRONNOŚĆ PAŃSTWA 2 0 2 0 

ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE 40 37 66 62 

RAZEM studia II stopnia 155 135 209 158 

RAZEM 

Studia I i II stopnia i jednolite mgr 
908 631 783 583 

 
O przyjęcie na studia na rok akademicki 2021/2022 ubiegało się 1999 kandydatów. 
Przyjętych zostało 1479 osób, w tym 744 osoby na studia stacjonarne i 735 osób na studia 
niestacjonarne. Na pierwszy rok studiów zostało przyjętych 8 cudzoziemców pochodzących z: 
Ukrainy (4 osoby), Białorusi (2 osoby), Niemiec (1 osoba) i Angoli (1 osoba). Sześciu 
cudzoziemców wybrało studia na Wydziale Nauk o Zdrowiu, pozostali na Wydziale 
Politechnicznym i Wydziale Nauk Społecznych. 

Szczegółowe wyniki rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 przedstawia Tabela  2. 
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Tab.  2. 

 
Wyniki rekrutacji 

(stan na dzień 31.12.2021r. )  
 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I JEDNOLITE MGR 

 
kandydaci 

zarejestrowani 
stacjonarne 

Przyjęci stacjonarne 
Kandydaci  

zarejestrowani 
niestacjonarne 

Przyjęci 
niestacjonarne 

BUDOWNICTWO  22 15 51 44 

ELEKTROTECHNIKA 11 0 45 35 

INFORMATYKA 51 45 51 45 

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 9 0 6 0 

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 29 24 72 64 

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE 
CZŁOWIEKA 

8 0 4 0 

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 
WRZEŚNIA 

0 0 16 14 

PIELĘGNIARSTWO 6 sem WRZEŚNIA 7 0 - - 

PIELĘGNIARSTWO 7 sem WRZEŚNIA 162 148 - - 

DIETETYKA 44 23 32 21 

ELEKTRORADIOLOGIA 19 0 14 0 

FIZJOTERAPIA jednolite mgr 69 35 - - 

KOSMETOLOGIA 69 45 40 32 

PIELĘGNIARSTWO - 6 sem 49 36 - - 

PIELĘGNIARSTWO  - 7 sem 53 41 - - 

PIELĘGNIARSTWO  - pomostowe - - 4 0 

POŁOŻNICTWO – 6 sem 27 0 - - 

POŁOŻNICTWO - 7 sem 7 0 - - 

POŁOŻNICTWO - pomostowe - - 85 81 

RATOWNICTWO MEDYCZNE  20 13 54 46 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 40 31 22 0 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 55 39 44 33 

ZARZĄDZANIE 106 73 104 76 
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Zarządzanie biznesem 
międzynarodowym 

7 0 - - 

RAZEM studia I stopnia i jednolite mgr 864 568 644 491 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 

INŻYNIERIA 
ŚRODOWISKA (4 sem) 

- - 8 0 

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 2 0 31 29 

KOSMETOLOGIA 14 14 29 26 

PIELĘGNIARSTWO 39 39 6 0 

POŁOŻNICTWO 62 61 147 135 

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU 
PUBLICZNYM 

26 25 5 0 

ZDROWIE PUBLICZNE 2 0 7 0 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 3 0 8 0 

ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE 41 37 61 54 

RAZEM studia II stopnia 189 176 302 244 

RAZEM 

Studia I i II stopnia i jednolite mgr 
1053 744 946 735 

 

19.2. Liczba studentów 
 

Na dzień 31 grudnia 2021 roku liczba studentów Akademii Kaliskiej im Prezydenta Stanisława 
Wojciechowskiego wynosiła 2922, w tym na studiach stacjonarnych 1534 i 1388 na studiach 
niestacjonarnych.  

Szczegółowe dane dotyczące liczby studentów przedstawia Tabela  3. 
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Tab. 3. 

Liczba studentów 
  (wg stanu na dzień 31.12.2021 r.)  

 

KIERUNEK POZIOM 
Studia 

stacjonarne  
Studia 

niestacjonarne 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE II stopnia 14 0 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I stopnia 93 74 

BUDOWNICTWO I stopnia 42 83 

DIETETYKA I stopnia 54 41 

ELEKTRORADIOLOGIA I stopnia 11 0 

ELEKTROTECHNIKA I stopnia 24 98 

FIZJOTERAPIA 
Jednolite 

magisterskie 
138 16 

INFORMATYKA I stopnia 118 74 

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA I stopnia 0 14 

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA II stopnia 0 17 

KOSMETOLOGIA I stopnia 122 80 

KOSMETOLOGIA II stopnia 11 27 

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I stopnia 66 151 

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN II stopnia 0 36 

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN (WRZEŚNIA) I stopnia 0 79 

PIELĘGNIARSTWO  6 sem I stopnia 56 - 

PIELĘGNIARSTWO 7 sem I stopnia 94 - 

PIELĘGNIARSTWO pomostowe I stopnia - 0 

PIELĘGNIARSTWO  II stopnia 64 0 

PIELĘGNIARSTWO (Września) I stopnia 177 - 

POŁOŻNICTWO 6 sem I stopnia 27 - 

POŁOŻNICTWO 7 sem I stopnia 0 - 

POŁOŻNICTWO pomostowe I stopnia - 76 

POŁOŻNICTWO II stopnia 76 153 
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RATOWNICTWO MEDYCZNE  I stopnia 10 71 

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I stopnia 17 0 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I stopnia 55 8 

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II stopnia 24 0 

ZARZĄDZANIE  I stopnia 160 170 

ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE II stopnia 62 104 

ZDROWIE PUBLICZNE II stopnia 19 16 

RAZEM - 1534 1388 

 
 
19.3. Studenci – cudzoziemcy 
 

W  roku akademickim 2020/2021 w Uczelni kształciło się 10 obcokrajowców (wg stanu na 
dzień 31.12.2020). W roku akademickim 2021/2022  kształci się 12 studentów z zagranicy na 
kierunkach: pielęgniarstwo, kosmetologia, zarządzanie, położnictwo, mechanika i budowa 
maszyn (w tym 7 osób na pierwszym roku studiów). 

 
19.4. Studenci – sportowcy wyczynowo uprawiający sport 

 
W styczniu 2021 roku opieką Pełnomocnika Rektora Akademii Kaliskiej ds. Studentów 
Wyczynowo Uprawiających Sport objętych było 9 sportowców na następujących kierunkach 
studiów: 

 wychowanie fizyczne – 3 studentów, 

 informatyka – 1 student, 

 zarządzanie i dowodzenie – 3 studentów,  

 bezpieczeństwo wewnętrzne – 1 student, 

 fizjoterapia – 1 student. 
 

Ze względu na fakt, iż w październiku roku poprzedniego nie udało się zrekrutować 
wystarczającej liczby studentów do utworzenia pierwszego roku na kierunku wychowanie 
fizyczne, w porozumieniu z Rektorem i Działem Kształcenia, została podjęta decyzja o 
ogłoszeniu naboru na pierwszy rok studiów na kierunku wychowanie fizyczne w semestrze 
letnim. Działania promocyjne, przeprowadzone w klubach sportowych z: Kalisza, Ostrowa 
Wielkopolskiego, Pleszewa, Kępna i Jarocina, przyniosły efekt w postaci 26 kandydatów na 
studia, którzy w lutym 2021 roku rozpoczęli naukę na pierwszym roku wychowania 
fizycznego. 
 
Tym samym, sprawując opiekę nad grupą kilkudziesięciu sportowców, w szczególności 
piłkarzy ręcznych, w maju 2021 roku reprezentacja Akademii Kaliskiej wzięła udział  
w Akademickich Mistrzostwach Polski w piłce ręcznej mężczyzn i podczas finałowego 
turnieju w Katowicach wywalczyła srebrny medal i tytuł wicemistrzów Polski. 
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W roku akademickim 2020/2021 dwóch studentów wyczynowo uprawiających sport (Artur 
Klopsteg i Kamil Adamski) uzyskało tytuł licencjata wychowania fizycznego. 
 
W lipcu, sierpniu i wrześniu 2021 roku przeprowadzona została kolejna kampania 
promocyjna w klubach sportowych, dzięki której kolejni studenci – sportowcy – rozpoczęli 
studiowanie na pierwszym roku studiów licencjackich na kierunku wychowanie fizyczne.  
Tym razem przyjętych na studia zostało 31 osób, z czego 24 osoby to sportowcy. Dodatkowo 
po trzech latach uruchomione zostały studia drugiego stopnia na kierunku wychowanie 
fizyczne w zdrowiu publicznym, gdzie naukę podjęło 25 osób, z czego 12 to sportowcy. 
 
Warto dodać, że studenci wyczynowo uprawiający sport rekrutowali się nie tylko na Wydział 
Nauk o Zdrowiu, ale również na Wydział Politechniczny i Wydział Nauk Społecznych. Wśród 
nich: 

 jeden kształci się na studiach magisterskich na kierunku mechanika i budowa maszyn, 

 troje na studiach magisterskich na kierunku zarządzanie i dowodzenie, 

 trzech na studiach licencjackich na kierunku zarządzanie. 
 

W grudniu 2021 roku w Akademii Kaliskiej studiowało 48 sportowców wyczynowo 
uprawiających sport, a wśród nich: 
 

 Nicola Kaczmarek – wicemistrzyni świata w kickboxingu, młodzieżowa mistrzyni 
Polski w kickboxingu, 

 Weronika Szymczak - młodzieżowa mistrzyni Polski w kickboxingu, 

 Piotr Matuszewski – tenisista notowany na 249 pozycji listy ATP, 

 Kacper Adamski – reprezentant Polski w piłce ręcznej mężczyzn, 

 Robert Kamyszek, Mateusz Kus, Michał Drej, Bartosz Tomczak, Marek Szpera, Konrad 
Pilitowski, Piotr Krępa – zawodnicy Energii MKS-u Kalisz, 

 Sylwia Kucharska, Aleksandra Dudek, Justyna Łukasik, Monika Gałkowska, Karolina 
Drużkowska, Kinga Wysokińska, Oriana Miechowicz, Aleksandra Cygan, Natalia 
Gajewska – siatkarki Energii MKS-u Kalisz, 

 Grzegorz Małecki – koszykarz KS Kosz Pleszew, 

 Paulina Misiek – koszykarka Ostrovii Ostrów, 

 Patryk Foluszny, Michał Bałwas, Mateusz Wojciechowski, Szymon Wojciechowski, 
Jakub Przybylski, Mikołaj Przybylski, Artur Klopsteg, Kamil Adamski – piłkarze ręczni 
Ostrovii Ostrów. 
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19.5. Liczba absolwentów 

 

Szczegółowe dane dotyczące liczby absolwentów przedstawia Tabela  4. 

Tab. 4. 

Liczba absolwentów  w roku 2021  
 

KIERUNEK POZIOM 
Studia 

stacjonarne  
Studia 

niestacjonarne 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE II stopnia 10 0 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I stopnia 30 22 

BUDOWNICTWO I stopnia 6 15 

ELEKTRORADIOLOGIA I stopnia 15 24 

ELEKTROTECHNIKA I stopnia 0 25 

FIZJOTERAPIA I stopnia 1 0 

INFORMATYKA I stopnia 26 7 

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA I stopnia 0 9 

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA II stopnia 0 18 

KOSMETOLOGIA I stopnia 29 19 

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I stopnia 23 34 

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN II stopnia 0 15 

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN (WRZEŚNIA) I stopnia 0 16 

OBRONNOŚĆ PAŃSTWA II stopnia 8 0 

PIELĘGNIARSTWO 6 sem I stopnia 31 - 

PIELĘGNIARSTWO  7 sem I stopnia 16 - 

PIELĘGNIARSTWO pomostowe I stopnia - 0 

PIELĘGNIARSTWO II stopnia 30 0 

POŁOŻNICTWO  6 sem I stopnia 14 - 

POŁOŻNICTWO  7 sem I stopnia 0 - 

POŁOŻNICTWO pomostowe I stopnia - 37 

POŁOŻNICTWO II stopnia 0 71 
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RATOWNICTWO MEDYCZNE  I stopnia 0 18 

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I stopnia 0 14 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I stopnia 9 9 

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II stopnia 9 0 

ZARZĄDZANIE  I stopnia 63 51 

ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE II stopnia 38 67 

ZDROWIE PUBLICZNE II stopnia 16 0 

RAZEM - 374 471 

 

19.6. Oferta kształcenia  
 

1) na studiach pierwszego stopnia kierunki: 

 bezpieczeństwo wewnętrzne; 

 budownictwo; 

 dietetyka; 

 elektroradiologia; 

 elektrotechnika; 

 informatyka; 

 inżynieria środowiska; 

 kosmetologia; 

 mechanika i budowa maszyn; 

 mechanika i budowa maszyn (Filia we Wrześni) 

 pielęgniarstwo; 

 pielęgniarstwo (Filia we Wrześni); 

 położnictwo; 

 ratownictwo medyczne; 

 technologia żywności i żywienie człowieka; 

 wychowanie fizyczne; 

 zarządzanie; 
 

2) na jednolitych studiach magisterskich 
 fizjoterapia; 

 
3) na studiach drugiego stopnia kierunki: 

 bezpieczeństwo narodowe; 

 inżynieria środowiska; 

 kosmetologia; 

 mechanika i budowa maszyn; 

 pielęgniarstwo; 

 położnictwo; 

 wychowanie fizyczne w zdrowiu publicznym;  
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 zarządzanie i dowodzenie; 

 zdrowie publiczne;  
 

4) na studiach podyplomowych: 

 audyt i kontrola wewnętrzna; 

 bezpieczeństwo informacyjne; 

 bezpieczeństwo narodowe; 

 executive master of business administration; 

 higiena i epidemiologia; 

 higiena radiacyjna i radioekologia; 

 higiena środowiska człowieka; 

 higiena żywności i żywienia; 

 kadry i płace w prawie i praktyce; 

 kadry oraz bezpieczeństwo i higiena pracy; 

 kosmetologia medyczna z elementami kosmetologii estetycznej; 

 nadzór sanitarno-epidemiologiczny w zdrowiu publicznym; 

 opieka senioralna;  

 osobisty trener odnowy biologicznej; 

 osobisty trener zdrowia; 

 prawo podatkowe i ubezpieczenia społeczne w praktyce; 

 promocja zdrowia i edukacja zdrowotna; 

 psychodietetyka; 

 rachunkowość i finanse przedsiębiorstw; 

 rolnicze ubezpieczenia społeczne – funkcjonowanie, administracja i aspekty prawne; 

 ubezpieczenia społeczne; 

 zamówienia publiczne; 

 zarządzanie kryzysowe; 

 zarządzanie pomocą społeczną; 

 żywienie człowieka i dietetyka.  
 

Z dniem 30 września 2021 roku Minister Edukacji i Nauki stwierdził wygaśnięcie decyzji 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadającej uprawnienia do prowadzenia kształcenia na 
kierunku obronność państwa na studiach pierwszego stopnia.  

Do Ministra Edukacji i Nauki został złożony wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadającej uprawnienia do prowadzenia kształcenia na 
kierunku obronność państwa na studiach drugiego stopnia. 

W roku 2021 ustalone zostały nowe programy studiów dla planowanych do uruchomienia 
kierunków studiów: 

 Biogospodarka, 

 Ekonomia menedżerska, 

 Lekarski, 

 Psychologia w zarządzaniu, 

 Socjologia bezpieczeństwa, 
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 Sport, 

 Zarządzanie kryzysowe. 
 

19.7. Studia Podyplomowe 
 

W roku akademickim 2020/2021 odbyła się kolejna edycja kształcenia na poziomie studiów 
podyplomowych. Szczegółowe dane o uruchomionych kierunkach studiów oraz liczbie 
słuchaczy zawiera Tabela 5. 

Tab.5 

Studia podyplomowe - rok akademicki 2020/2021 (wg stanu z 31.12.2020)  

 liczba 
słuchaczy 

Kadry i płace w prawie i praktyce  25 

Kadry oraz bezpieczeństwo i higiena pracy  24 

Higiena i epidemiologia 62 

RAZEM 111 

 

W roku akademickim 2021/2022 uruchomiono kolejną edycję kształcenia na poziomie 
studiów podyplomowych. Szczegółowe dane o uruchomionych kierunkach studiów oraz 
liczbie słuchaczy zawiera Tabela 6. 

Tab.6. 

Studia podyplomowe - rok akademicki 2021/2022 (wg stanu z 31.12.2021) 

 liczba 
słuchaczy 

Executive Master of Business Administration 58 

Higiena i epidemiologia 217 

Kadry i płace w prawie i praktyce  14 

Kadry oraz bezpieczeństwo i higiena pracy  20 

Rolnicze ubezpieczenia społeczne - funkcjonowanie, 
administracja i aspekty prawne 

37 

RAZEM 346 
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20. SPRAWY STUDENCKIE 
 

20.1. Sprawy socjalno - bytowe studentów 
 

Studenci Akademii Kaliskiej w ramach środków funduszu stypendialnego, którego źródłem 

finasowania jest dotacja z budżetu państwa, mogą uzyskać następujące formy świadczeń: 

 stypendium socjalne; 

 stypendium dla osób niepełnosprawnych; 

 stypendium rektora; 

 zapomogi. 
 

Warunki, tryb przyznawania i wypłacania oraz wysokość świadczeń dla studentów Akademii 

Kaliskiej określają ustawy i rozporządzenia oraz regulacje wewnętrzne Uczelni. 

Świadczenia pomocy materialnej dla studentów w Akademii Kaliskiej przyznawane są przez 

Uczelnianą Komisję Stypendialną. Od decyzji Uczelnianej Komisji Stypendialnej studentowi 

przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Uczelnianej Odwoławczej Komisji 

Stypendialnej. 

Liczba studentów pobierających świadczenia w Akademii Kaliskiej wg. stanu na dzień  

31 grudnia 2021 roku wyniosła ogółem 916 , w tym: 

 379 osób otrzymało stypendium socjalne; 

 408 osób otrzymało stypendium rektora; 

 91 osób otrzymało stypendium dla osób niepełnosprawnych; 

 89 osób otrzymało stypendium socjalne i stypendium rektora; 

 30 osób otrzymało zapomogi. 
 

W roku 2021 Uczelnia otrzymała z Ministerstwa Nauki i Edukacji  dotację na Fundusz 
Stypendialny w kwocie  4.920 828,94 zł.  
 
Z Funduszu stypendialnego wypłacono stypendia i zapomogi w łącznej kwocie 4 806 905 zł, 
w tym (w złotych): 
 
Stypendia socjalne 

  
1 882 005,00  

Stypendia socjalne zwiększone 
 

151 465,00  
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 809 140,00  
Stypendia rektora dla najlepszych studentów 1 918 195,00  
Zapomogi 

   
46 100,00  

 
Stypendia o charakterze socjalnym oraz stypendium rektora są przyznawane przez 
Uczelnianą Komisję Stypendialną. Zapomogi są przyznawane jednorazowo studentom, którzy 
znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.  
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Stypendium rektora od 01.10.2021 r. wynosiło: I stopnia 940,- zł, II stopnia 850,- zł,   
III stopnia 790,- zł miesięcznie. 
  
Przydział miejsc w Domu Studenta   
 
W roku kalendarzowym 2021 w Domu Studenta Bulionik zakwaterowanych było 47 
studentów z Polski oraz 63 studentów z programu Erasmus +.  
 
20.2. Sprawy dyscyplinarne studentów 

 
W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono żadnego postepowania dyscyplinarnego 

20.3. Działalność studencka 
 

20.3.1. Uczelniane Organizacje Studenckie 

 
W okresie sprawozdawczym w Uczelni działały  23 zarejestrowane uczelniane organizacje 
studenckie: 
1) Samorząd Studencki; 
2) Koło Naukowe Inżynierii Komputerowej  „Cax-ik”; 
3) Koło Naukowe „Żyjesz w środowisku”; 
4) Klub Uczelniany AZS PWSZ w Kaliszu; 
5) Studenckie Koło Osób Niepełnosprawnych; 
6) Studenckie Koło Medycyny Ratunkowej, Stanów Nagłych i Katastrof; 

7) Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii; 
8) Studenckie Koło Naukowe  „Konto”; 
9) Studenckie Koło Naukowe Kultury Fizycznej Podium; 
10) Koło Naukowe Bezpieczeństwo i Obronność; 
11) Koło Naukowe „Pracować inaczej”; 
12) Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa; 
13) Studenckie Koło Naukowe Kosmetologii; 
14) Studenckie Koło Naukowe „Położna przed Dyplomem”; 
15) Studenckie Koło Naukowe „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego – BRD”; 
16) Studenckie Koło Naukowe „Sondaż”; 
17) Studenckie Koło Naukowe „Terminal”; 
18) Studenckie Koło Naukowe Krótkofalowców; 
19) Studenckie Koło Naukowe „Młodzi Przedsiębiorcy”; 
20) Studencka Grupa Badawcza „Nowy Świat”; 

„Komandos”; 
 

22) Studenckie Koło Naukowe Elektroradiologii – SKN „ElektroNowa”; 
23) Interdysyplinarne Koło Naukowe Symulacji Medycznej  

 

 

Sprawozdania z działalności najbardziej aktywnych studenckich kół naukowych zawarto  
w zał. do sprawozdania. 
  

21) Studenckie Koło Naukowe 
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Samorząd Studencki 

Samorząd Studencki w Akademii Kaliskiej funkcjonuje w oparciu o ustawę – Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce, statut Uczelni i własny regulamin. 

Organy samorządu powołane są do artykulacji potrzeb i postulatów studentów oraz ochrony 
wszelkich interesów studentów. Dzięki temu studenci mają wpływ na system kształcenia, 
podział funduszu stypendialnego, przydział miejsc w domu studenta, organizowanie  
i finasowanie działalności społeczno – kulturalnej, sportowo – rekreacyjnej oraz naukowej. 

Członkowie Zarządu Samorządu Studenckiego współpracują z innymi uczelniami poprzez 
udział w konferencjach i zjazdach organizowanych przez Parlament Studentów 
Rzeczypospolitej Polskiej.  

Skład Zarządu Samorządu Studenckiego Akademii Kaliskiej (stan na 31.12. 2021 r.) 

 
 Przewodniczący: Michał Strzałka (Wydział Nauk Społecznych) 
Zastępca Przewodniczącego: Paweł Śnieguła (Wydział Politechniczny) 
Sekretarz: Sylwia Krawczyk (Wydział Nauk o Zdrowiu) 
 Członkowie: 

Z ramienia Wydziału Nauk o Zdrowiu 

Bogumiła Wilczyńska  
Agata Bruss 
Natalia Laskowska 
Natalia Majka 
Dominik Łapa 
Łukasz Stępniak 
Marta Podwapińska 
Roksana Kaczmarkiewicz 
Aleksandra Wągrowska 

 

Z ramienia Wydziału Nauk Społecznych 

Paulina Maciaszek  
Filip Lewandowski 
Kamila Kurz 
Klaudia Śnieg 
Natalia Dolak 
Paulina Bartoszek 

Z ramienia Wydziału Politechnicznego 

Michał Szczepański 
Mateusz Kolonko 
Szymon Kolański 
Zuzanna Króla 
Paweł Śnieguła 
Przemysław Sobkowski  
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Przemysław Przygodzki  

 

Działalność Samorządu  

Udział stały przedstawicieli Samorządu Studenckiego w pracach: 

 Senatu; 

 Rady Uczelni; 

 Komisji  Dyscyplinarnej dla Studentów; 

 Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów; 

 Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich; 

 Komisji ds. Jakości Kształcenia; 

 Uczelnianym Kolegium Elektorów; 

 Uczelnianej Komisji Wyborczej; 

 Uczelnianej Komisji Stypendialnej; 

 Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej; 

 Wydziałowych komisjach ds. zapewnienia jakości kształcenia; 

 Wydziałowych komisjach wyborczych; 

 Forum Uczelni Zawodowych 
 

Projekty, działania doraźne 

 
Ze względu na sytuację epidemiologiczną działania Samorządu Studenckiego skupiły swoje 
siły na informacji i promocji po przez media społecznościowe. 

Styczeń 2021 

 prowadzenie kampanii informacyjnej o szczepieniach przeciw COVID-19  w mediach 
społecznościowych 

Luty 2021 

 prowadzenie kampanii informacyjnej o stronie dwr.akademiakaliska.pl  na której znajdują 
się oferty pracy; 

 prowadzenie kampanii informacyjnej o naborze do programu Studencki Ambasador Karier 
UE 2021/22. 
 

Marzec – maj 2021 

 prowadzenie kampanii promocyjnej wyjazdów w ramach programu Erasmus+; 

 prowadzenie kampanii informacyjnej o V Ogólnopolskiej Konferencji Młodych 
Naukowców ,,Nauka – Talent – Pasja’’; 

 promocja Drzwi Otwartych Akademii Kaliskiej; 

 udział w Drzwiach Otwartych Akademii Kaliskiej; 

 występ stand-up transmitowany online dla studentów oraz uczestników Drzwi Otwartych 
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Akademii Kaliskiej; 

 zakup leżaków z logo Akademii Kaliskiej; 

 zakup pinsów z logo Akademii Kaliskiej promujących uczelnię; 

 prowadzenie kampanii informacyjnej o kursie online ENREAC-HEI: Podstawowe 
Umiejętności Badawcze i Umiejętności w zakresie Otwartej Nauki; 

 prowadzenie kampanii informacyjnej w ramach Stypendiów Santander; 

 prowadzenie kampanii informacyjnej o bezpłatnych szkoleniach dla studentów Akademii 
Kaliskiej 

 

Czerwiec – wrzesień 2021  

 prowadzenie kampanii informacyjnej o bezpłatnych szkoleniach dla studentów Akademii 
Kaliskiej; 

 prowadzenie kampanii promocyjnej wyjazdów w ramach programu Erasmus+; 

 prowadzenie kampanii informacyjnej o stronie dwr.akademiakaliska.pl na której znajdują 
się oferty pracy, 

 prowadzenie kampanii informacyjnej dotyczącej  konkursu ,,Jak zachęcić babcie i dziadka 
do założenia konta w banku’’; 

 prowadzenie kampanii informacyjnej dotyczącej konkursu Geologia 2021; 

 prowadzenie kampanii informacyjnej dotyczącej wsparcia finansowego dla studentów 
oferowanego przez Akademię Kaliską 
 

Październik 2021 

 prowadzenie szkoleń dla studentów I roku z zakresu praw i obowiązków studenta; 

 prowadzenie kampanii promocyjnej II Światowej Konferencji Zdrowia Rodziny; 

 prowadzenie kampanii promocyjnej wyjazdów w ramach programu Erasmus+ 
 

Listopad 2021  

 organizacja wyborów uzupełniających do komisji i organów uczelnianych; 

 prowadzenie kampanii informacyjnej o projekcie „Wytwórnia Kompetencji” dotyczący 
bezpłatnych szkoleń, warsztatów i prelekcji; 

 udział w Zjeździe Forum Uczelni Zawodowych (FUZ); 

 powołanie Pauliny Maciaszek na członka Prezydium Forum Uczelni Zawodowych (FUZ). 
 

Grudzień 2021  

 prowadzenie wspólnie z Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej kampanii 
informacyjno – promocyjnej o szczepieniach przeciw COVID-19 w mediach 
społecznościowych 
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20.3.2. Działalność sportowa 

 
Działania Klubu Uczelnianego AZS 

 

Zarząd Klubu Uczelnianego AZS (stan na 31.12.2021 r.) 
 
Prezes – mgr Krzysztof Górny 
Wiceprezes ds. organizacyjnych – mgr Łukasz Szymczak 
Skarbnik – mgr Przemysław Świerczak 
Członek Zarządu – Nikolas Przybylski  
 
Celem Klubu Uczelnianego AZS jest: 

 upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, podnoszenie sprawności fizycznej  
i polepszanie stanu zdrowia społeczności akademickiej; 

 rozwijanie sportu wyczynowego w środowisku akademickim. 
 

W okresie sprawozdawczym Klub realizował swoje cele poprzez: 

 organizowanie życia sportowego, rekreacji i turystyki; 

 integrację osób z niepełnosprawnościami poprzez sport; 

 udział w imprezach i zawodach sportowych w kraju: mistrzostwach Polski AZS, 
Akademickich Mistrzostwa Polski; 

 udział w innych imprezach organizowanych przez kluby i instytucje kultury fizycznej; 

 propagowanie różnych form sportu, rekreacji i turystyki; 

 współpracę z jednostkami zajmującymi się problemami kultury fizycznej, współdziałanie  
z jednostkami samorządowymi, związkami sportowymi oraz organizacjami społecznymi. 

 

 

Sport, rekreacja, turystyka 

Sport powszechny  
 
Ergometr wioślarski 
 
Akademickie Mistrzostwa Polski na Ergometrze Wioślarskim były pierwszą imprezą 
sportową, w której wystąpili studenci od dłuższego czasu. Dwoje studentów Uczelni: Jakub 
Aleksandrowicz (student 4 roku Fizjoterapii) i Magdalena Sochacka (studentka 1 roku 
Dietetyki)  wystartowali w AMP w Warszawie, które odbyły się w dniach 6 - 7 maja 2021 r.  
Oboje studenci zajęli czołowe miejsca w Mistrzostwach rywalizując z reprezentantami Polski. 
Jakub Aleksandrowicz zajął 8 miejsce z czasem 2.56.50, a Magdalena Sochacka 6 miejsce z 
czasem 3.29.40. Biegi odbywały się na dystansie 1000 m. 
Magda Sochacka jest zawodniczką KTW Kalisz, srebrną medalistką Mistrzostw Europy  
w kategorii U23 w czwórce podwójnej kobiet. Jakub Aleksandrowicz obecnie jest 
zawodnikiem PTW Płock i kadry Polski w wioślarstwie. Walczył w osadzie ósemki  
o kwalifikacje na Igrzyska w Tokio. Jest objęty Programem Ministerstwa Edukacji i Nauki,  
w którym uczestniczy Uczelnia -  Narodowa Reprezentacja Akademicka. Program obejmuje 
dofinansowanie na organizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dedykowanych 
studentom-sportowcom będącym w trakcie kariery sportowej.   
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Lekkoatletyka 

Dwa medale na Akademickich Mistrzostwach Polski w Lekkiej Atletyce zdobył na stadionie  
w Bielsku – Białej (20-23 maja 2021 r.) student pierwszego roku wychowania fizycznego 
Dawid Borowski. W tej  największej imprezie z cyklu AMP  udział wzięło 990 studentów 
reprezentujących 83 uczelnie z całej Polski. W mistrzostwach udział brali studenci 
reprezentanci Polski, którzy wywalczyli minima i awans na tegoroczne Igrzyska Olimpijskie  
w Tokio. Dawid Borowski wystąpił w dwóch biegach średniodystansowych na 1500 m (czas 
3,58,26) i 3000 m  (czas 8.27.81 - rekord życiowy), w których dwa razy był trzeci zdobywając 
dwa brązowe medale.  Na co dzień Dawid trenuje w klubie Stal Ostrów Wielkopolski. 
 

Piłka Siatkowa Plażowa 

Para siatkarek Akademii Kaliskiej Katarzyna Pawlicka i Magda Lachman  wystąpiła  
w  eliminacjach do AMP w Akademickich Mistrzostwach Poznania i Wielkopolski w siatkówce 
plażowej kobiet (27.04.2021). Nasze zawodniczki uzyskały awans do dalszych rozgrywek 
Półfinału AMP w Szczecinie 15 czerwca 2021, lecz nie wystąpiły w tych zawodach ze 
względów zdrowotnych. 

Piłka Ręczna Mężczyzn 

Srebrny medal wywalczyła reprezentacja Akademii Kaliskiej podczas Akademickich 
Mistrzostw Polski mężczyzn w piłce ręcznej. Studenci kaliskiej uczelni otrzymali również 
nagrody indywidualne – najlepszym bramkarzem turnieju został Patryk Foluszny,  
a najlepszym strzelcem Artur Klopsteg. 

Turniej finałowy, z udziałem 15 drużyn, był rozgrywany w dniach 10 – 12 czerwca 2021 r.  
 w Katowicach. Reprezentacja Akademii Kaliskiej w swojej grupie odniosła trzy zwycięstwa:  
z Politechniką Łódzką 43:15, z Politechniką Opolską 27:26 i z warszawską Szkołą Główną 
Gospodarstwa Wiejskiego 26:16. 

W ćwierćfinale Akademia Kaliska pokonała Uniwersytet Zielonogórski 30:22, a w półfinale 
okazała się lepsza od Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie z Lublina, wygrywając 25:15.  
W finale ponownie spotkały się więc drużyny z Kalisza i Opola, które stworzyły fantastyczne 
widowisko. Yym razem wygrali podopieczni Rafała Kuptela z Opola 23:22. 

 
Reprezentacja Akademii Kaliskiej uczestniczyła w turnieju finałowym w składzie: Patryk 
Foluszny (najlepszy bramkarz turnieju), Artur Klopsteg (najlepszy strzelec turnieju), Jakub 
Przybylski (kapitan drużyny), Mikołaj Przybylski, Mateusz Wojciechowski, Szymon 
Wojciechowski, Adam Frankowski, Kamil Adamski, Konrad Pilitowski, Jakub Banasiak 
(trener), Michał Bałwas (kierownik drużyny), Łukasz Stępień (fizjoterapeuta), Jakub Bielak 
(fizjoterapeuta). 
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Tenis ziemny 
 

Pierwsze miejsce, złoty medal i tytuł mistrza Wielkopolski zdobył w Akademickich 
Mistrzostwach Poznania i Wielkopolski w tenisie ziemnym student pierwszego roku 
fizjoterapii Michał Matuszewski. 

Przedstawiciel Akademii Kaliskiej, w dniach 13-14 listopada 2021 r. uczestniczył w turnieju  
w Poznaniu, na krytych kortach AZS. W eliminacjach Michał Matuszewski pewnie pokonał 
swoich rywali, a zacięty pojedynek rozegrał tylko w pierwszym secie finałowego meczu  
z przedstawicielem gospodarzy – Radosławem Jandy. Pierwszy set finałowej potyczki 
zakończył się wynikiem 7:5 dla kaliszanina, a w drugiej odsłonie student Akademii Kaliskiej 
był zdecydowanie lepszy, wygrywając 6:2 i zdobywając tytuł mistrzowski. 

Michał Matuszewski od najmłodszych lat trenuje tenisa ziemnego i odnosi sukcesy na 
krajowych kortach – tylko w 2021 roku wywalczył mistrzostwo Wielkopolski  w grze 
podwójnej i wicemistrzostwo w grze pojedynczej. 

 
Rekreacja 

W ramach zajęć rekreacyjnych dla studentów prowadzone były przez instruktorów  KU AZS 
ogólnodostępne zajęcia  na uczelnianej siłowni (mgr Przemysław Świerczak) i zajęcia futsalu 
(mgr Krzysztof Górny), które odbywały się raz w tygodniu poza okresem pandemii.  

Obóz narciarski w Karpaczu 
 
KU AZS umożliwił studentom i pracownikom Uczelni udział w zimowym obozie 
fakultatywnym. W obozie uczestniczyła grupa studentów, którzy mieli możliwość 
wypoczynku i nauki lub doskonalenia jazdy na nartach, snowboardzie pod opieką 
instruktorów narciarstwa i snowboardu Akademii Kaliskiej. 
 
20.4. Działania związane z zapewnieniem jakości kształcenia oraz doskonaleniem 

wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia  
 

Sformalizowany System Zapewnienia Jakości Kształcenia został wprowadzony po raz 
pierwszy w Uczelni Zarządzeniem Nr 47/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu z dnia 28 grudnia 2010 r. 
w sprawie wprowadzenia wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia. 
Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia stanowi podstawowy element struktury 
organizacyjnej Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia Akademii Kaliskiej. Zakres zadań 
Zespołu na okres kadencji 2020-2024 został określony Zarządzeniem Nr 0300.241.VI.2020 
Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 30 
października 2020 r. Zespół działa w składzie: 
1. Przewodniczący – prof. dr hab. inż. Jan Posobiec – Pełnomocnik Rektora ds. Jakości 

Kształcenia. 
2. Sekretarz – Danuta Wróbel – Kierownik Działu Spraw Studenckich i Kształcenia. 
3. Członkowie: 
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1) dr Urszula Kropaczewska – Dziekan Wydziału Medyczno – Społeczno - Technicznego; 
2) prof. Akademii Kaliskiej dr Anna Ludwiczak – Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia 

Wydziału Nauk Społecznych; 
3) dr inż. Radosław Pytliński – Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia Wydziału 

Politechnicznego; 
4) prof. Akademii Kaliskiej dr Piotr Szewczyk – Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Nauk  

o Zdrowiu; 
5) Sylwia Krawczyk – studentka (WNZ); 
6) Michał Strzałka (WNS); 
7) Paweł Śnieguła (WP); 
8) Adrian Bagrowski (WMST). 

 
Przewodniczący Zespołu pełni jednocześnie funkcję Pełnomocnika Rektora ds. Jakości 
Kształcenia i powołany został Zarządzeniem Nr 0300.181.VI.2020 Rektora Akademii Kaliskiej 
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 21 września 2020 r.  
 
Uczelniany Zespół ds. jakości Kształcenia opracowuje corocznie Harmonogram działań 
zmierzających do doskonalenia Systemu Jakości Kształcenia w Uczelni, w którym znajdują się 
zadania dotyczące doskonalenia jakości kształcenia na dany rok. Harmonogram wprowadza 
Rektor Akademii Kaliskiej w drodze zarządzenia. Na 2021 rok Harmonogram wprowadzony 
został Zarządzeniem Rektora Nr 0300.1.VI.2021 z dnia 07 stycznia 2021 roku. 

Polityka jakości 
 
Głównym zadaniem Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia jest ciągłe doskonalenie jakości 
kształcenia w Uczelni, a w efekcie podnoszenie tej jakości. W tym celu tworzone są jednolite, 
spełniające warunki zapisane w ustawie i rozporządzeniach, organy, procedury 
oraz instrumenty dotyczące jakości kształcenia. 
Zapewnianie jakości kształcenia obejmuje wszelkie planowane i systematyczne działania 
bezpośrednio związane z utrzymaniem i podwyższeniem jakości kształcenia, niezbędne do 
stworzenia odpowiedniego stopnia zaufania co do tego, że kształcenie spełnia ustalone 
wymagania jakościowe interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych/otoczenia społeczno-
gospodarczego. To proces ciągły, systematyczny i wieloaspektowy. Podstawą jest wiedza, że 
umacnianiu wysokiej jakości kształcenia służy dyskusja, współpraca, promowanie 
i upowszechnianie najlepszych rozwiązań oraz ocena wszystkich aspektów składających się 
na proces kształcenia w Uczelni. Dlatego system zapewnienia jakości kształcenia to także 
zbiór procedur i narzędzi służących utrzymaniu i podnoszeniu poziomu jakości kształcenia. 
Procedury i narzędzia odnoszą się do wszystkich etapów i aspektów procesu dydaktycznego. 
Uwzględniają wszystkie formy weryfikowania efektów uczenia się na poszczególnych 
kierunkach studiów, osiąganych przez studenta z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji 
społecznych, oceny dokonywane przez studentów, wnioski z hospitacji zajęć, studencką 
ocenę procesu dydaktycznego, ocenę pracowniczą kadry akademickiej, opinie interesariuszy 
zewnętrznych oraz wnioski z monitorowania kariery zawodowej absolwentów. 
 
Uczelniany Systemu Jakości Kształcenia realizowany jest przez wszystkich pracowników 
Uczelni, przy współudziale studentów, w szczególności przez: 

 Rektora Uczelni; 
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 Prorektorów, w tym w szczególności przez Prorektora ds. Studenckich, Kształcenia  
i Współpracy z Zagranicą, odpowiadającego za kształcenie w Uczelni; 

 Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia; 

 Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia; 

 Dziekanów, którzy we współpracy i współdziałaniu z Uczelnianym Zespołem ds. Jakości 
Kształcenia organizują system zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na 
Wydziałach (przy współdziałaniu Wydziałowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia); 

 Rady Dydaktyczne Wydziałów, których zadaniem jest między innymi: akceptowanie 
zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat, planów i programów studiów na 
poszczególnych stopniach oraz ocena rocznego sprawozdania Dziekana z działania 
systemu jakości kształcenia i działań prowadzonych w celu jego wzmocnienia; 

 Wydziałowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia, które podejmują działania monitorujące na 
rzecz zapewnienia jakości kształcenia na poziomie Wydziału; 

 Wydziałowe/kierunkowe Zespoły Dydaktyczne (powoływane w zależności od potrzeb), 
które opracowują programy kształcenia nowych kierunków i programy studiów nowych 
specjalności, uwzględniając założenia misji i strategii Uczelni; dostosowują plany  
i programy prowadzonych kierunków i specjalności do obowiązujących w tym zakresie 
przepisów oraz potrzeb rynku pracy; doskonalą programy kształcenia w oparciu o wnioski, 
potrzeby i oczekiwania otoczenia społeczno-gospodarczego interesariuszy wewnętrznych 
(w tym: z analiz badań ankietowych studentów, monitorowanie losów absolwentów), 
zaleceń PKA, opinii przedsiębiorców – opiekunów studentów odbywających praktyki, 
inne; 

 Kierowników Katedr, których zadaniem jest między innymi: ustalanie priorytetów 
badawczych oraz harmonogramu ich realizacji, w tym konkretnych terminów prezentacji 
efektów tych badań przez pracowników; przygotowanie i przedstawienie planu zamierzeń 
wydawniczych pracowników Katedry zarówno jako efektu zbiorowych, jak  
i indywidualnych realizacji; 

 Każdy nauczyciel akademicki jest osobą odpowiedzialną za jakość kształcenia w ramach 
danego przedmiotu, a w przypadku większej liczby osób prowadzących ten sam przedmiot 
– osoba wskazana przez kierownika katedry/zakładu. 

 
Doskonalenie programu studiów prowadzone jest w oparciu o przepisy wewnątrzuczelniane 
dotyczące projektowania programów studiów wyższych na kierunkach prowadzonych  
w Akademii Kaliskiej.  

Przy przygotowywaniu propozycji doskonalenia programu kształcenia bierze się pod uwagę 
w szczególności:  

 informacje o zmianach w przepisach prawa, w szczególności przekazane przez władze 
Uczelni i pion kształcenia; 

 informacje o losach absolwentów; 

 informacje od otoczenia społeczno - gospodarczego, w szczególności pozyskane w ramach 
spotkań partnerów społeczno - gospodarczych oraz w ramach bezpośrednich kontaktów 
pracowników jednostki z otoczeniem (interesariuszami zewnętrznymi), w tym  
o charakterze nieformalnym; 

 informacje o działaniach wiodących ośrodków krajowych i zagranicznych w zakresie 
kształcenia na danym kierunku studiów lub kierunkach pokrewnych, w szczególności 
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pozyskane przez władze jednostki w ramach spotkań środowiska danego kierunku oraz 
przez pracowników jednostki podczas konferencji, staży i wyjazdów oraz kontaktów 
nieformalnych; 

 informacje o skuteczności osiągania efektów uczenia się pozyskane podczas ich 
monitorowania; 

 informacje od nauczycieli akademickich; 

 informacje od studentów danego kierunku studiów w szczególności zebrane przez 
opiekunów roczników oraz w ramach badań ankietowych prowadzonych wśród 
studentów. 

Program studiów dla kierunku prowadzonego w uczelni jest analizowany i oceniany przez 
Senacką komisję ds. kształcenia i zatwierdzany jest przez Senat Akademii Kaliskiej. 

 
Procedura antyplagiatowa: 

 procedura antyplagiatowa dotyczy wszystkich prac licencjackich, inżynierskich 
i magisterskich powstających w uczelni; 

 procedurę weryfikacji w JSA przeprowadza i koordynuje promotor pracy; 

 dopuszczalny wynik procedury antyplagiatowej jest warunkiem koniecznym zatwierdzenia 
pracy do egzaminu dyplomowego; 

 sprawdzanie prac ma charakter prewencyjny i polega na zidentyfikowaniu 
nieuprawnionych zapożyczeń dotyczących znaczących fragmentów tekstu. 

 
Interesariusze wewnętrzni biorą udział w procesie kształtowania jakości kształcenia  
w Uczelni w następujący sposób: 

 w ramach prac Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia oraz w pracach innych gremiów 
funkcjonujących w ramach Systemu Jakości Kształcenia; 

 w ramach prac Wydziałowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia oraz w pracach innych gremiów 
funkcjonujących w ramach Systemu Jakości Kształcenia; 

 wszyscy studenci wyrażają swoje opinie w ramach procesu anonimowej ankietyzacji 
(ocena procesu dydaktycznego); 

 przede wszystkim podczas codziennych niesformalizowanych kontaktów, rozmów  
i dyskusji pogłębionych z prowadzącymi zajęcia; 

 podczas nieskrępowanej dyskusji podczas zajęć – jeśli pojawi się spontaniczna potrzeba 
i/lub konieczność). 

 
Interesariusze zewnętrzni/otoczenie społeczno - gospodarcze, biorą udział w następujący 
sposób: 

 poprzez bezpośredni udział w procesie tworzenia, dokonywania zmian i precyzowania 
wszelkich elementów związanych z kształtowaniem programu kształcenia; 

 konsultacje z interesariuszami przeprowadzane na poziomie zarówno rozmów 
indywidualnych, jak i zbiorowych, formalnych i nieformalnych rozmów. 

 
W wyniku tych działań interesariusze biorą czynny udział w kształtowaniu procesu 
kształcenia i innych elementów związanych z jakością kształcenia. Zastosowany system 
umożliwia właściwe i precyzyjne ewaluowanie oraz określenie celów, założeń i zadań we 
wskazanym zakresie. 
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Udział studentów w pracy na rzecz jakości kształcenia: 
 
Władze Uczelni i jej jednostki organizacyjne zobowiązane są do podejmowania aktywnych 
działań mających na celu włączanie studentów, przedstawicieli organu Samorządu 
Studenckiego do życia Uczelni. Przyjmuje się, że studenci winni być angażowani do prac 
wszystkich komisji stałych czy doraźnych, jeśli przedmiotem działalności komisji są sprawy 
związane z procesem dydaktycznym, czy sprawami studenckimi. 
 
Ocena funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia  
w Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego została pozytywnie 
potwierdzona w trakcie dwóch wizytacji zespołów kontrolnych Polskiej Komisji 
Akredytacyjnej w roku akademickim 2020/2021 na kierunkach studiów: Fizjoterapia, 
Inżynieria Środowiska.  
 
Ocena PKA potwierdza właściwą organizację i funkcjonowanie Systemu Zapewniania Jakości 
Kształcenia w Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. 
 
Działalność Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia 
W ramach działań związanych z doskonaleniem wewnętrznego systemu zapewnienia jakości 
kształcenia Pełnomocnik Rektora podjął szereg działań o charakterze szkoleniowym, 
organizacyjnym, analityczno - oceniającym i konsultacyjnym, do których zaliczyć można: 

 udział w spotkaniu zespołu wizytującego – kontroli PKA w formie zdalnej na Wydziale 
Nauk o Zdrowiu kierunek fizjoterapia na poziomie jednolitych studiów magisterskich 
19.02.2021 r.; 

 organizacja i przeprowadzenie posiedzenia online przy wykorzystaniu aplikacji TEAMS 
Uczelnianego Zespołu ds. jakości Kształcenia w dniu 11.02.2021 r.; 

 opracowanie uwag i wniosków dotyczących Kryteriów, trybu i zasad oceny okresowej 
nauczycieli akademickich Akademii Kaliskiej (Uchwała Senatu U0012.50.VI.2020 
19.11.2020) – wnioski i spostrzeżenia w formie pisemnej przekazano p. Prorektor ds. 
Nauki prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Katarzynie Sygit w dniu 24.02.2021 r.; 

 udział pełnomocnika w szkoleniu organizowanym przez Polską Komisję Akredytacyjną 
(webinarium nr 3 prowadzone przez prof. Marię Próchnicką – sekretarz PKA) w dniu 
18.03.2021 r.  Procedury zdalnej oceny programowej; 

 organizacja i przeprowadzenie posiedzenia online przy wykorzystaniu aplikacji TEAMS 
Uczelnianego Zespołu ds. jakości Kształcenia w dniu 15.04.2021 r.; 

 udział w spotkaniu zespołu wizytującego – kontroli PKA w formie zdalnej na Wydziale 
Politechnicznym kierunek inżynieria środowiska w dniu 06.05.2021 r. 

 organizacja i przeprowadzenie posiedzenia online przy wykorzystaniu aplikacji TEAMS 
Uczelnianego Zespołu ds. jakości Kształcenia w dniu 13.05.2021 r.; 

 udział w formie zdalnej w dniu 09.06.2021 r. w Seminarium Polskiej Komisji 
Akredytacyjnej Forum Jakości 2021. Czego dowiedzieliśmy się o szkolnictwie wyższym 
w trakcie pandemii COVID19? Zapewnianie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym – 
kryzysy i szanse w perspektywie krótko- i długookresowej; 

 zebranie i analiza rozwiązań formalno-funkcjonalnych Uczelnianego Systemu Jakości 
Kształcenia obowiązującego w PWSZ/Akademii Kaliskiej; 
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 ocena osiągnięcia celów/zadań planu działalności w ramach kontroli zarządczej oraz 
analiza i ocena ryzyk związanych z osiąganiem założonych celów na rok 2021 obszarze 
Jakość Kształcenia – listopad 2021 r.; 

 opracowanie celów/zadań do planu działalności w ramach kontroli zarządczej oraz 
analiza i opracowanie ryzyk związanych z osiąganiem założonych celów na rok 2022 
w obszarze Jakość Kształcenia – listopad 2021 r.; 

 opracowanie raportu z oceny funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania 
Jakości Kształcenia w Akademii Kaliskiej za okres od 01.12.2020 do 31.12.2021 r. 

 Opracowanie Harmonogramu zadań związanych z doskonaleniem Systemu Zapewnienia 
Jakości Kształcenia w Akademii Kaliskiej w 2021 r. – grudzień 2021 r. 

 

Prace Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia  
 
Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia  kontynuował w okresie sprawozdawczym prace 
związane z doskonaleniem jakości kształcenia, do których zalicza się: 

 posiedzenie UZdsJK w dniu 11.02.2021 r., na którym rozpatrywano:  

 uwarunkowania zdalnego kształcenia – wnioski (w aspekcie jakości kształcenia); 
 harmonogram działań i zadania zespołu - dyskusja nad ich realizacją; 
 kryteria, tryb i zasady oceny okresowej nauczycieli akademickich Akademii Kaliskiej 

– wnioski i spostrzeżenia w formie pisemnej przekazano p. Prorektor ds. Nauki prof. 
dr hab. n. med. i n. o zdr. Katarzynie Sygit; 

 udział członków UZds.JK w szkoleniu organizowanym przez Polską Komisję 
Akredytacyjną (webinarium nr 3 prowadzone przez prof. Marię Próchnicką – sekretarz 
PKA) w dniu 18.03.2021 r.  Procedury zdalnej oceny programowej; 

 posiedzenie UZdsJK w dniu 15.04.2021 r., na którym rozpatrywano: Regulamin studiów 
Akademii Kaliskiej – wnioski, uwagi, propozycje zmian przedstawiono Prorektor ds. 
Studenckich, Kształcenia i współpracy z Zagranicą oraz Kierownik Działu Spraw 
Studenckich i Kształcenia. Wnioski i spostrzeżenia po kontroli PKA w formie zdalnej na 
Wydziale Nauk o Zdrowiu kierunek fizjoterapia. Zaliczanie praktyk studenckich/osiąganie 
i weryfikacja efektów uczenia się w kontekście stanowiska interpretacyjnego Prezydium 
PKA nr 4/2020 z dnia 2 lipca 2020 r.; 

 posiedzenie UZdsJK w dniu 13.05.2021 r., na którym rozpatrywano: Wnioski 
i spostrzeżenia po kontroli PKA w formie zdalnej na Wydziale Politechnicznym kierunek 
inżynieria środowiska. Rekrutacja – zasady, informacja dla kandydatów. 
 

20.5. Akredytacje programowe 
 
W okresie sprawozdawczym ocenie programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej poddane 
zostały 2 kierunki: fizjoterapia (18 – 19.02. 2021 r.), inżynieria środowiska (5-6.05. 2021 r.) 

Ze względu na sytuację epidemiczną wizytacje zostały przeprowadzone zdalnie.  

Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie oceniła wizytowane kierunki. Następna ocena 
programowa ocenianych kierunków powinna nastąpić w roku akademickim 2026/2027.  
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21. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA  
 

21.1. Potencjał naukowy pracowników 
Tab. 7.  

21.1.1. Liczba publikacji z podziałem na wydziały 

 

Rok Wydział 
Nauk o 

Zdrowiu 

Wydział 
Nauk 

Społecznych 

Wydział 
Politechniczny 

Wydział 
Medyczno-
Społeczno-
Techniczny 

Jednostki 
ogólnouczelniane 

2020 80 40 34 1 15 

2021 105 99 21 1 12 

 

21.1.2. Liczba publikujących pracowników  

 
Tab.8.  

 

Liczba pracowników 

2020 88 
 

2021 104 
 

 
 

21.2. Wskaźniki bibliometryczne 
 

21.2.1. Wartość wskaźnika wpływu – Impact  Factor 

Tab.9. 

Wskaźnik IF 

2020 133.996 

2021 319.085 
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21.2.2. Wartość wskaźnika wpływu – Impact Factor z podziałem na wydziały 

 
Tab.10. 
 

Rok Wydział 
Nauk o 

Zdrowiu 

Wydział 
Nauk 

Społecznych 

Wydział 
Politechniczny 

Wydział 
Medyczno-
Społeczno-
Techniczny 

Jednostki 
ogólnouczelniane 

2020 104.527 2.468 16.587 0 10.414 

2021 289.563 6.502 23.958 0 10.253 

 
 

21.2.3. Liczba punktów MEiN 

          Tab.11. 
 

Liczba punktów  

2020 7490.000 
 

2021 12970.000 
 

 

21.2.4. Liczba punktów MEiN z podziałem na wydziały 

 
         Tab.12.  
 

Rok Wydział 
Nauk o 

Zdrowiu 

Wydział 
Nauk 

Społecznych 

Wydział 
Politechniczny 

Wydział 
Medyczno-
Społeczno-
Techniczny 

Jednostki 
ogólnouczelnia

ne 

2020 4690.000 1060.000 1125.000 20.000 545.000 

2021 8085.000 3645.000 1010.000 20.000 800.000 

 
 
21.3. Projekty naukowe 

 
W roku 2021 przyznano do realizacji Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława 
Wojciechowskiego trzy projekty naukowe na łączną kwotę: 1 038 927 zł. 

 Decyzją Dyrektora Narodowego Centrum Nauki nr DEC-2021/05/X/N21/00646 z dnia 
18.10.2021r. przyznano dofinansowanie w kwocie 46 792 zł na realizację projektu  
pt. „Wykorzystanie mikromacierzy opartych na technologii neoglikolipidów  
w multiomicznych badaniach nad poszukiwaniem biomarkeraendometriozy”.  
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Kierownik projektu: dr n. med. Cezary Wojtyła. 

 Decyzją Dyrektora Narodowego Centrum Nauki nr DEC-2021/05/X/HS2/00340 z dnia 
16.09.2021r. przyznano dofinansowanie w kwocie 23 932 zł na realizację projektu pt. 
„Planowanie przestrzenne w miastach Królestwa Polskiego przełomu XIX i XX wieku: 
między urbanistyką a administracją”.  

Kierownik projektu: dr Makary Górzyński 

 Decyzją nr DEC-2020/39/D/N29/01810 z dnia 29 października 2021r. przyznano do 
realizacji projekt pt. Mikroenkaspulacja synbiotyków wzbogaconych związkami 
polifenolowymi jako czynnik kształtujący potencjał prozdrowotny, przeżywalność 
mikroorganizmów oraz stabilność związków w odniesieniu do biodostępności  
i bioprzyswajalności w układzie in vitro”. Kwota dofinansowania: 968 203 zł.  

Kierownikiem projektu jest dr inż. Sabina Lachowicz-Wiśniewska. 

21.4. Prace w zakresie rejestracji, uzupełniania i analizy dorobku naukowego 
pracowników 
 

W okresie sprawozdawczym wykonano następujące prace w zakresie rejestracji, 
uzupełniania i analizy dorobku naukowego pracowników Akademii Kaliskiej: 

1. Pełna dokumentacja dorobku publikacyjnego pracowników uczelni za rok 2021  
i  2020 (wydanych w I kwartale 2021) 
1) rejestracja  pół tysiąca nowych rekordów publikacji pracowników oraz prac z nimi 

powiązanych w systemie Expertus; 
2) każdorazowa weryfikacja danych bibliograficznych podanych przez pracowników; 
3) systematyczne monitorowanie dorobku w bazach bibliometrycznych (Scopus, Web  

of Science). 
 

2. Wielokrotna korekta ponad 1000 rekordów w celu przystosowania formatu opisu 
bibliograficznego w bazie Expertus do zmieniających się funkcjonalności systemu PBN, 
w zakresie m.in.: 
1) danych open access; 
2) DOI i adresu URL; 
3) typowania monografii do przesyłu (eliminowanie dubletów w systemie 

ministerialnym); 
4) rejestracji oświadczeń o afiliacji oraz oświadczeń o wykazaniu dorobku dla potrzeb 

ewaluacji jakości działalności naukowej; 
5) aktualizacji informacji o strukturze organizacyjnej uczelni i zatrudnieniu 

pracowników; 
6) przepunktowania (3-krotnie) monografii i czasopism zgodnie z aktualizacjami 

wykazów ministra MEiN. 
 

3. Analiza kompletności danych w systemie ORCID, wykonano: 
1) wielokrotne sprawdzanie połączeń kont PBN z kontem POL-on i ORCID (dla ponad 85 

kont), 
2) systematyczne raporty dotyczące stanu połączeń PBN z ORCID, 
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3) wprowadzenie w module ewaluacyjnym PBN (Profil Instytucji) informacji  
o powiązaniu prac z kontem ORCID,  

4) kilkakrotny instruktaż koordynatorów dyscyplin i zespołów ewaluacyjnych oraz 
pracowników w zakresie wprowadzania danych do ORCID oraz łączenia kont PBN  
z ORCID. 
 

4. Analiza punktacyjna dorobku, przygotowano zbiór raportów analitycznych: 
1) dotyczących dorobku naukowego pracowników poddanych procedurze 

awansowania; 
2) dla potrzeb Biura Promocji, w celu przygotowania materiałów promocyjnych  

i informacyjnych; 
3) na potrzeby wniosków składanych do MEiN oraz programów i projektów  naukowych; 
4) na zlecenie dziekanów wydziałów i pracowników uczelni. 

 
5. Prognozowanie (symulacje) osiągnięć ewaluacyjnych, opracowano: 

1) analizy stanu wypełnienia slotów (udziałów jednostkowych) i wartości punktacyjnej 
(w trybie ciągłym); 

2) okresowe  raporty punktacyjne  dla koordynatorów dyscyplin i zespołów ds. ewaluacji 
(zgodnie z harmonogramem spotkań zespołów); 

3) prezentację stanu przygotowań do ewaluacji dla Rady Uczelni (luty 2021). 
 

6. Dokumentacja oświadczeń o afiliacji (w przypadku multiafiliacji autora) 
1) opracowano i wysłano ponad 100 oświadczeń dotyczących afiliacji dla prac z 2020 

 i 2021 r.; 
2)  prowadzono stałą kontrolę wpływu podpisanych oświadczeń. 

 
7. Przygotowanie wykazu publikacji za lata 2017-2020 i 2021 dla pracowników z liczby N  

i spoza liczby N (załączniki do oświadczeń ewaluacyjnych). 
 

8. Wykonanie 4 masowych eksportów danych bibliograficznych do PBN, połączone 
każdorazowo sprawdzeniem poprawności przesyłu ponad 1000 rekordów 
bibliograficznych. 

 
9. Ujednolicenie nazwy uczelni (ponad 50 wariantów nazwy w języku angielskim) w bazach 

bibliometrycznych Scopus i Web of Science. 

 
Podnoszenie kwalifikacji pracowników Działu Nauki: 

 
Udział w szkoleniach pozwalających poszerzać wiedzę z zakresu działalności naukowej,  
w szczególności w zakresie ewaluacji: 

 „POL-on 2.0 i „STUDNIA” System udostępniania dokumentacji działalności naukowej  
i artystycznej. Sprawozdawczość w nowych modułach projektów naukowych i opisów 
wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki”, 
Centrum Kształcenia IDEA, 23.07.2021r.; 
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 Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Ewaluacja dyscyplin naukowych 
2017-2021. Wyzwania praktyczne”, Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa 
Wyższego we współpracy z Wyższą Szkołą Humanitas, 30.06.2021r.; 

 Kryterium II ewaluacji jakości działalności naukowej. Efekty finansowe badań 
naukowych i prac rozwojowych, Centrum Kształcenia IDEA, 05.03.2021r.; 

 Szkolenie „Moduł Patenty i prawa ochronne” , Ośrodek Przetwarzania Informacji  
Państwowy Instytut Badawczy, 18.02.2021r.; 

 „SEDN, POL-on i PBN – weryfikacja stanu przygotowań danych oraz informacji 
sprawozdawczych na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej”, Centrum 
Kształcenia IDEA, 12.02.2021r.; 

 udział w konferencji szkoleniowej  nt. „Ewaluacja dyscyplin naukowych 2017-2021", 
15.06.2021 r.; 

 uczestnictwo w 10 szkoleniach (online i w trybie e-learningu) dotyczących 
funkcjonalności PBN i SEDN oraz rejestracji dorobku naukowego (organizatorzy: 
Ośrodek Przetwarzania Informacji (4), Centrum Kształcenia IDEA (3), Scopus (1), Web 
of Science (2);  

 konsultacje indywidualne z pracownikami uczelni wyższych w zakresie ewaluacji 
jakości działalności naukowej – Politechnika Warszawska, Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. 

 
Inne  
 
1) kwerendy bibliograficzne w bazach danych oraz bezpośrednio u wydawców w celu 

uzupełnienia i weryfikacji danych publikacyjnych przekazanych przez pracowników; 
2) indywidualne szkolenia pracowników w zakresie dostępu do baz danych  

i wyszukiwania informacji. 
 

22. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 
 

Akademia Kaliska rozwija współpracę z zagranicznymi instytucjami dydaktycznymi  
i naukowo badawczymi.   

W 2021 roku podjęto szereg działań służących umiędzynarodowieniu Uczelni,  
a w szczególności nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów z uczelniami partnerskimi, 
organizacjami międzynarodowej wymiany studentów i pracowników, udziału  
w wydarzeniach promujących mobilność międzynarodową wśród społeczności akademickiej, 
współpracy z instytucjami zewnętrznymi, w tym: MEiN, Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - 
Narodową Agencją Programu Erasmus+, Regionalną Izbą Gospodarczą, Klastrem 
Spożywczym Południowej Wielkopolski i Strażą Graniczną. Niestety, wybuch pandemii 
COVID-19 obniżył tempo rozwoju umiędzynarodowienia Uczelni – odwołano wszystkie 
wyjazdy studentów Akademii Kaliskiej oraz część przyjazdów zagranicznych studentów  
i pracowników, przełożono znaczną cześć mobilności pracowników Uczelni, zrezygnowano  
z organizacji wydarzeń naukowych o charakterze międzynarodowym, bardzo ograniczono 
możliwości integrowania się społeczności akademickiej, w tym międzynarodowej.  
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W ramach wymieniowych obszarów zrealizowane zostały działania szczegółowe, polegające 
na nawiązaniu kontaktów lub przedłużeniu współpracy z uczelniami zagranicznymi. 
Podpisano umowy interinstytucjonalne w ramach programu Erasmus+ z 14 uczelniami  
z krajów programu na lata 2021-2027, w tym z 10 nowymi: 

1) Kocaeli University (Turcja) – kierunek Informatyka, Budownictwo, Elektrotechnika – 
umowa podpisana 15.02.2021 r.; 

2) İstinye University (Turcja) – kierunek Informatyka, Dietetyka, Fizjoterapia, 
Pielęgniarstwo, Mechanika i budowa maszyn, Technologia żywności i żywienie 
człowieka, Zarządzanie, Budownictwo – umowa podpisana 8.03.2021 r.; 

3) Ankara Yildirim Beyazit University (Turcja) – kierunek Zarządzanie, Fizjoterapia, 
Mechanika i budowa maszyn, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Wychowanie fizyczne – 
umowa podpisana 12.03.2021. Update – do kolejnej umowy dodano Dietetykę – umowa 
podpisana 15.04.2021 r.; 

4) Vilnius College of Technologies and Design (Litwa) – kierunek Mechanika i budowa 
maszyn, Elektrotechnika, Budownictwo – umowa podpisana 22.03.2021 r.;  

5) KTO Karaty University (Turcja) – kierunek Pielęgniarstwo, Położnictwo, Fizjoterapia, 
Zarządzanie – umowa podpisana 23.03.2021 r.; 

6) Istanbul Medeniyet University (Turcja) – kierunek Budownictwo, Informatyka, 
Mechanika i budowa maszyn – umowa podpisana 29.03.2021 r.; 

7) Gazi University (Turcja) – kierunek Mechanika i budowa maszyn, Budownictwo, 
Pielęgniarstwo, Położnictwo, Dietetyka, Fizjoterapia – umowa została  29.03.2021 r.; 

8) Ordu University (Turcja) – kierunek Zarządzanie – umowa podpisana 18.05.2021 r.; 
9) Mehmet Akif Ersoy University (Turcja) – kierunek Zarządzanie, Pielęgniarstwo, 

Położnictwo, Wychowanie fizyczne – umowa podpisana w Dashboard (narzędzie 
elektroniczne do podpisywania umów online) 29.07.2021 r.; 

10) Politehnica University Timisoara (Rumunia) – kierunek Zarządzanie, Inżynieria 
środowiska, Elektrotechnika, Budownictwo – umowa podpisana 17.08.2021 r.; 

11) Technical University – Gabrovo (Bułgaria) – kierunek Informatyka, Elektrotechnika, 
Mechanika i budowa maszyn – umowa podpisana w Dashboard 19.08.2021 r.;  

12) Tehnicko Veleuciliste u Zagrebu (Chorwacja) – kierunek Informatyka, Elektrotechnika, 
Mechanika i budowa maszyn, Budownictwo - umowa podpisana w Dashboard 
15.09.2021 r.; 

13) Universita degli Studi „G. d'Annunzio” – Chieti (Włochy) – kierunek Pielęgniarstwo – 
umowa podpisana 9.11.2021 r.; 

14) D. A. Tsenov Academy of Economics (Bułgaria) – kierunek Zarządzanie - umowa 
podpisana w Dashboard 26.11.2021 r. 

 
Podpisano umowy interinstytucjonalne w ramach programu Erasmus+ z 4 uczelniami  
z krajów partnerskich na lata 2021-2023: 
1) Universidade Eduardo Mondlane (Mozambik) – kierunek Zarządzanie, Mechanika  

i budowa maszyn, Elektrotechnika, Inżynieria środowiska, Health – umowa podpisana 
02.01.2021 r.; 

2) Namangan Engineering Construction Institute (Uzbekistan) – kierunek Zarządzanie, 
Mechanika i budowa maszyn, Elektrotechnika, Inżynieria środowiska, Informatyka, 
Technologia Żywności, Budownictwo – umowa podpisana 18.01.2021 r.; 

3) Bethlehem University (Palestyna) – kierunek Zarządzanie, Informatyka, Health – umowa 
podpisana 23.03.2021 r.; 
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4) Khmelnitsky National University (Ukraina) - kierunek Zarządzanie, Informatyka, 
Mechanika i budowa maszyn, Elektrotechnika, Inżynieria środowiska – umowa podpisana 
24.06.2021 r. 

 
Podpisano umowy bilateralne dotyczące współpracy z uczelniami spoza Unii Europejskiej: 
1) Ternopil Ivan Puluj National Technical University (Ukraina) – dot. współpracy naukowej – 

data podpisania 23.03.2021 r. 
2) Sulkhan-Saba Orbeliani University (Gruzja) – dot. współpracy naukowej – data podpisania 

27.09.2021 r. 
 

W roku akademickim 2020/2021 nie realizowano wyjazdów studentów na studia  
i praktyki w ramach programu Erasmus+.                 
W tym czasie przygotowano i zrealizowano 17 wyjazdów pracowników naukowo-
dydaktycznych i pracowników administracji do uczelni partnerskich w ramach programu 
Erasmus+. Były to wyjazdy szkoleniowe oraz w celu prowadzenia zajęć.  
W semestrze zimowym 2021/2022 zrealizowano już 3 takie wyjazdy. Pozostałe zaplanowane 
mobilności zostały odłożone w czasie w związku z rozwojem kolejnej fali pandemii COVID-19. 
W roku akademickim 2020/2021 przygotowano i koordynowano przyjazdy 25 studentów                     
z zagranicy w ramach programu Erasmus+. W semestrze zimowym roku akademickiego 
2021/2022 na studia przyjechało 38 studentów z zagranicy. W roku akademickim 2020/2021 
nie realizowano mobilności przyjazdowych pracowników z uczelni partnerskich. W semestrze 
zimowym roku akademickiego 2021/2022 koordynowano przyjazdy 19 gości z zagranicy  
(w tym 8 w ramach programu Erasmus+). 
     Opracowano i opublikowano nowe Zasady Mobilności dla studentów, pracowników 
administracji i pracowników naukowo-dydaktycznych w ramach programu Erasmus+, 
obowiązujące w roku akademickim 2021/2022.  
     Zorganizowano szereg spotkań informacyjnych z pracownikami uczelni i studentami             
w celu promocji mobilności w ramach programu Erasmus+. Działania informacyjno-
promocyjne realizowane były także za pomocą MS Teams, poprzez stronę internetową 
Uczelni oraz w mediach społecznościowych (Facebook). Pracownicy Biura Współpracy  
z Zagranicą rozpoczęli także prowadzenie strony na Facebook poświęconej wyłącznie 
współpracy międzynarodowej oraz promocji programu Erasmus+ w Uczelni.  
     W lutym 2021 roku złożono wniosek w ramach Akcji KA1 – Mobilność edukacyjna osób, 
typ akcji: KA131-HED – Mobilność studentów i pracowników instytucji szkolnictwa wyższego. 
Wniosek został pozytywnie oceniony i uczelni przyznano dofinansowanie w wysokości 
82 580,00 Euro.  
     W roku akademickim 2020/2021 zorganizowano i uruchomiono kurs języka 
angielskiego dla studentów i pracowników na poziomie zaawansowanym. W bieżącym roku 
akademickim zajęcia są kontynuowane, a w związku z pandemią COVID-19 prowadzone są  
w formie zdalnej. 
     Podjęto próbę wznowienia zawieszonych zajęć Kursu Języka Polskiego i Kultury 
Polskiej dla cudzoziemców dla blisko 100 osób. Niestety, zajęcia zostały znów zawieszone.  
W bieżącym roku akademickim nie podjęto decyzji o kontynuacji kursu. Działania kulturalno-
promocyjne zostały zawieszone z powodu pandemii COVID-19.  Ponadto, pracownicy Biura 
Współpracy z Zagranicą na bieżąco informowali studentów oraz ich koordynatorów  
w uczelniach macierzystych za granicą o sytuacji epidemiologicznej w Polsce. W związku  
z zawieszeniem niektórych połączeń lotniczych, pomagano studentom znaleźć inne 
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rozwiązania komunikacyjne tak, aby mogli dotrzeć do krajów macierzystych po zrealizowaniu 
mobilności. Studenci, którzy studiują w Akademii Kaliskiej w semestrze zimowym 2021/2022, 
są powiadamiani drogą mailową o zaleceniach dotyczących zachowania zasad 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia mieszkańców oraz pracowników Domu Studenta 
„Bulionik” w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19. Studenci są na bieżąco 
informowani o  aktualnej sytuacji epidemiologicznej w Polsce i nowych restrykcjach drogą 
mailową. 

Pracownicy Biura Współpracy z Zagranicą i Uczelniany Koordynator Programu 
Erasmus+ brali udział w spotkaniu Działów Współpracy z Zagranicą Związku Wielkopolskich 
Publicznych Uczelni Zawodowych w Lesznie, spotkaniach informacyjnych, konferencjach, 
wideokonferencjach i warsztatach dotyczących programu edukacyjnego PO WER i Erasmus+, 
organizowanych przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ oraz inne instytucje. Włączyli 
się także w pracę Sekretariatu i przygotowanie II Światowej Konferencji Zdrowia Rodziny.  
      
23. GOSPODARKA FINNASOWA 

 
 

23.1. Główne cele wprowadzone i realizowane w 2021 r. w ramach polityki finansowej 
uczelni 

 
W 2021 roku w ramach realizacji celów polityki finansowej, obok zadań bieżących, 
wdrożono działania wymagające szczególnego przygotowania, nakładów pracy  
i zaangażowania. Do najistotniejszych należą: 
 

1. Wprowadzenie programu Pracowniczych Planów Kapitałowych 
 

Od dnia 1 stycznia 2021 r. Akademia Kaliska, jako jednostka sektora finansów publicznych 
zobowiązana była do wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (dalej: PPK). 
Zmiany jakie nastąpiły w tym zakresie wymusiły wprowadzenie wielu istotnych 
modyfikacji w systemach księgowych, jak również przysporzyły nowych obowiązków 
pracownikom działu w postaci naliczania nowych składek finansowanych przez uczestnika 
i zakład pracy. Pełna obsługa programu PPK wiąże się z przekazywaniem informacji 
instytucji finansowej o uczestnikach oraz przekazywaniem w odpowiednim terminie 
składki potrącanej z wynagrodzeń pracowników na konto instytucji. Obecnie do 
programu przystąpiło 98 pracowników Uczelni. Jak wiadomo, celem PPK jest zapewnienie 
pracownikowi dodatkowych środków finansowych, z których będzie mógł skorzystać po 
ukończeniu 60. roku życia, a w wyjątkowych sytuacjach również wcześniej. PPK jest 
tworzony i finansowany wspólnie przez Akademię Kaliską, jako pracodawcę i przez 
pracowników, przy jednoczesnym udziale budżetu państwa. Środki pieniężne są 
gromadzone na indywidualnym rachunku pracownika, prowadzonym przez instytucję 
wybraną przez pracodawcę. W przypadku Akademii Kaliskiej tą instytucją jest PKO 
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, wybrane w porozumieniu  
z Niezależnym Związkiem Zawodowym Pracowników Akademii Kaliskiej.  
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2. Kalkulacja kosztów kształcenia i wdrożenie optymalizacji kosztów 
 

Przeprowadzenie kalkulacji kosztów kształcenia na poszczególnych kierunkach  
i dokonanie wnikliwej analizy realizacji godzin dydaktycznych było jednym  
z najistotniejszych elementów związanych z optymalizacją kosztów wynagrodzeń  
w sferze dydaktyki. Wnioski wynikające z kalkulacji kosztów kształcenia stały się 
podstawą do przeglądu i weryfikacji programów i siatek godzin na poszczególnych 
kierunkach, co w efekcie zaowocowało istotnym zmniejszeniem liczby realizowanych 
godzin bez uszczerbku dla jakości procesu dydaktycznego. Oszczędności z tego tytułu 
pojawią się w już 2022 roku.  
Rosnąca konkurencja na rynku usług edukacyjnych oraz niż demograficzny powodują, że 
w uczelniach wyższych coraz większe znaczenie ma kalkulacja i analiza kosztów 
kształcenia studentów. Wyniki kalkulacji przeprowadzonej w Akademii Kaliskiej wskazały 
obszary działań mających na celu poprawę wskaźników finansowych. Jednym z głównych 
wniosków okazała się konieczność ograniczenia skali nierentownych studiów 
niestacjonarnych na rzecz przynoszących dodatni wynik finansowy studiów 
stacjonarnych.  
Ponadto zlecono audyt wewnętrzny na temat „Oceny wykorzystania godzin 
dydaktycznych i rozliczenie czasu pracy nauczycieli akademickich za lata 2018/2019, 
2019/2020, 2020/2021.” Wnioski i zalecenia wynikające z tego dokumentu są 
wprowadzane w życie. 

 
3. Inwentaryzacja drogą spisu z natury w formie elektronicznej 
 

W roku 2021 podjęto decyzję o przeprowadzeniu po raz pierwszy na Uczelni 
inwentaryzacji drogą spisu z natury w formie elektronicznej, z wykorzystaniem czytników 
kodów kreskowych. Przy przejściu z przeprowadzania spisu z natury w formie tradycyjnej 
na formę elektroniczną konieczne było właściwe przygotowanie wewnętrzne jednostki, 
dotyczące zarówno spisywanych składników majątku (oznaczenia kodowe), jak 
i odpowiednio skonfigurowanego systemu informatycznego. Warunkiem korzystania 
z czytników elektronicznych był prawidłowo opracowany indeks środków trwałych, 
zawierający oznaczenia umożliwiające jednoznaczną identyfikację każdej pozycji 
spisywanych składników majątku, skomputeryzowanej ewidencji księgowej oraz 
posiadanie odpowiednio skonfigurowanego programu. Z uwagi na dużą liczbę środków 
trwałych na Uczelni zaangażowanie pracowników było ogromne. Inwentaryzacja jest 
realizowana pod nadzorem biegłego rewidenta wybranego przez Radę Uczelni do 
badania sprawozdania finansowego Akademii Kaliskiej.  

 
4. Poprawa systemu windykacyjnego 
 

Zarządzeniem Rektora wprowadzono procedurę windykacyjną należności od studentów. 
Procedura windykacyjna ma na celu zwiększenie racjonalności, efektywności  
i skuteczności gospodarki finansowej prowadzonej przez Uczelnię. Dział Księgowości duży 
nacisk położył na odzyskiwanie należności od studentów, zobowiązano jednostki Uczelni 
do ścisłej współpracy w tej dziedzinie. Proces jest na bieżąco monitorowany. 
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5. Prace nad nową Polityką rachunkowości Akademii Kaliskiej 
  

Zmiany w zarządzaniu finansami Akademii Kaliskiej na kolejne lata stawiają przed 
Uczelnią konkretne wyzwania. Najważniejszym celem jest zapewnienie poprawy 
efektywności wykorzystania środków finansowych i stabilności działalności.  Osiągnięcie 
tego celu to starania Uczelni w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania, 
nowych źródeł przychodów oraz optymalizowania kosztów funkcjonowania. Trwają prace 
nad opracowaniem i dopracowaniem polityki rachunkowości w celu zwiększenia 
skuteczności, efektywności i adekwatności kontroli zarządczej. Dążymy do tego, żeby 
reguły, procedury i normy, które są stosowane w praktyce, dostarczały precyzyjne 
informacje o sytuacji majątkowej Uczelni, jej działalności gospodarczej i osiąganych 
wynikach finansowych w sposób pełny, jasny, rzetelny i użyteczny.  

 
6. Prace nad wdrożeniem zasad „Polskiego ładu” 
 

Od 1 stycznia 2022 roku zacznie obowiązywać większość nowych przepisów 
podatkowych, wprowadzonych w ramach ustawy „Polski Ład”. Podkreśla się, że jest to 
rewolucja w polskim systemie podatkowym, która wpłynie bezpośrednio na zarobki wielu 
osób. W związku z powyższym koniec roku 2021 w Dziale Księgowości podjęto szereg 
działań na rzeczy wdrożenia zmian wiążących się z dostosowaniem systemu księgowo-
płacowego. 

 
23.2. Najważniejsze zdarzenia dla budżetu Akademii Kaliskiej w 2021 roku 
 
1. Spieniężenie obligacji skarbowych  
 

Ważnym okresem dla finansów Uczelni okazał się maj 2021 r., kiedy to obligacje 
przekazane uczelniom w 2019 r., zostały wykupione przez Skarb Państwa. W momencie 
wykupu Akademia Kaliska otrzymała pełne 1000 zł za każdą obligację, czyli na konto 
uczelni 25 maja 2021 r. wpłynęła kwota 16.033.000 zł. Pieniądze te zostały zabezpieczone 
z przeznaczeniem na inwestycję związaną z adaptacją budynku BGK na potrzeby 
rektoratu. 

 
2.  Uczelnia na mocy komunikatów Ministra Edukacji i Nauki w 2021 roku otrzymała: 
 

 36.918.300 zł subwencji bazowej; 

 1.318.500 zł zwiększenia subwencji; 

 2.005.200 zł na pokrycie całorocznych skutków przechodzących związanych  
z podwyższeniem wynagrodzeń pracowników uczelni od 1 października 2020 r.; 

 1.000.000 zł na finansowanie przedsięwzięcia „Dydaktyczna Inicjatywa 
Doskonałości”; 

 132.300 zł na pokrycie kosztów przeprowadzenia dodatkowych zajęć dla studentów 
przyjętych na pierwszy rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych 
studiów magisterskich; 

 7.772.000 zł na zakup środków trwałych oraz na finansowanie zadań inwestycyjnych 
przyznanych na rok 2021 r.; 
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 na wniosek Rektora, decyzją administracyjną Minister Edukacji i Nauki przyznał 
Uczelni kwotę 3.000.000 złotych na pokrycie kosztów związanych z rozwojem uczelni 
i tworzeniem studiów lekarskich.    
 

  

24. PROJEKTY DOFINANSOWANE Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH 
 

W 2021 roku Uczelnia realizowała 6 projektów finansowanych lub współfinansowanych ze 
źródeł zewnętrznych: 

1. Projekt „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych dla kierunku położnictwo  
w PWSZ w Kaliszu”, kwota dofinansowania 2 591 770,75 zł 

Okres realizacji: 01.04.2020 – 31.12.2022 

Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  
z Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na 
kierunkach medycznych. 

 
Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia poprzez opracowanie  
i wdrożenie "Programu Rozwojowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu - 
Położnictwo".  
Realizacja z Partnerem – Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie.  

 
W ramach projektu:  

 powstaną sale (adaptacja pomieszczeń i wyposażenie): 
 porodowa, sala wysokiej wierności; 
  pomieszczenie kontrolne - sala porodowa; 
  sala egzaminacyjna OSCE; 
  sala do ćwiczeń umiejętności położniczych 

 przeprowadzone zostaną szkolenia dla kadry dydaktycznej uczelni oraz dla kadry 
technicznej i zarządzającej; 

 przeprowadzone zostaną zajęcia dla osób na kierunku położnictwo; 

 zorganizowane zostaną zajęcia dodatkowe dla studentów kierunków medycznych  
z zakresu symulacji medycznej;  

 przeprowadzone zostaną dodatkowe warsztaty szkoleniowe (warsztaty 
interdyscyplinarne) dla studentów kierunków medycznych Uczelni. 

 
 
2. Projekt „Uczelnia Dostępna”, kwota dofinansowania 3 929 835,10 zł  

 
Okres realizacji: 01.01.2021 - 31.12.2022 

Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  
z Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół 
wyższych. 
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Cel główny: wzrost dostępności Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława 
Wojciechowskiego i jej oferty do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez: 

 wsparcie zmian organizacyjnych w Uczelni; 

 zwiększenie dostępności architektonicznej i komunikacyjnej w Uczelni; 

 wdrożenie informatycznych narzędzi i rozwiązań w Uczelni; 

 opracowanie i wdrożenie procedur mających na celu zwiększenie jakości i zakresu 
działań realizowanych przez Uczelnię; 

 wprowadzenie do programów nauczania modyfikacji wyrównujących szanse 
studentów z niepełnosprawnościami; 

 realizację szkoleń z zakresu niepełnosprawności wśród pracowników Uczelni 
prowadzących do wzrostu świadomości i kompetencji.  

 

Projekt, na wszystkich jego etapach kluczowych dla prawidłowego wdrażania działań 
służących zapewnieniu dostępności na Uczelni, jest realizowany w sformalizowanej 
współpracy ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami tj. z kaliską Fundacją 
Bread of Life oraz Fundacją Mocni Miłością. 

Zadania zrealizowane w 2021 roku:  

 przeprowadzono szkolenia dla pracowników (3 grupy),  

 rozpoczęto kurs języka migowego (12 osób),  

 zaangażowano tłumacza migowego,  

 zakupiono część sprzętu,  

 dostosowano stronę internetową Akademii Kaliskiej do potrzeb osób  
z niepełnosprawnościami,  

 stworzono strefę studenta ze szczególnymi potrzebami.  
 

3. „Przebudowa pomieszczeń wraz z wykonaniem instalacji systemu SSP  
w domu studenta "Bulionik" w Kaliszu”, realizacja 2021-2022. 
 
Środki z MEiN  
Kwota wnioskowana 2 187 147 zł 

Inwestycja polega na przebudowie pomieszczeń wraz z wykonaniem instalacji systemu 
SSP w domu studenta „Bulionik” Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława 
Wojciechowskiego. Inwestycja realizowana jest w ramach dostosowania do wymogów 
związanych z COVID -19; budynek domu studenta zlokalizowany jest przy ul. Łódzkiej 149 
w Kaliszu. Budynki Akademii Kaliskiej rozmieszczone są w różnych lokalizacjach na 
terenie Kalisza, jednakże komunikacja miejska zapewnia dostęp studentom  
i wykładowcom wynajmującym pokoje w domu studenckim do wszystkich obiektów 
Uczelni. Po zakończeniu inwestycji szacuje się, że liczba miejsc noclegowych w całym 
budynku wyniesie około 162 w pokojach 1, 2 i 3 – osobowych. Realizacja inwestycji 
znacząco zwiększy poziom bezpieczeństwa zakwaterowania w domu studenckim 
„Bulionik" w trakcie pandemii COVID-19. 
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4. Projekt „Kompleksowy Program Rozwoju PWSZ w Kaliszu” 

 
Okres realizacji projektu: 01.09.2018 – 31.03.2022  

 
Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju 
Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych 

 
Cele główne projektu odnoszą się do: 

 podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym 
odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa; 

 podniesienia kompetencji kadr oraz wsparcia zmian organizacyjnych w systemie 
szkolnictwa wyższego i będą osiągnięte przez opracowanie i wdrożenie 
Kompleksowego Plan Rozwoju PWSZ w Kaliszu (KPR PWSZ w Kaliszu). 

 
W ramach projektu realizowane są działania w modułach (KD10): 

 programy kształcenia; 

 podnoszenia kompetencji; 

 zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego. 
 
KPR PWSZ w Kaliszu przewiduje unowocześnienie infrastruktury informatycznej Uczelni, 
tak by jej funkcjonalność była dostosowana do efektywnego zarządzania nowoczesną 
uczelnią pozyskującą z roku na rok coraz liczniejsze grono słuchaczy oraz flotę 
samochodową wykorzystywaną na potrzeby sprawnej organizacji zajęć dydaktycznych, 
które odbywają się w różnych lokalizacjach. 

 
 
Zadania zrealizowane w roku 2021: 

 szkolenia dla studentów m.in. kurs podologiczny (1 grupa), eksfoliacja kwasami (2 grupy), 
kurs kwalifikowana pierwsza pomoc (4 grupy), kasy fiskalne (3 grupy), e-commerce – 
zakładanie sklepu internetowego (2 grupy), wizyta studyjna Skoda-Lab (25 osób), 
Licencjonowane warsztaty z przedsiębiorczości (2 grupy), Szkolenie AGILE (1 grupa), Kurs 
sternik motorowodny (około 30 osób),  Kurs instruktor pływania (1 grupa); 

 szkolenia dla pracowników administracyjnych – kwota wydatkowana około 128 000 zł.  
 
 
5. II Światowa Konferencja Zdrowia Rodziny  

 
Okres realizacji 01.05.2021 - 28.02.2022 

Kwota dofinansowania z MEiN: 270 000 zł 

Wkład własny: 30 000 zł 

Sfinansowane zadania: 

 przeloty; 

 transport; 
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 noclegi prelegentów/gości 

 catering  

 wynajem Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu 

 tłumaczenia symultaniczne 

 koncert Filharmonii Kaliskiej 

 dekoracje sal 

 pakiet konferencyjny 

 koszty promocji i informacji 

 zaproszenia 

 nagrywanie i streaming 
 
6. Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości 

Okres realizacji: 01.01.2021 - 31.01.2022 

Kwota dofinansowania z MEiN: 1 000 000 zł. 

Zrealizowane zadania: 

 doposażenie pracowni: symulacji klinicznej ratownictwa medycznego, kosmetologii, 
fizjologii wysiłku i fizjologii klinicznej Wydziału Nauk o Zdrowiu w sprzęt niezbędny do 
realizacji zajęć; 

 doposażenie laboratoriów: badań geometrycznych kół zębatych, badań 
wytrzymałościowych kół zębatych, badań materiałowych kół zębatych Instytutu – 
Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych w systemy klimatyzacji oraz sprzęt 
kontrolno – pomiarowy; 

 promocja kierunków studiów o profilu praktycznym; 

 szkolenia dla nauczycieli akademickich; 

 rozbudowa infrastruktury sieciowej i serwerowej; 

 doposażenie sal i pracowni komputerowych Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału 
Politechnicznego oraz Laboratorium Systemu zarządzania Kryzysowego Jaśmin 
służących kształceniu praktycznemu; 

 zakup monitorów interaktywnych na Wydział Nauk Społecznych. 
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25. INWESTYCJE I REMONTY 
 

Wykaz inwestycji i remontów realizowanych w Akademii Kaliskiej w okresie 1.01.2021 r. – 31.12.2021 r. przedstawia tabela nr 14. 

Tab.14. 
Wykaz inwestycji i remontów realizowanych w Akademii Kaliskiej 

 w okresie 1.01.2021 r. – 31.12.2021 r. 

INWESTYCJE 

Lp. Tytuł Zadania Miejsce Realizacji Koszt brutto Opis zadania Etap Realizacji 

1. 
Adaptacja budynku BGK na potrzeby 
rektoratu STOLARKA OKIENNA 

pl. W. Bogusławskiego 2 891 504,00 zł 

Roboty budowlane 
obejmowały wymianę stolarki 
okiennej w obiekcie. Prace 
polegały na demontażu starej i 
montażu nowej skrzynkowej 
drewnianej – z drewna 
klejonego dębowego, stolarki 
okiennej wraz z wymianą 
parapetów wewnętrznych -z 
drewna klejonego dębowego. 
Nowe okna mają współczynnik 
przenikalności cieplnej na 
poziomie 0,87 [W/(m2 * K)] 
(zgodnie z przepisami które 
weszły w życie z dniem 
01.01.2021r.) 
 
 
 

Zadanie kontynuowane od 
2020 roku i zakończone. 

2. 
„Adaptacja budynku po banku BGK na 
potrzeby administracyjno–dydaktyczne 
PWSZ w Kaliszu wraz z 

pl. W. Bogusławskiego 2 192 858,14 zł  
W ramach niniejszego zadania 
Wykonawca zobligowany był 
do wykonania wielobranżowej 

Zadanie zakończone.  Na 
tej podstawie 
przeprowadzane będzie 
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zagospodarowaniem otoczenia zabytku” - 
dokumentacja architektoniczno-
budowlano-konserwatorska 

dokumentacji, w skład której 
wchodzi m.in. 
- Część konserwatorska – 
badania, dokumentacja, 
program prac 
konserwatorskich, program 
zagospodarowania zabytku. 
- Część projektowa – 
ekspertyzy techniczne, audyt 
energetyczny, inwentaryzacja, 
koncepcje, projekt budowlany 
i wykonawczy wielobranżowy, 
projektu wnętrz i 
zagospodarowania terenu, 
przedmiary, kosztorysy, 
specyfikacje techniczne. 
 
Faktura została pomniejszona 
o kwotę wynikającą z 
naliczonych kar umownych.  
Pierwotna kwota na jaką 
została podpisana umowa z 
Wykonawcą wynosiła: 
367 062,75 zł brutto. 
 

postępowanie przetargowe 
na roboty budowlane i 
przygotowywane jest 
postępowanie na 
Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 

3. 

Wykonania kosztorysów inwestorskich i 
przedmiarów robót zgodnie z nowym 
etapowaniem robót budowlanych dla 
inwestycji pod nazwą: Przebudowa wraz 
ze zmianą sposobu użytkowania budynku 
po banku BGK na potrzeby 
administracyjno–dydaktyczne Akademii 
Kaliskiej wraz z ze zmianą 

pl. W. Bogusławskiego 2 20 910,00 zł 

W ramach zadania jest 
wykonanie  kosztorysów 
inwestorskich z podziałem na 
nowe etapy realizacji robót 
budowlanych oraz wykonania 
przedmiarów robót dla 
wszystkich kosztorysów. 

Zadanie w trakcie realizacji. 
Termin przekazania 
pierwszej części wynosi 10 
dni od dnia podpisania 
zlecenia. Termin realizacji 
drugiej części wynosi 21 dni 
od  pisemnej akceptacji dla 
Etapu I. Ostateczne 
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zagospodarowania terenu.” zakończenie zadania w 
2022 roku 

4. 

Wykonanie koreferatu do dokumentacji 
projektowej dla zadania inwestycyjnego 
pn.: 
„Adaptacja budynku po banku BGK na 
potrzeby administracyjno–dydaktyczne 
PWSZ w Kaliszu wraz z 
zagospodarowaniem otoczenia zabytku” 

pl. W. Bogusławskiego 2 12 150,00 zł 

W ramach niniejszego zadania 
Wykonawcy zobligowany byli 
do wykonania koreferatów 
dokumentacji projektowej z 
zakresu: 
- branży sanitarnej 
- branży elektrycznej 
 

Zadanie zostało 
zakończone zgodnie z 
umowami. 

5 

Adaptacja budynku po banku BGK na 
potrzeby administracyjno–dydaktyczne 
Akademii Kaliskiej wraz z 
zagospodarowaniem otoczenia zabytku 
 

pl. W. Bogusławskiego 2 0,00 zł 

W  ramach niniejszego zadania 
Wykonawca będzie 
zobligowany jest do 
wykonania robót 
budowlanych polegających na 
gruntownym remoncie 
zespołu budynków przy pl. W. 
Bogusławskiego 2.  Roboty 
budowlane będą realizowane 
na podstawie  wielobranżowej 
dokumentacji projektowo-
kosztorysowej.  
 
Planowane jest wykonanie 
robót budowlanych w dwóch 
etapach.  
Etap I na kwotę około 
20 000 000,00 zł  będzie 
realizowany po podpisaniu 
umowy z Wykonawcą.  
 
Etap II  na kwotę około 
5 000 000,00 zł   będzie 

W 2021 roku rozpoczęto 
procedurę przetargową.    
W trakcie jest 
przygotowywanie 
postępowania 
przetargowego  na roboty 
budowlane i Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego.  
Realizacja robót 
budowlanych planowana 
na lata 2022/2023. 
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realizowany opcjonalnie w 
przypadku pozyskania 
dodatkowych środków na 
finansowanie inwestycji.  
 

6. 
Wykonanie przyłącza do węzła cieplnego – 
Energa Ciepło Kaliskie  

pl. W. Bogusławskiego 2 14 022,00 zł 

 
W  ramach niniejszego zadania 
Wykonawca wykonał 
przyłącze cieplne do budynku 
przy pl. W. Bogusławskiego 2.  
 

Zadanie zostało 
zakończone zgodnie z 
umową. 

7. 
Restauracja zabytkowego ogrodzenia 
obiektu po banku BGK przy pl. W. 
Bogusławskiego 2 w Kaliszu 

pl. W. Bogusławskiego 2 261 205,40 zł 

 
W zakres prac restauracyjnych 
ogrodzenia wchodziły roboty 
budowlane następujących 
elementów: 
 - fundamentów, 
- murów fundamentowych, 
- ścian ogrodzenia, 
- obróbek blacharskich,  
- daszku ogrodzenia, 
- tynków ogrodzenia, 
- bram wjazdowych i furtki. 
 

Zadanie kontynuowane od 
2020 roku i zakończone. 

8. 

Wykonanie projektu adaptacji 
pomieszczeń na potrzeby 
Monoprofilowego Centrum Symulacji 
Medycznych dla położnych ul. Kaszubska 

ul. Kaszubska 13 57 500,00 zł 

W ramach zadania wykonano 
dokumentację 
architektoniczno – budowlaną, 
wykonawczą wraz z 
przedmiarem robót, 
kosztorysem inwestorskim i 
specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót.   
 

Zadanie zostało 
zakończone zgodnie z 
umową. 
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Dokumentacja przewidywała 
adaptację następujących 
pomieszczeń:  

 Salę do ćwiczeń umiejętności 
położniczych wraz z łazienką 
pacjenta  

 Sala Symulacji Wysokiej 
Wierności (SSWW) dla 
studentów kierunku 
położnictwo  

 Pomieszczenie kontrolne – 
sala porodowa  

 Sala egzaminacyjna OSCE – 
położnictwo  

 Łazienkę 
 

9.  

Wykonanie adaptacji pomieszczeń na 
potrzeby Monoprofilowego Centrum 
Symulacji Medycznych dla położnych przy 
ul. Kaszubskiej 13 

ul. Kaszubska 13 681 420,00 zł 

Roboty budowlane będą 
realizowane na podstawie  
wielobranżowej dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej.  
 

Zakończenie zadania 
zgodnie z umową do dnia 
21.12.2021 r. 

10. 

Zaprojektowanie zieleni i 
zagospodarowania terenu wokół 
budynków: Rektoratu i Collegium Novum 
zlokalizowanych przy ul. Nowy Świat 4 w 
Kaliszu 
 

ul. Nowy Świat 4  30 000,00 zł 

W ramach zamówienia 
należało wykonać 
dokumentację projektową 
wraz z przedmiarem robót, 
kosztorysem inwestorskim i 
specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót. 
 

Zadanie zostało 
zakończone zgodnie z 
umową. Opłacona jest 
pierwsza faktura. Pozostała 
kwota do wypłaty wynika z 
oczekiwania na środki z 
przyznanej dotacji. 
 
 

11. 
Ekspertyza PPOŻ - budynku Collegium 
Novum przy ul. Nowy świat 4 

ul. Nowy Świat 4 28 290,00 zł 
W ramach zadania należało 
wykonać ekspertyzę 
techniczną z zakresu ochrony 

Zadanie zostało 
zakończone zgodnie z 
umową. 
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przeciwpożarowej dla 
budynku Collegium Novum. 
 

12. 

Wykonanie drzwi przeciwpożarowych w 
budynku Akademii Kaliskiej im. 
Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego 
- Collegium Novum przy ul. Nowy Świat 4 

ul. Nowy Świat 4 4 454,11 zł 

Wykonanie drzwi 
przeciwpożarowych w obrębie 
bocznej klatki schodowej w 
celu zabezpieczenia wrzutni na 
książki.  
 

Zadanie zostało 
zakończone zgodnie z 
umową. 

13. 
Audyt energetyczny budynku Domu 
Studenta "BULIONIK" przy ul. Łódzkiej 149 

ul. Łódzka 149 4 305,00 zł 

W ramach zadania należało 
opracować audyt 
energetyczny  dla budynku 
Domu Studenta BULIONIK. 
 

Zadanie zostało 
zakończone zgodnie z 
umową. 

14. 

Przebudowa pomieszczeń wraz z 
wykonaniem instalacji systemu SSP w 
Domu Studenta "Bulionik" w Kaliszu przy 
ul. Łódzkiej 149 

ul. Łódzka 149 89 790,00 zł 

W  ramach zamówienia 
wykonano dokumentację 
projektową wraz z 
przedmiarem robót, 
kosztorysem inwestorskim i 
specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót.  
Pozostała jedynie płatność 
zgodnie z przedstawioną przez 
Wykonawcę fakturą. 

Dokumentacja – zadanie 
zakończono.   
 
Na tej podstawie 
przygotowywane jest 
postępowanie przetargowe 
na roboty budowlane i 
Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego z podziałem 
na 2 etapy. 
 
Realizacja robót 
budowlanych planowana 
na rok 2022. 
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26. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
 

W okresie sprawozdawczym Rektor, w drodze Zarządzenia, powołał 58 Komisji 
Przetargowych do przygotowania i przeprowadzenia postepowań o udzielenie zamówienia 
publicznego. 

W 2021 roku przeprowadzono łącznie 100 postępowań oraz 2 konsultacje rynkowe  
w ramach realizacji Prawa Zamówień Publicznych.  

Przetarg nieograniczony – 9 postepowań, w tym: 

 roboty budowlane – 0 postepowań; 

 usługi – 0 postępowań; 

 dostawy – 0 postępowań  
 

Tryb podstawowy bez negocjacji – 47 postępowań, w tym: 

 roboty budowlane – 11 postępowań; 

 usługi – 15 postępowań; 

 dostawy – 21 postępowań 
 

Zapytania ofertowe – 44 postępowania, w tym: 

 roboty budowlane – 0 postępowań; 

 usługi – 29 postępowań; 

 dostawy – 15 postępowań 
 

Wstępne konsultacje rynkowe – 2 konsultacje, w tym: 

 roboty budowlane – 0 konsultacji 

 usługi – 0 konsultacji 

 dostawy – 2 konsultacje  
 

 

Szczegółowy wykaz postepowań przeprowadzonych w roku 2021 przedstawia tabela  nr 15. 
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         Tab.15. 
 

Szczegółowy wykaz postępowań przeprowadzonych w okresie od 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. 
 

Lp. Przedmiot zamówienia Tryb postępowania Rodzaj zamówienia 

1 

Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej 
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla pracowników 
Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława 
Wojciechowskiego, ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz. 

Zapytanie ofertowe Usługa 

2 Dostawa sprzętu komputerowego (notebooka) wraz z torbą. Tryb podstawowy bez negocjacji Dostawa 

3 Dostawa projektora multimedialnego i ekranu projekcyjnego. Tryb podstawowy bez negocjacji Dostawa 

4 
Świadczenie usługi w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji 
odpadów komunalnych z posesji Akademii Kaliskiej im. 
Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. 

Tryb podstawowy bez negocjacji Usługa 

5 
Dostawa symulatora walizkowego do prowadzenia szkoleń z 
obsługi rzeczywistych zdarzeń rejestrowanych przez tachograf 
SE5000 8.0. 

Tryb podstawowy bez negocjacji Dostawa 

6 

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania do 
zdalnego zarządzania komputerami oraz oprogramowania 
modułu inwentaryzacyjnego wraz z wyposażeniem 
elektroniczna inwentaryzacja środków trwałych. 

Tryb podstawowy bez negocjacji Dostawa 

7 

Przeprowadzenie szkoleń o następującej tematyce: JavaScript 
- architektura aplikacji webowych, Microsoft Excel - 
Zaawansowane narzędzia analityczne i prezentacyjne: 
PowerPivot, Power Query, Power View & Power Map, 
Zarządzanie projektami dla menadżer. 

Zapytanie ofertowe Usługa 

8 Dostawa projektora multimedialnego i ekranu projekcyjnego. Tryb podstawowy bez negocjacji Dostawa 

9 
Dostawa materiałów kosmetycznych na potrzeby Wydziału 
Nauk o Zdrowiu kierunek Kosmetologia. Zamówienie 
obejmuje materiały dla 1 grupy szkoleniowej kursu 

Zapytanie ofertowe Dostawa 
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podologicznego. 

10 Dostawa sprzętu komputerowego Tryb podstawowy bez negocjacji Dostawa 

11 
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i 
eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek oraz urządzeń 
wielofunkcyjnych. 

Zapytanie ofertowe Dostawa 

12 
Sukcesywna dostawa środków czystości oraz sprzętu do 
utrzymania czystości w obiektach Akademii Kaliskiej. 

Zapytanie ofertowe Dostawa 

13 Dostawa artykułów biurowych i środków ochrony. Zapytanie ofertowe Dostawa 

14 
Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia Kwalifikowana 
Pierwsza Pomoc. 

Zapytanie ofertowe Usługa 

15 Dostawa artykułów biurowych i środków ochrony. Zapytanie ofertowe Dostawa 

16 
Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do 
drukarek, kserokopiarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych. 

Zapytanie ofertowe Dostawa 

17 
Świadczenie usług telekomunikacyjnych głosowych, 
internetowych oraz dzierżawy łącza do transmisji danych 
między obiektami uczelni na potrzeby Akademii Kaliskiej. 

Zapytanie ofertowe Usługa 

18 
Dostawa i uruchomienie modułu drukującego ze skanerem 
oraz systemu do druku cyfrowego czarnego. 

Tryb podstawowy bez negocjacji Dostawa 

19 
Przeprowadzenie praktycznej części wyszkolenia strzeleckiego 
dla 19 studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe- cykl 
magisterski I rok. 

Zapytanie ofertowe Usługa 

20 Wydanie trzech monografii naukowych. Tryb podstawowy bez negocjacji Usługa 

21 
Przeprowadzenie kampanii promocyjnej na nośnikach typu 
billboard dla potrzeb promocji Akademii Kaliskiej im. 
Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. 

Tryb podstawowy bez negocjacji Usługa 

22 
Przeprowadzenie praktycznej części wyszkolenia strzeleckiego 
dla 19 studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe- cykl 
magisterski I rok. 

Zapytanie ofertowe Usługa 
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23 
Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Akademii 
Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w 
podziale na 17 zadań. 

Zapytanie ofertowe Dostawa 

24 
Szkolenie certyfikowane zakończone egzaminem „Sternik 
motorowodny” dla około 10 osób. 

Zapytanie ofertowe Usługa 

25 

Realizacja usług reklamowych polegająca na wydrukowaniu, 
ekspozycji, montażu i demontażu plakatów reklamowych, 
bannerów, szyldów itp. dla potrzeb promocji Akademii 
Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. 

Tryb podstawowy bez negocjacji Usługa 

26 
Usługi szkoleniowe i warsztaty dla studentów kierunków 
medycznych uczelni z zakresu symulacji medycznej. 

Tryb podstawowy bez negocjacji Usługa 

27 
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Monoprofilowego 
Centrum Symulacji Medycznych dla położnych w budynku 
Akademii Kaliskiej przy ul. Kaszubskiej 13. 

Tryb podstawowy bez negocjacji Robota budowlana  

28 
Szkolenie certyfikowane zakończone egzaminem „Sternik 
motorowodny” dla około 30 osób. 

Zapytanie ofertowe Usługa 

29 Wydanie monografii naukowej i tomiku wierszy. Tryb podstawowy bez negocjacji Usługa 

30 

Realizacja usług reklamowych polegająca na wydrukowaniu, 
ekspozycji, montażu i demontażu plakatów reklamowych, 
bannerów, szyldów itp. dla potrzeb promocji Akademii 
Kaliskiej. 

Tryb podstawowy bez negocjacji Usługa 

31 
Remont tarasu na budynku Instytutu CDBKZ przy ul. 
Poznańskiej 201-205. 

Tryb podstawowy bez negocjacji Robota budowlana  

32 

Wykonanie projektu wnętrz budowlano-wykonawczego dla 
zadania remontowego pod nazwą: Remont pomieszczeń w 
budynku Collegium Medicum przy ul. Kaszubskiej 13 na 
potrzeby przeniesienia sali umiejętności pielęgniarskich. 

Zapytanie ofertowe Usługa 

33 
Wymiana obróbek blacharskich na budynku CDBKZ przy ul. 
Poznańskiej 201-205 w Kaliszu. 

Tryb podstawowy bez negocjacji Robota budowlana  
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34 
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Monoprofilowego 
Centrum Symulacji Medycznych dla położnych w budynku 
Akademii Kaliskiej przy ul. Kaszubskiej 13. 

Tryb podstawowy bez negocjacji Robota budowlana  

35 

Wykonanie projektu wnętrz budowlano-wykonawczego dla 
zadania remontowego pod nazwą: Remont pomieszczeń w 
budynku Collegium Medicum przy ul. Kaszubskiej 13 na 
potrzeby przeniesienia sali umiejętności pielęgniarskich. 

Zapytanie ofertowe Usługa 

36 Wydanie dwóch monografii naukowych. Tryb podstawowy bez negocjacji Usługa 

37 
Remont pomieszczeń oraz wymiana nawierzchni posadzki w 
budynku Collegium Medicum. 

Tryb podstawowy bez negocjacji Robota budowlana  

38 
Remont tarasu na budynku Instytutu CDBKZ przy ul. 
Poznańskiej 201-205. 

Tryb podstawowy bez negocjacji Robota budowlana  

39 
Usługi szkoleniowe dla kadry administracyjnej, zarządzającej i 
dydaktycznej na rok 2021. 

Tryb podstawowy bez negocjacji Usługa 

40 

Wykonanie projektu wnętrz budowlano-wykonawczego dla 
zadania remontowego pod nazwą: Remont pomieszczeń w 
budynku Collegium Medicum przy ul. Kaszubskiej 13 na 
potrzeby przeniesienia sali umiejętności pielęgniarskich. 

Zapytanie ofertowe Usługa 

41 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek. Zapytanie ofertowe Dostawa 

42 Dostawa artykułów biurowych i środków ochrony. Zapytanie ofertowe Dostawa 

43 

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla 
zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby 
Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych dla 
położnych w budynku Akademii Kaliskiej przy ul. Kaszubskiej 
13. 

Zapytanie ofertowe Usługa 

44 
Usługi szkoleniowe dla kadry, osób obsługi technicznej i 
informatycznej oraz osób zarządzających MCSM. 

Tryb podstawowy bez negocjacji Usługa 

45 Wydanie pięciu monografii naukowych. Tryb podstawowy bez negocjacji Usługa 

46 
Pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla 
zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana obróbek blacharskich 
na budynku CDBKZ przy ul. Poznańskiej 201-205 w Kaliszu. 

Zapytanie ofertowe Usługa 
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47 

Wykonanie projektu wnętrz budowlano-wykonawczego dla 
zadania remontowego pod nazwą: Remont pomieszczeń w 
budynku Collegium Medicum przy ul. Kaszubskiej 13 na 
potrzeby przeniesienia sali umiejętności pielęgniarskich. 

Zapytanie ofertowe Usługa 

48 
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla 
zadania: „Remont tarasu na budynku CDBKZ przy ul. 
Poznańskiej 201-205”. 

Zapytanie ofertowe Usługa 

49 

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla 
zadania: „Remont pomieszczeń w budynku Collegium 
Medicum przy ul. Kaszubskiej 13 na potrzeby przeniesienia 
kosmetologii i biofizyki”. 

Zapytanie ofertowe Usługa 

50 
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej 
budynku przy ul. Łódzkiej 149 w Kaliszu 62-800 „ BULIONIK”. 

Zapytanie ofertowe Usługa 

51 
Wymiana nawierzchni posadzki w budynku Collegium 
Medicum. 

Tryb podstawowy bez negocjacji Robota budowlana  

52 
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej 
budynku przy ul. Łódzkiej 149 w Kaliszu 62-800 „BULIONIK”. 

Zapytanie ofertowe Usługa 

53 
Szkolenie certyfikowane „Kwalifikowana Pierwsza Pomoc” dla 
minimum 10 a maksymalnie 20 osób. Miejsce szkolenia: 
Kalisz. 

Zapytanie ofertowe Usługa 

54 
Szkolenie certyfikowane „Kwalifikowana Pierwsza Pomoc” dla 
minimum 10 a maksymalnie 20 osób. Miejsce szkolenia: 
Września. 

Zapytanie ofertowe Usługa 

55 Licencjonowany warsztat z przedsiębiorczości. Zapytanie ofertowe Usługa 

56 
Zaprojektowanie zieleni i zagospodarowanie terenu wokół 
budynków: Rektoratu i Collegium Novum zlokalizowanych 
przy ul. Nowy Świat 4 w Kaliszu. 

Zapytanie ofertowe Usługa 

57 Licencjonowany warsztat z przedsiębiorczości Zapytanie ofertowe Usługa 

58 
Dostawa sprzętu kontrolno – pomiarowego do laboratoriów 
pomiarowo – badawczych Instytutu – Centrum Doskonałości 
Badań Kół Zębatych Akademii Kaliskiej. 

Tryb podstawowy bez negocjacji Dostawa 
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59 Dostawa urządzeń komputerowych i dyktafonów. Przetarg nieograniczony Dostawa 

60 
Dostawa i montaż 15 projektorów multimedialnych wraz z 
oprogramowaniem do sali dydaktycznych Akademii Kaliskiej. 

Przetarg nieograniczony Dostawa 

61 
Dostawa materiałów promocyjnych na rzecz działań 
związanych z realizacją programu Erasmus+. 

Tryb podstawowy bez negocjacji Dostawa 

62 
Dostawa fabrycznie nowych symulatorów, fantomów, 
trenażerów i modeli na potrzeby Monoprofilowego Centrum 
Symulacji Medycznej w Akademii Kaliskiej. 

Tryb podstawowy bez negocjacji Dostawa 

63 Dostawa systemu do wideokonferencji. Przetarg nieograniczony Dostawa 

64 
Dostawa projektora multimedialnego dla osób słabo 
widzących. 

Przetarg nieograniczony Dostawa 

65 
Remont pomieszczeń w budynku Collegium Medicum przy ul. 
Kaszubskiej 13 na potrzeby przeniesienia Sali umiejętności 
pielęgniarskich. 

Tryb podstawowy bez negocjacji Robota budowlana  

66 
Dostawa sprzętu i urządzeń na Wydział Nauk o Zdrowiu 
Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława 
Wojciechowskiego w podziale na 7 zadań. 

Tryb podstawowy bez negocjacji Dostawa 

67 

Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów 
Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława 
Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe 
i ćwiczenia dla studentów kierunków kształcenia 
Pielęgniarstwo, Położnictwo, Elektroradiologia 

Tryb podstawowy bez negocjacji Usługa 

68 
Dostawa i montaż systemu klimatyzacji w pomieszczeniach 
zlokalizowanych w Instytucie – Centrum Doskonałości Badań 
Kół Zębatych Akademii Kaliskiej. 

Tryb podstawowy bez negocjacji Dostawa 

69 
Przeprowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje kadry 
dydaktycznej Akademii Kaliskiej. 

Tryb podstawowy bez negocjacji Usługa 

70 
Dostawa komputerów, laptopów, monitorów interaktywnych, 
serwerów. 

Przetarg nieograniczony Dostawa 

71 
Dostawa preparatów i akcesoriów kosmetycznych na 
potrzeby Wydziału Nauk o Zdrowiu, kierunek Kosmetologia. 

Zapytanie ofertowe Dostawa 
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72 

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla 
zadania: „Remont pomieszczeń w budynku Collegium 
Medicum przy ul. Kaszubskiej 13 na potrzeby przeniesienia 
Sali umiejętności pielęgniarskich. 

Zapytanie ofertowe Usługa 

73 
Świadczenie usług medycznych dla pracowników i studentów 
Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława 
Wojciechowskiego. 

Zapytanie ofertowe Usługa 

74 
Dostawa odczynników chemicznych, środków zapachowych 
oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby 
prowadzenia zajęć w roku akademickim 2021/2022. 

Zapytanie ofertowe Dostawa 

75 
Dostawa preparatów i akcesoriów kosmetycznych na 
potrzeby przeprowadzenia zajęć na Wydziale Nauk o Zdrowiu, 
kierunek Kosmetologia. 

Zapytanie ofertowe Dostawa 

76 

Dostawa fabrycznie nowych mebli medycznych, aparatury i 
sprzętu medycznego do sal Monoprofilowego Centrum 
Symulacji Medycznej: Sala Symulacji Wysokiej Wierności 
(SSWW) dla studentów kierunku położnictwo, Pomieszczenie 
kontrolne, Sala porodowa, itp. 

Tryb podstawowy bez negocjacji Dostawa 

77 
Dostawa sprzętu i urządzeń na Wydział Nauk o Zdrowiu 
Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława 
Wojciechowskiego w podziale na 5 zadań. 

Tryb podstawowy bez negocjacji Dostawa 

78 Dostawa serwerów. Tryb podstawowy bez negocjacji Dostawa 

79 Dostawa urządzeń komputerowych i dyktafonów. Przetarg nieograniczony Dostawa 

80 

Dostawa materiałów kosmetycznych na potrzeby Wydziału 
Nauk o Zdrowiu. Zamówienie obejmuje materiały dla 2 grup 
szkoleniowych około 10-osobowych na szkolenie „Masaż 
bańką chińską w profilaktyce przeciwstarzeniowej". 

Zapytanie ofertowe Dostawa 

81 Dostawa komputerów i laptopów. Przetarg nieograniczony Dostawa 

82 
Dostawa zapór sieciowych z licencją, przełączników, 
przełączników zarządzalnych oraz punktów dostępowych wifi. 

Przetarg nieograniczony Dostawa 
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83 

Przeprowadzenie praktycznej części wyszkolenia strzeleckiego 
specjalnego dla 35 studentów trybu stacjonarnego i 33 
studentów niestacjonarnych I Roku Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego. 

Zapytanie ofertowe Usługa 

84 

Dostawa sprzętu kontrolno-pomiarowego do laboratoriów 
pomiarowo – badawczych Instytutu – Centrum Doskonałości 
Badań Kół Zębatych przy ul. Poznańskiej 201-205, 62 – 800 
Kalisz w podziale na 8 zadań. 

Tryb podstawowy bez negocjacji Dostawa 

85 
Szkolenie certyfikowane „AgilePM Foundation” z egzaminem 
zewnętrznym dla 10 osób. 

Zapytanie ofertowe Usługa 

86 

Szkolenie / warsztaty "Obsługa kas fiskalnych i terminali 
płatniczych” dla około 20 - 36 osób. Szkolenie warsztatowe 
„Ecommerce – zakładanie sklepu internetowego” dla 
minimum 10 a maksymalnie 24 osób. 

Zapytanie ofertowe Usługa 

87 Wydanie monografii naukowych. Tryb podstawowy bez negocjacji Usługa 

88 
Przebudowa pomieszczeń wraz z wykonaniem instalacji 
system SSP w Domu Studenta „Bulionik” w Kaliszu przy ul. 
Łódzkiej 149 – ETAP I. 

Tryb podstawowy bez negocjacji Robota budowlana  

89 

Dostawa fabrycznie nowych mebli medycznych, aparatury i 
sprzętu medycznego do sal Monoprofilowego Centrum 
Symulacji Medycznej: Sala Symulacji Wysokiej Wierności 
(SSWW) dla studentów kierunku położnictwo, Pomieszczenie 
kontrolne, Sala porodowa, itp. 

Tryb podstawowy bez negocjacji Dostawa 

90 
Dostawa zapór sieciowych z licencją, przełączników, 
przełączników zarządzalnych oraz punktów dostępowych wifi. 

Tryb podstawowy bez negocjacji Dostawa 

91 
Dostawa i wdrożenie (analiza, instalacja, konfiguracja, 
szkolenia, uruchomienie) Elektronicznego Obiegu 
Dokumentów (EOD) w siedzibie Zamawiającego. 

Przetarg nieograniczony Dostawa 

92 Dostawa defibrylatorów. Tryb podstawowy bez negocjacji Dostawa 
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93 
Przebudowa pomieszczeń wraz z wykonaniem instalacji 
system SSP w Domu Studenta „Bulionik” w Kaliszu przy ul. 
Łódzkiej 149 – ETAP I. 

Tryb podstawowy bez negocjacji Robota budowlana  

94 
Realizacja obozu z kursem instruktora rekreacji ruchowej z 
narciarstwa dla grupy 10 studentów Akademii Kaliskiej w 
terminie 23- 28 stycznia 2022 r. w Karpaczu. 

Zapytanie ofertowe Usługa 

95 
Zakup i wdrożenie platformy edukacyjnej wraz z systemem 
dziekanatowym. 

Wstępne konsultacje rynkowe Dostawa 

96 
Zakup i wdrożenia systemu Elektronicznego Obiegu 
Dokumentów. 

Wstępne konsultacje rynkowe Dostawa 

97 
Dostawa krzeseł ewakuacyjnych dla osób o ograniczonej 
zdolności poruszania się po schodach w przypadku powstania 
w obiekcie pożaru lub innego miejscowego zagrożenia. 

Zapytanie ofertowe Dostawa 

98 
Sukcesywna dostawa (prenumerata) wszystkich niezbędnych 
dla funkcjonowania Uczelni czasopism na rok 2022.  

Zapytanie ofertowe Dostawa 

99 
Dostawa panelu medycznego dla Monoprofilowego Centrum 
Symulacji Medycznych dla kierunku położnictwo. 

Tryb podstawowy bez negocjacji Dostawa 

100 Dostawa defibrylatorów. Tryb podstawowy bez negocjacji Dostawa 

101 

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku w 
ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Adaptacja 
budynku po banku BGK na potrzeby administracyjno - 
dydaktyczne Akademii Kaliskiej wraz z zagospodarowaniem 
otoczenia zabytku”.   

Tryb podstawowy bez negocjacji Robota budowlana  

102 Wydanie 3 monografii naukowych. Tryb podstawowy bez negocjacji Usługa 
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27. KONTROLA ZARZĄDCZA 
 

W okresie sprawozdawczym Uczelniany Koordynator Kontroli Zarządczej we współdziałaniu z 
powołanym przez Rektora Zespołem ds. Kontroli Zarządczej podejmował następujące 
działania: 

I. W dniu 21.12.2020 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Kontroli Zarządczej. Tematem 
spotkania było: 
1. Rozliczenie sposobu realizacji celów i zadań ustalonych na poziomie operacyjnym na 

rok 2019/2020. 
2. Rozliczenie stopnia realizacji celów i zadań ustalonych na poziomie  

ogólnouczelnianym (strategicznym) na rok 2019/2020. 
3. Zapoznanie się z celami i zadaniami ustalonymi przez komórki organizacyjne na 

poziomie operacyjnym na rok 2020/2021 
4. Zaakceptowanie celów i zadań ustalonych na poziomie ogólnouczelnianym na rok 

2020/2021. 
 

II. W miesiącu lutym przeprowadzono, na podstawie badań ankietowych,  samoocenę 
funkcjonowania kontroli zarządczej. W dniu 20.02.2021 r. zakończono przygotowywanie 
Zbiorczego Raportu z samooceny kontroli zarządczej za rok 2020. Z raportu wynika, że   
zarówno przedstawiciele kadry kierowniczej, jak i osoby zatrudnione na stanowiskach 
innych niż kierownicze,  ocenili stan kontroli zarządczej w sposób pozwalający na 
stwierdzenie, że kontrola zarządcza daje zapewnienie należytego funkcjonowania 
organizacji, a w zakresie kontroli zarządczej stosowane są bardzo dobre praktyki. 

Ogółem w badaniu ankietowym dotyczącym samooceny kontroli zarządczej  wzięło udział 
56 pracowników, którzy udzielili łącznie 1725 odpowiedzi, w tym: 

a) kadra kierownicza:  814 odpowiedzi, w tym 686 odpowiedzi pozytywnych (83,86 %), 
b) pozostali pracownicy:  911 odpowiedzi, w tym 734 odpowiedzi pozytywnych 

(80,57%), 
c) ogółem: 1725 odpowiedzi, w tym 1420 odpowiedzi pozytywnych (82,32 %). 

  
Zaznaczyć należy, że wskaźnik odpowiedzi pozytywnych, ponad 60 %, upoważnia do 
stwierdzenia, że kontrola zarządcza daje zapewnienie należytego funkcjonowania 
organizacji. 

 
III. Odpowiadając na pismo Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 stycznia 2021 r. Rektor 

Akademii Kaliskiej podpisał i przesłał do ministerstwa oświadczenie o stanie kontroli 
zarządczej stwierdzając, że w Akademii Kaliskiej  w roku 2020 w wystarczającym stopniu 
funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. Do oświadczenia 
dołączona została również informacja dotycząca metod i narzędzi analizy ryzyka oraz 
wewnętrznych aktów normatywnych z zakresu zarządzania ryzykiem. 

 
IV. W październiku i listopadzie 2021 roku  dokonano rozliczenia stopnia realizacji celów  

i zadań ustalonych i przyjętych na rok 2020/2021 przez wyznaczone komórki 
organizacyjne na poziomie operacyjnym. 
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Osiemnaście wyznaczonych komórek organizacyjnych ustaliło w ramach kontroli 
zarządczej 56 celów operacyjnych oraz 64 zadania, które  miały zabezpieczyć osiągnięcie 
ustalonych celów. 

Przeprowadzona analiza wykazała, że prawie 70 % przyjętych celów zostało osiągniętych 
w pełni, a jedynie dwa nie zostały zrealizowane. Podstawową, pierwotną w wielu 
przypadkach jedyną przyczyną niepełnej realizacji części przyjętych celów była trwająca 
epidemia koronawirusa. 

Komórki organizacyjne wyznaczające cele na poziomie operacyjnym w momencie ich 
ustalania określały ponadto poziom i charakter ryzyka związanego z realizacją tych celów. 
Na ogólną ilość celów i zadań zidentyfikowano 65 możliwych do zaistnienia ryzyk oraz 
oceniono ich poziom  i charakter.  

Okazało się, że część tych zidentyfikowanych (zakładanych) ryzyk rzeczywiście wystąpiła, 
co miało wpływ na stopień osiągniecia wyznaczonych celów i wykonania zadań, mających 
doprowadzić do osiągnięcia wyznaczonych celów. 

 
V. W październiku i listopadzie 2021 roku dokonano rozliczenia stopnia realizacji celów  

i zadań ustalonych na rok 2020/2021 przez Rektora Akademii Kaliskiej na poziomie 
ogólnouczelnianym. 

Rektor Akademii Kaliskiej wyznaczył 10 zadań ogólnouczelnianych oraz osoby (komórki) 
odpowiedzialne za realizację tych celów. 

Przeprowadzona analiza wykazała, że dziewięć z tych celów została osiągnięta w całości 
lub w znacznej części, a realizacja jednego została przesunięta na następny okres. 

 
VI. W październiku i listopadzie 2021 roku komórki organizacyjne ustaliły na rok 2021/2022 

cele i zadania związane z realizacją tych celów na poziomie operacyjnym.  

Dwanaście komórek organizacyjnych ustaliło 32 cele do osiągnięcia oraz 38 zadań, które 
mają zapewnić osiągnięcie ustalonych celów. Dokonano ponadto identyfikacji i oceny 
ryzyka związanego z osiąganiem tych celów. Ryzyka te według ich kategorii przedstawiają 
się następująco: 

1. Społeczne       9 tj. 30,4 % 
2. Społeczne, Ekonomiczne                   6 tj. 18,2 % 
3. Legislacyjne                                       4 tj. 12,1 % 
4. Ekonomiczne     3 tj.   9,1 % 
5. Technologiczne    3 tj.   9,1 % 
6. Społeczne, środowiskowe   3 tj.   9,1 % 
7. Społeczne, legislacyjne    2 tj.   6,1 % 
8. Społeczne, technologiczne              2 tj.   6,1 % 
9. Społeczne, Ekonomiczne, Technologiczne  1 tj.   3,0 % 
10. Ekonomiczne, legislacyjne     1 tj.   3,0 %. 
11. RAZEM                                                             33 tj. 100,0 % 

Według prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka oszacowano w następujący sposób: 
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1. Ryzyko minimalne                               6  tj. 18,2 % 
2. Ryzyko małe                                         9 tj. 27,3 % 
3. Ryzyko średnie                                              16 tj. 48,5 % 
4. Ryzyko wysokie                                    2 tj.     6,1 % 
5. Ryzyko bardzo wysokie                       0 tj.   0,0 % 
6. RAZEM                                                       33 tj. 100,0 % 

 
VII. W listopadzie 2021 Rektor Akademii Kaliskiej wyznaczył cele ogólnouczelniane oraz 

zadania, których wykonanie będzie niezbędne do osiągnięcia tych celów na rok 
2021/2022. Przedstawiają się one następująco: 
1. Osiągnięcie parametrów minimum w kategorii B+ w naukach o bezpieczeństwie. 
2. Osiągnięcie parametrów minimum w kategorii B+ w naukach o zdrowiu. 
3. Osiągnięcie parametrów minimum w kategorii B+ w naukach o zarządzaniu i jakości. 
4. Doskonalenie Uczelnianego Systemu Jakości Kształcenia. 
5. Utrzymanie rekrutacji na studia na rok akademicki 2022/2023 na poziomie minimum  

90 % liczby studentów przyjętych na rok 2021/2022. 
6. Zwiększenie efektywności zarządzania finansami. 
7. Podniesienie funkcjonalności obiektów przy ul. Nowy Świat 4 i 5. 
8. Podniesienie standardu Domu Studenta Bulionik. 
9. Pozyskiwanie większej ilości środków na rozwój badań naukowych. 
10. Zawieranie i wykonywanie umów o współpracy ze środowiskiem zewnętrznym. 

Określone zostały ponadto ryzyka związane z osiąganiem tych celów oraz z realizacją zadań 
zapewniających osiąganie celów. Ryzyka mają głównie charakter społeczny, ekonomiczny  
i legislacyjny, a prawdopodobieństwo ich wystąpienia określono przede wszystkim jako małe 
i średnie. 

 
VIII. W dniu 16.12.2021 r. odbyło się  posiedzenie Zespołu ds. Kontroli Zarządczej, na którym: 

1. Przedstawiono informację dotyczącą samooceny kontroli zarządczej za rok 2020. 
2. Zaprezentowano informację dotyczącą rozliczenia celów i zadań na poziomie 

operacyjnym  za rok 2020/2021. 
3. Przedstawiono informację  dotyczącą realizacji celów i zadań ogólnouczelnianych 

ustalonych na rok 2020/2021. 
4. Zaprezentowano informację dotyczącą celów i zadań zaplanowanych przez 

wyznaczone komórki organizacyjne na poziomie operacyjnym. 
5. Przyjęto informację dotyczącą wyznaczonych przez Rektora Akademii Kaliskiej celów  

i zadań ogólnouczelnianych na rok 2021/2022. 

 
28. AUDYT WEWNĘTRZNY  
 
W okresie sprawozdawczym Zespół Audytu realizował następujące zadania zapewniające: 
 
1) ocena wykorzystania godzin dydaktycznych i rozliczenie czasu pracy nauczycieli 

akademickich za lata 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021- wydano 6 zaleceń; 
2) ocena prowadzonych ksiąg rachunkowych pod kątem możliwości wykorzystania  

w zarządzaniu uczelnią – wydano 7 zaleceń; 
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3) ocena organizacji i realizacji kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość (zdalnego) w roku akademickim 2020/2021 oraz identyfikacji dobrych praktyk 
– wydano 4 zalecenia. 

Prowadzone czynności sprawdzające realizację wniosków i zaleceń z audytów: 
 
1) ocena poprawności danych wprowadzonych do wykazu w systemie POLON w zakresie 

zgodności informacji dotyczących złożonych oświadczeń o zaliczeniu do tzw. „liczby N” 
oraz oświadczeń o reprezentowanych dyscyplinach naukowych, wprowadzonych do 
systemu POL-on zgodnie z posiadaną dokumentacją kadrową; 

2) ocena wykorzystania godzin dydaktycznych i rozliczania pracy nauczycieli akademickich. 

Prowadzone czynności doradcze: 
 
1) opinie i doradztwo w obszarze organizacji (Regulamin Organizacyjny); 
2) opinie i doradztwo w obszarze finansów i rozliczeń oraz prowadzenia ksiąg 

rachunkowych; 
3) opinie i doradztwo w zakresie statutu i ordynacji wyborczej; 
4) analiza programów studiów. 
 
29. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 

 
W kwietniu 2021 roku odbył się kolejny audit systemu zarządzania jakością wg normy ISO 
9001:2015 przeprowadzony przez jednostkę certyfikującą TÜV SÜD Polska. Miał on charakter 
auditu nadzoru – potwierdzenia utrzymywania systemu zgodnie z założeniami z chwili auditu 
certyfikującego, ale przewidującego jednocześnie rozszerzenie systemu o Instytut – Centrum 
Doskonałości Badań Kół Zębatych. Z uwagi na utrzymujący się stan epidemii i wdrożoną  
w jednostce certyfikującej procedurą kryzysową, audit został zrealizowany w trybie zdalnym.  

Zakres systemu w ramach poszczególnych wydziałów Uczelni (Wydziału Nauk Społecznych, 
Wydziału Politechnicznego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu) oraz działań realizowanych na 
szczeblu centralnym pozostał bez zmian i jest to: „Kształcenie studentów na studiach 
stacjonarnych i niestacjonarnych”. W przypadku Instytutu – Centrum Doskonałości Badań 
Kół Zębatych zakres ustalono jako „Badania laboratoryjne i kształcenie studentów”. Objęcie 
systemem I-CDBKZ wydaje się być bardzo istotnym krokiem na drodze do dalszego rozwoju 
Instytutu i możliwości podejmowania współpracy z przemysłem, gdzie system zarządzania 
jakością jest niemal nieodzownym elementem funkcjonowania przedsiębiorstw.  

Podczas auditu nie zostały wskazane żadne nieprawidłowości i stwierdzono zgodność 
działalności uczelni z wymogami normy ISO 9001 oraz dokumentów powiązanych, w związku 
z czym został on zakończony wynikiem pozytywnym („Na podstawie przeprowadzonego 4. 
auditu nadzoru można stwierdzić, że system zarządzania wg ISO 9001:2015 w Akademii 
Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego jest skuteczny a wymagania dotyczące 
utrzymania i ciągłego doskonalenia są spełnione i przedstawione prawidłowo. SZJ jest 
systemem dojrzałym”). W swoim raporcie auditorzy zamieścili jednocześnie 3 propozycje 
działań do wdrożenia (tzw. potencjał doskonalący – dostrzegalna „możliwość dalszego 
doskonalenia elementu mająca na celu poprawę jego efektywności”) oraz 9 uwag 
pozytywnych („szczególnie pozytywne uwagi, wyróżniające system zarządzania organizacji”). 
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Adnotacje w obszarze potencjału doskonalącego związane były z przekształceniem 
Uczelni w akademię oraz wspomnianym rozszerzeniem systemu: 

1) zaleca się dokonać przeglądu dokumentacji uczelni pod kątem jej aktualności  
i adekwatności do procesów realizowanych po przekształceniu jej w akademię; 

2) zaleca się prześledzenie całego procesu realizacji badań w Instytucie – Centrum 
Doskonałości Badań Kół Zębatych w celu przeanalizowania jego skuteczności  
i efektywności; 

3) zaleca się w Instytucie – Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych wzorcować 
przemysłowo specjalistyczną aparaturę pomiarową wyłączoną obecnie z użytkowania  
wg opracowanych własnych instrukcji z wykorzystaniem legalizowanych wzorców. 

Uwagi pozytywne dotyczyły z kolei przede wszystkim zagadnień bezpośrednio związanych  
z systemem zarządzania jakością, m.in. ograniczenia formy drukowanej dokumentów na 
rzecz ich wersji elektronicznej, jak i ogółu działań Uczelni podejmowanych w związku  
z sytuacją epidemiczną oraz inwestycjami Uczelni w bazę infrastrukturalną i w udostępniane 
studentom i nauczycielom akademickim rozwiązania IT. Wysoko oceniony został również 
nadzór nad systemem pełniony przez pełnomocnika rektora ds. SZJ oraz wdrożenie  
i utrzymywanie przez niego wymagań normy wprowadzonych w jej najnowszej wersji.  

System, zgodnie z przygotowaną na jego potrzeby mapą procesów, uwzględnia procesy 
odpowiadające pełnej ścieżce studiowania – począwszy od identyfikacji wymagań 
potencjalnych klientów Uczelni, poprzez procesy odbywające się podczas kształcenia 
studentów, a kończąc na ich dyplomowaniu. W trakcie rozszerzania systemu o Instytut – 
Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych wyodrębniono dodatkowy proces pn. „realizacja 
badań w I-CDBKZ”, na potrzeby którego powstała odrębna procedura oraz instrukcje (1.8.1.0 
– Komunikacja z klientem w zakresie przyjmowania, realizacji i rozliczania pracy w I-CDBKZ 
oraz 1.8.2.0 – Nadzór nad wyposażeniem w I-CDBKZ). 

Aktualnie, w podziale na procesy główne, procesy zarządzania i procesy pomocnicze, 
odpowiednio opisanych za pomocą procedur jest 14 procesów: 
1) procesy główne: 
1.1.0.0 – Identyfikacja wymagań klienta 
1.2.0.0 – Opracowywanie programów kształcenia  
1.3.0.0 – Rekrutacja 
1.4.0.0 – Przygotowanie planów zajęć  
1.5.0.0 – Kształcenie  
1.6.0.0 – Praktyki  
1.7.0.0 – Dyplomowanie  
1.8.0.0 – Realizacja badań w I-CDBKZ 
2) procesy zarządzania: 
2.1.0.0 – Przegląd zarządzania  
2.2.0.0 – Audity wewnętrzne  
2.3.0.0 – Nadzór nad usługą niezgodną oraz działania korygujące i zapobiegawcze  
3) procesy pomocnicze: 
3.1.0.0 – Nadzór nad dokumentami  
3.2.0.0 – Nadzór nad zapisami  
3.3.0.0 – Badania ewaluacyjne 
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W toku dalszej pracy związanej z utrzymywaniem systemu zarządzania jakością, poza 
standardowymi pracami dotyczącymi podnoszenia jego skuteczności i zgodności  
z wymaganiami, kontynuowane są m.in. prace mające na celu zwiększanie udziału 
dokumentacji elektronicznej w całości utrzymywanej dokumentacji systemu, jak  
i zapewnienie pełnego ich dostosowania do zmian wynikających z przekształcenia Uczelni  
w akademię. Istotnym elementem prac związanych z systemem są również prowadzone 
aktualnie przygotowania do auditu recertyfikującego, który odbędzie się w I kwartale 2022 
roku. 

30. WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM 
 

30.1. Działania ogólne prowadzone przez cały rok 
 

 nawiązywanie, rozwijanie i podtrzymywanie sieci relacji, współpracy i kontaktów  
z  otoczeniem społeczno-gospodarczym Uczelni; 

 badanie potrzeb i oczekiwań podmiotów otoczenia społeczno-gospodarczego; 

 koordynowanie przepływu informacji pomiędzy podmiotami otoczenia społeczno-
gospodarczego a Uczelnią i jej jednostkami organizacyjnymi; 

 wsparcie i realizacja projektów i programów rozwojowych we współpracy z podmiotami 
otoczenia społeczno - gospodarczego; 

 współpraca z podmiotami zewnętrznymi otoczenia Uczelni na rzecz dalszego rozwoju 
Akademii Kaliskiej, jak i potencjału społeczno - gospodarczego Miasta Kalisza i regionu; 

 wzmacnianie pozycji Uczelni w otoczeniu lokalnym, jak i krajowym; 

 stworzenie i prowadzenie witryny internetowej i mediów społecznościowych Biura  
Współpracy i Rozwoju, zawierających informacje zarówno dla przedstawicieli otoczenia 
społeczno–gospodarczego oraz dla pracowników i studentów Uczelni. 
 

30.2. W zakresie współpracy z instytucjami edukacyjnymi: 
          Tab.16. 
 

Lp. Zadanie Realizacja 

 
1. 

 
Nawiązanie, rozwijanie i podtrzymywanie 
ścisłej  współpracy z  szkołami 
ponadpodstawowymi, tworzenie klas 
akademickich, organizacja zajęć dla klas 
akademickich przez wykładowców Uczelni. 
 

 
W 2021 roku podpisano porozumienia z Centrum 
Kształcenia Praktycznego i Zawodowego oraz z 
prywatnym Liceum „Jagiellończyk”.  
 
Podpisano umowy na utworzenie 9 klas akademickich.  
Tym samym w roku 2021 Akademia Kaliska  miała  pod 
swoim patronatem 20 klas akademickich z Kalisza i 
okolic.  
 

 
2. 

 
Organizacja zajęć klas akademickich w II 
semestrze roku szkolnego 2020/21 we 
współpracujących szkołach. 
 

 
Z uwagi na pandemię Covid 19, realizacja planu była 
mocno utrudniona, udało się jednak przy wsparciu 
Miasta Kalisza, przeprowadzić zajęcia dla uczniów II LO  

 

 
3. 

 
Organizacja zajęć klas akademickich w I 
semestrze roku szkolnego 2021/22. 
 

 
Zajęcia w pierwszym semestrze 2021/2022 nie odbyły się 
(COVID-19) 
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4. Podejmowanie współpracy z instytucjami 
edukacyjnymi z terenu Aglomeracji Kalisko 
– Ostrowskiej oraz innych regionów 
województwa i kraju. 
 

Oferty współpracy zostały złożone szkołom z powiatu 
kaliskiego, ostrowskiego i krotoszyńskiego.  
W ramach AKO zrealizowano 3 kursy przygotowawcze 
dla młodzieży szkół średnich z fizyki, matematyki i języka 
angielskiego zawodowego.  

 
5. 

 
Analiza rynku edukacyjnego i jego potrzeb, 
pod kątem współpracy z Uczelnią i jej 
rozwoju. 
 

 
Na bieżąco dokonywano analizy. Dobór klas 
akademickich jest ścisłe powiązany z kierunkami 
prowadzonymi przez Akademię.  

 
6. 

 
Monitoring i analiza realizacji umów oraz 
porozumień z instytucjami edukacyjnymi. 

 
na bieżąco 

 
7. 

 
Prowadzenie rejestru umów i porozumień z 
instytucjami edukacyjnymi. 
 

 
na bieżąco 

 
Zestawienie klas pod patronatem akademickim Akademii Kaliskiej 2021/2022 

 
           Tab.17. 

Klasy I 
Lp.  Klasa Szkoła 

1. 1 C chemia, biologia, matematyka 
 
 

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka 
Kalisz  

2. 1D biologia, angielski, chemia I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka 
Kalisz 

3. 1 A bezpieczeństwo  V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego 
Kalisz  
 

4. 1 D bezpieczeństwo V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego 
Kalisz 

5.  1 piłka siatkowa, piłka ręczna VII Liceum Ogólnokształcące- Szkoła Mistrzostwa 
Sportowego  
Kalisz 

6.  1 C Technik Informatyk Zespół Szkół Techniczno- Elektronicznych im. ks. Józefa 
Sieradzana 
Kalisz  
 

 
Klasy II 

Lp.  Klasa Szkoła 

1. 2 Medicus  
 
 

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka 
Kalisz  

2. 2A II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki 
Kalisz 
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3. 2ATechnik Mechatronik Zespół Szkół Techniczno- Elektronicznych im. ks. Józefa 
Sieradzana 
Kalisz 

4. 2D specjalność: administracja i finanse 
publiczne 

Zespół Szkół Ekonomicznych  
Kalisz 

5.  Technik Technologii Żywności 
 

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich 
im. Janka Bytnara Rudego 
Kalisz 
 

6.  2 matematyka, informatyka  I Liceum Ogólnokształcące Krotoszyn 

 
Klasy III  
           Tab.18. 

Lp.  Klasa Szkoła 

1. Technik Technologii Żywności 
 
 

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Janka 
Bytnara Rudego 
Kalisz 
 

2. Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Janka 
Bytnara Rudego Kalisz 
 

3. Medicus da Vinci 
 
 

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka  Kalisz 

4.  Medicus Eskulap I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka Kalisz 

5. 3 E Technik Mechanik- Mechatronik  Zespół Szkół Techniczno- Elektronicznych im. ks. 
Józefa Sieradzana  Kalisz 

6. 3 as Piłka siatkowa dziewcząt i chłopców  VII Liceum Ogólnokształcące- Szkoła Mistrzostwa 
Sportowego Kalisz 

7. 3 biologia-chemia  
 

I Liceum Ogólnokształcące Krotoszyn 

8.  3 ep II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki 
Kalisz 

 

Kwota pozyskana na kursy przygotowawcze na studia prowadzone w Uczelni: 36 740 złotych. 
Dodatkowo  2000 złotych na zajęcia online dla uczniów klasy akademickiej II LO w Kaliszu. 

 
30.3. W zakresie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym 
 
          Tab.19. 
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Lp. Zadanie Realizacja 

 
1. 
 

 
Współpraca, pozyskiwanie i budowanie 
trwałych kontaktów z partnerami z 
otoczenia społeczno-gospodarczego do 
wspólnych przedsięwzięć, badań, innowacji 
poprzez diagnozę, monitoring i ewaluację. 
 

 
 
Stworzenie bazy firm współpracujących z  Akademią 
Kaliską. 
 
 

 
2. 

 
Promowanie możliwości Uczelni w zakresie 
współpracy z przedsiębiorcami i innymi 
podmiotami oraz komercjalizacji wyników 
badań i usług. 
 

 
na bieżąco 

 
3. 

 
Prowadzenie bazy ofert dla podmiotów 
zewnętrznych w postaci: bazy ekspertów 
Uczelni, oferty i bazy laboratoriów oraz 
aparatury, oferty dla badawczych prac 
zleconych oraz wspieranie kontaktu 
podmiotów zainteresowanych zleceniem 
takich prac Uczelni, bazy patentów, 
projektów badawczych itp.        
                         

 
- Stworzenie bazy ekspert. 
 
- Otwarcie i koordynacja działań na Linkeldin. 
 
 

 
4. 

 
Organizowanie seminariów, konferencji itp. 
działań na styku uczelnia-przedsiębiorcy, 
służących wymianie doświadczeń i promocji 
osiągnięć Uczelni. 
 

 
Rozpoczęcie działań w związku z planowanym 
wydarzeniem Kaliski Festiwal Nauki i Kultury –  
  czerwiec 2022. 

 
5. 

 
Współpraca z jednostkami organizacyjnymi 
Uczelni w zakresie przygotowania oferty 
współpracy i zasad jej realizacji z partnerami 
z otoczenia zewnętrznego. 
 

 
na bieżąco 

 
6. 

 
Wspieranie i inicjowanie poszukiwania from 
współpracy związanej z podmiotami 
otoczenia społeczno–gospodarczego. 
 

 
na bieżąco 

 
7.  

 
Spotkania z przedstawicielami otoczenia 
społeczno–gospodarczego, mające na celu 
pozyskanie nowych partnerów Uczelni i 
współpracę z nimi w ramach umów i 
porozumień. 
 

 
prowadzone rozmowy o współpracy bądź odświeżenie 
porozumienia z: Miasto Kalisz, Starostwo Powiatowe w 
Kaliszu, Teknia (podpisane porozumienie), Nestle, 
Transisions, Pratt & Whitney , Volkswagen. 
 
 

 
8. 

 
Prowadzenie działań i spraw z zakresu 
Akademickiego Biura Karier. 
 

 
Stworzenie portalu z ofertami pracy dla studentów  
  (kontakt ze 150 potencjalnie zainteresowanymi  
  partnerami z informacją o stronie i możliwości  
  dodawania ofert pracy. Od października do  
  grudnia pojawiło się 61 ofert pracy). 
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 Stworzenie rejestru absolwentów, zebranie ankiet i 
zgód absolwentów rocznika. 
 
Śledzenie ścieżki absolwenta – rozesłanie ankiety  
 do roczników 2018, 2019 i 2020: 
  a) 90% osób pracuje, 
  b) 80% osób dostało pracę w ciągu pierwszych 6  
      miesięcy, 
  c) 70% osób pracuje w zawodzenie zgodnym z  
      kierunkiem studiów, 
  d) aż 40% osób zarabia powyżej 4500 zł. 
 
Przygotowanie projektu Wytwórnia Kompetencji  
  we współpracy z Akademickim Inkubatorem  
  Przedsiębiorczości.  W projekcie wzięło udział 8  
  firm: Pratt & Whitney; Colian, Nestle, Energa, Biuro  
  Rachunkowe L&A Lidia Secler, Powiatowy Urząd  
  Pracy, CWRKDiZ w Kaliszu, Firmy Jutra. W  
  projekcie zaplanowanych było 14 szkoleń. Odbyło  
  się 8 szkoleń w formie online, 6 szkoleń zostało  
  przeniesionych na rok 2022 ze względu na formę  
  stacjonarną. W szkoleniach wzięło udział  139  
  osób. 
 
 

 
10. 

 
Koordynacja określonych działań 
promocyjnych. 

 
- Sesja zdjęciowa z udziałem studentów w  
   Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej. 
 
- Sesja zdjęciowa z udziałem studentów do  
  kampanii reklamowej. 
 
- Zamieszczenie reklamy rekrutacyjnej w Ziemi  
  Kaliskiej, wkaliszu.pl, naszemiasto.pl  
- Przygotowanie wirtualnego spaceru po obiektach  
  uczelni. 
- Informator studia I stopnia - 2021 
- Przygotowanie i realizacja Dni Otwartych Online  
  (przy współpracy z informatykami  
   uczelni)): cotygodniowe spotkania w sprawie  
   Drzwi Otwartych Online, stworzona strona  
   internetowa - spotkajmysie.akademia.kalisz.pl,  
   zebranie materiałów promujących kierunki oraz  
   stworzenie wirtualnych pokoi, wykupienie reklamy  
   promującą wydarzenie w social mediach. 
 
- Kampania bilboardowa – lipiec – październik, od  
  8 do 1 bilboardu w miejscowości (w Kaliszu,  
  Ostrowie Wlkp., Kępnie, Krotoszynie, Koninie,  
  Sieradzu, Pleszewie, Ostrzeszowie, Turku, Kole,  
  Jarocinie, Środzie Wlkp., Błaszkach, Opatówku,  
  Liskowie, Gostyniu, Borku Wlkp., Pogorzeli). 
 
- Kampania Citylight – maj (20 punktów w Kaliszu). 
 
- Kampania Citylight Scroll – lipiec-październik ( 4  
  nośniki w Kaliszu – galerie handlowe, Aquapark). 
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- Kampania w telewizji PROART – 15 czerwca –  
  31 sierpnia 2021 - 80 spotów reklamowych. 
 
- Informator 2022. 
 
- Kampania na Facebooku  i Instagramie. 
 
- Wymiana reklam z PWSZ Kalisz na Akademię  
  Kaliską. 
 
- Zamówienie gadżetów promocyjnych. 
 
 

 
11.  

 
Monitorowanie sposobów realizacji umów i 
porozumień współpracy z podmiotami 
otoczenia społeczno–gospodarczego. 
 

 
na bieżąco 

 
12. 
 

 
Prowadzenie rejestru umów i porozumień z 
podmiotami z otoczenia społeczno– 
gospodarczego. 
  

 
na bieżąco 

 

31. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA 
 

Cel 
 

Celem działań promocyjnych w 2021 roku było wzmacnianie rozpoznawalności marki  
i pozycji Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego,  a także wsparcie 
procesu rekrutacyjnego.  

Kluczowe obszary, na których koncentrowały się działania promocyjne to: 

 kandydaci; 

 marka uczelni; 

 popularyzacja osiągnięć studentów i kadry naukowo-dydaktycznej. 

Narzędzia, przy pomocy których realizowane były działania promocyjne: 

 strona internetowa uczelni;  

 media społecznościowe (Facebook, Instagram, YouTube ); 

 fundusz promocyjny uczelni; 

 środki masowego przekazu: Internet, radio, telewizja, prasa. 

 
Realizacja 

Budowanie wizerunku i dotarcie do kandydatów 

 sesja zdjęciowa z udziałem studentów w Monoprofilowym Centrum Symulacji 
Medycznej; 
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 sesja zdjęciowa z udziałem studentów na białym tle do kampanii reklamowej; 

 reklama rekrutacyjna w Ziemi Kaliskiej, wkaliszu.pl, naszemiasto.pl; 

 wirtualny spacer po Uczelni; 

 informator studia I stopnia; 

 wymiana banneru rekrutacyjnego przy ul. Majkowskiej (ekspozycja stała) 
 

Dni otwarte online: 

 cotygodniowe spotkania w sprawie Drzwi Otwartych Online; 

 stworzenie strony internetowej - spotkajmysie.akademia.kalisz.pl;  

 zebranie materiałów promujących kierunki oraz stworzenie wirtualnych pokoi; 

 wykupienie reklamy promującej wydarzenie w social mediach. 
 
Kampania bilboardowa (lipiec – październik) 
 
Prowadzono promocję przy wykorzystaniu wielkopowierzchniowych nośników reklamowych 
w południowej Wielkopolsce oraz Citilight’ów.  
 
Kampania w telewizji PROART (15 czerwca – 31 sierpnia) - 80 spotów reklamowych  
o długości 15 sekund w TVK PROART. 
 
Internetowa kampania promocyjna 

 w okresie sprawozdawczym Uczelnia prowadziła intensywną kampanię internetową 
(płatną i bezpłatną) wspierającą rekrutację, a także popularyzującą ofertę edukacyjną, 
dorobek naukowy pracowników (konferencje, sympozja, warsztaty) i osiągnięcia 
studentów oraz uczelnianie przedsięwzięcia  o charakterze kulturalnym i sportowym; 

 w trakcie kampanii reklamowej (od 1 maja do 29 października 2021 roku) nakierowanej 
na pozyskanie nowych studentów zanotowano następujące wyniki:  

 Google AdWords: kampania reklamowa skierowana na słowa kluczowe – 31 229 
wyświetleń, 2 686 kliknięć z przekierowaniem na stronę; 

 reklama displayowa (graficzna) kierunków Akademii Kaliskiej: 233 731 
wyświetleń, 1 276 kliknięć; 

 Reklama wideo na YouTube - 147 553 wyświetleń - 3 624 kliknięć 
 

 kampanie reklamowe na portalach zewnętrznych: Kurier Ostrowski, Fakty Kaliskie, 
Wiadomości Wrzesińskie, Jarocinska.pl, Twój Puls Tygodnia; 

 kampania reklamowa w social media (Facebook) 
Łączny zasięg postów na stronie – 1 186 696. W tym: płatne: 1 072 748, Organiczne: 113 
948 

 
Wzmacnianie marki Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego 

 
1. Wspieranie i udział w przedsięwzięciach CSR-owych (akcje uwzględniające interesy 

społeczne). Akcje te budowały pozytywne relacje z otoczeniem Uczelni, np. współpraca  
z UTW, Klubem Amazonek w Kaliszu, Fundacją ,,Mocni miłością” w Kaliszu, ,,Zostań dawcą 
szpiku”- współpraca z  Fundacją DKMS oraz Samorządem Studenckim. 
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2. Pasieka Akademii Kaliskiej 

Uruchomienie uczelnianej pasieki ogłoszono podczas konferencji prasowej, 
zorganizowanej w dniu 20 maja 2021 r. przy okazji Światowego Dnia Pszczół.  
W sześciu ulach, zlokalizowanych na kampusie Akademii Kaliskiej przy ul. Poznańskiej, 
zamieszka docelowo nawet 360 tys. pszczół. Ich obecność posłuży celom naukowym: 
zarówno jeśli chodzi o produkty pszczele, jak i badania nad ochroną zapylaczy. 
Wszystkie pszczele produkty, pozyskane w pasiece Akademii Kaliskiej, są wykorzystane do 
badań, a także w celach promocyjnych.  

3. „Wylogowani” 
Promocja Akademii Kaliskiej i jej kierunków kształcenia w programie telewizyjnym 
„Wylogowani” emitowanym przez Fundację Reakcja z Kalisza.  Promocja zrealizowana 
została poprzez: 

 udział w programie dwóch studentów Akademii Kaliskiej; 

 publikację logo/herbu Akademii Kaliskiej na planszy startowej i końcowej przed każdym 
z siedmiu odcinków programu „Wylogowani”; 

 udział tzw. „eksperta” w programie, będącego pracownikiem Uczelni jako komentatora 
zachowań i przygód bohaterów programu; 

 publikację logo/ herbu Akademii Kaliskiej w socialmediach poświęconych programowi 
„Wylogowani”; 

 emisję spotu reklamowego w wersji online Magazynu Miejskiego na portalu 
www.faktykaliskie.pl 

Program telewizyjny „Wylogowani” został wyemitowany w miesiącach wrzesień – 
październik 2021 w Telewizji Kalisz i w paśmie wspólnym 100 telewizji lokalnych w sieci 
telekomunikacyjnej Vectra i Multimedia Polska. 

4.  II Ogólnopolskie Manewry Poszukiwawczo – Ratownicze ,,Nocny Tropiciel 2021” 
Akademia Kaliska wzięła udział w II Ogólnopolskich Manewrach Poszukiwawczo – 
Ratowniczych ,,Nocny Tropiciel 2021”. Uczelnia współorganizowała wydarzenie, w którym 
uczestniczyło ponad 700 strażaków  i ratowników. Manewry, połączone z piknikiem służb 
mundurowych, odbyły się na terenie powiatu krotoszyńskiego w dniu 4 września 2021 r. 
Uczestnicy mogli podziwiać nowoczesny sprzęt, wykorzystywany w akcjach na stoiskach 
służb ratowniczych, strażackich, policyjnych, więzienniczych, czy wojskowych. Swoje 
stoisko miała również Akademia Kaliska. 
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5. Kampania promująca II Światową Konferencję Zdrowia Rodziny w Kaliszu 
 

 promocja przy wykorzystaniu wielkopowierzchniowych nośników reklamowych         
w następujących miejscowościach: Kalisz, Ostrów Wielkopolski, Pleszew, Jarocin, 
Krotoszyn, Kępno; 

 reklama mobilna; 

 tablice informacyjne; 

 baner okolicznościowy na budynku kaliskiego teatru; 

 rollupy; 

 plakaty; 

 informacje w social mediach oraz na stronach www Uczelni. 
 

6. Popularyzacja  
 
Biuro Promocji we współpracy z Biurem Rzecznika Prasowego Akademii Kaliskiej 
inspirowało publikacje prasowe, w portalach internetowych, a także materiały w telewizji 
i rozgłośniach radiowych o charakterze lokalnym i regionalnym. W roku 2021 informacje 
na temat działalności naukowo – dydaktycznej, ale również innych obszarów aktywności 
pojawiały się w następujących mediach: 

 Polska Agencja Prasowa – serwis ogólny oraz portal internetowy: 
naukawpolsce.pap.pl; 

 Ogólnopolskie pisma branżowe: 
 Perspektywy 
 Forum Akademickie 

 Stacje telewizyjne: 
  TVP Poznań, 
 Proart TV, 
 Kaliska Telewizja Kablowa, 

 Rozgłośnie radiowe: 
 Radio Poznań, 
 Radio Centrum, 
 Radio Eska, 
 Radio Września, 

 Prasa: 
 Głos Wielkopolski, 
 Ziemia Kaliska, 
 Życie Kalisza, 
 7 Dni Kalisza, 
 Kurier Ostrowski, 
 Twój Puls Tygodnia, 
 wkaliszu.pl, 
 społeczni.pl, 
 Nasz Rynek. 

 Portale internetowe: 
 faktykaliskie.pl, 
 calisia.pl, 
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 zyciekalisza.pl, 
 7dnikalisz.com, 
 latarnikkaliski.pl, 
 kalisz24.info, 
 rc.fm, 
 radioeska.pl/kalisz, 
 igazetyinternetowe.pl, 
 kurierostrowski.pl, 
 kalisz.naszemiasto.pl, 
 pulstygodnia.pl, 
 wlkp24.info. 

 
Łączna liczba materiałów, cytowań władz Uczelni, zamieszczonych w wymienionych mediach 
przekroczyła 500. 

 
32. WYBRANE WYDARZENIA I OSIĄGNIĘCIA 

 
04.02.2021 r. - podpisanie umowy z firmą Colian Logistic  

Na mocy porozumienia Uczelnia i Spółka Colian Logistic zobowiązały się do ścisłej współpracy 
polegającej m. in. na organizowaniu programów szkoleniowych, staży i praktyk zawodowych, 
a także realizacji projektów i przedsięwzięć naukowych oraz gospodarczych. Strony 
zapowiedziały również wspólny udział w konferencjach branżowych, sympozjach  
i seminariach. 
 

 
20.05.2021 r. - uruchomienie pasieki uczelnianej 

Na kampusie Akademii Kaliskiej przy ulicy Poznańskiej powstała uczelniana pasieka. Pasieka 
liczy sześć uli, w których wkrótce może pracować nawet 360 tys. pszczół. Pasieka została 
oficjalnie zaprezentowana w Światowym Dniu Pszczół, podczas konferencji prasowej. 

Wszystkie pszczele produkty, które zostaną pozyskane w pasiece Akademii Kaliskiej, będą 
wykorzystane do badań, a także w celach promocyjnych. Równocześnie będą prowadzone 
obserwacje związane z ochroną owadów naturalnymi środkami i promocja działań 
pomagających przetrwać zapylaczom, których z każdym rokiem ubywa. 

Hodowlą pszczół będzie się zajmował pracownik Uczelni - Janusz Skowroński.  
 

21.05.2021 - wręczenie nagród za wizję przyszłości branży lotniczej   
 

Studenci Wydziału Nauk Społecznych oraz Wydziału Politechnicznego z sukcesem zakończyli 
swój udział w 3. edycji projektu Młodzieżowe Misje Gospodarcze, którego organizatorem 
było Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu. 
W roku 2021 przed uczestnikami projektu postawiono zadanie opracowania scenariuszy 
przyszłości rozwoju przemysłu lotniczego w subregionie kaliskim. Przez dwa 
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miesiące  dziewięć zespołów (studentów i uczniów szkół ponadpodstawowych z południowej 
Wielkopolski) zapoznawało się ze specyfiką przemysłu lotniczego, różnymi aspektami 
zarządzania, nowymi technologiami i w oparciu o tę wiedzę nakreśliło własną, autorską wizję 
rozwoju branży. Prezentacje uczestników projektu oceniali eksperci związani z firmami 
zgrupowanymi w Wielkopolskim Klastrze Lotniczym oraz pozostali partnerzy projektu.  
W ocenie fachowców, prace studentów i uczniów były na tyle inspirujące, że być może 
niektóre ich elementy mają szansę znaleźć się w strategiach rozwoju firm z branży lotniczej. 

Partnerzy projektu: 
 Stowarzyszenie Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego – Wielkopolski Klaster Lotniczy 
 REHAU Polska Sp. z o.o. 
 PRATT&WHITNEY Kalisz, 
 MEYER TOOL POLAND, 
 WSK PZL – Kalisz, 
 Collins Aerospace, 
 Mechanika-ZAP 
 MB Aerospace Technologies Poland 
 Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego 
 Polskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością 
 
Nagrody dla uczestników zostały sfinansowane przez CWRKDiZ w Kaliszu, firmy zrzeszone  
w Wielkopolskim Klastrze Lotniczym oraz REHAU Polska Sp. z o.o. 
Projekt Młodzieżowe Misje Gospodarcze jest finansowany ze środków Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego. 
 
Autorom najwyżej ocenionych prezentacji nagrody wręczyli Rektor prof. Akademii Kaliskiej 
dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła oraz Magdalena Sekura-Nowicka, dyrektor CWRKDiZ  
w Kaliszu. 
 
Lista nagrodzonych: 
I miejsce - Zespół ODLOT – Maciej Przybyła, Konrad Gałka oraz uczniowie I Liceum 
Ogólnokształcącego w Kaliszu 
II miejsce - Zespół ZIELONE GŁOWY – Anna Kasprzak, Michał Jesionek oraz uczniowie Zespołu 
Szkół Ekonomicznych w Kaliszu 
III miejsce - Zespół HIGH FLIGHTS – Iga Nawrocka, Mateusz Koniarek oraz uczniowie Zespołu 
Szkół Ekonomicznych w Kaliszu 
IV miejsce - Zespół JUST IN TIME – Angelika Kępska, Wiktor Kąkol oraz uczniowie Zespołu 
Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wlkp. 
V miejsce - Zespół WESOŁE LOTY- Dawid Jasiński, Kamil Leszka oraz uczniowie Zespołu Szkół 
Technicznych w Ostrowie Wlkp. 
VI miejsce - Zespół INNOWOWACYJNE ŚWIRY-  Sara Kostrzewska, Roszak Patryk oraz 
uczniowie III Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu 
VII miejsce - Zespół LOTNIK CREW – Samanta Głuszek, Kacper Rubiński oraz uczniowie 
Zespołu Szkół nr 2 w Ostrzeszowie 
VIII miejsce - Zespół PODNIEBNE ORŁY – Monika Szlachta, Płóciennik Mateusz oraz 
uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Krotoszynie 
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IX miejsce - Zespół CIEKAWSKIE CHŁOPAKI – Kacper Jagiełło, Pietrasiak Hubert oraz 
uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Krotoszynie. 
 

06.06.2021 r. – podpisanie umowy z Fundacją ENERGA 
 

Rektor Akademii Kaliskiej oraz Magdalena Kit-Krawczyk, prezes Fundacji Energa, podpisali 
umowę dotyczącą zakupu sprzęt ratującego  życie, tj. defibrylatorów, których zakup wsparła 
Fundacja. 

Misją Fundacji jest pomoc i ratowanie ludzkiego życia, m.in. poprzez finansowanie zakupu 
specjalistycznych urządzeń.  

Zamontowane w uczelni urządzenia będą powszechnie dostępne, a informacja o ich 
lokalizacji zostanie włączona do ogólnopolskiej mapy AED. 
 

1.07.2021 r. – wizyta Ministra Edukacji i Nauki 

Minister Edukacji i Nauki odwiedził Instytut - Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych.  

W spotkaniu poza kierownictwem Uczelni uczestniczyli również parlamentarzyści: Katarzyna 
Sójka, Jan Dziedziczak i Jan Mosiński, a także prezydent Kalisza Krystian Kinastowski.  
 
Prof. Przemysław Czarnek wręczył na ręce Rektora Uczelni symboliczny czek, na kwotę 
ponad 2 mln zł, które przeznaczone zostaną na remont Domu Studenta „Bulionik”.  

22.06.2021 r. - pierwsza publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Zofii Marciniak 

Mgr Zofia Marciniak napisała rozprawę doktorską w dziedzinie nauk społecznych  
i dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie na temat ,,Doskonalenie kadr administracji samorządu 
powiatowego w ramach zarządzania kryzysowego, na przykładzie powiatu kaliskiego”. 
Promotorem pracy był prof. Jarosław Wołejszo.  

Mgr Zofia Marciniak  to absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta 
Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, studia pierwszego stopnia ukończyła w roku 2016 
na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Jest absolwentką studiów drugiego stopnia na 
kierunku Obronność Państwa, które ukończyła w 2018 roku.  
 
W dniu 28 czerwca 2021 roku Senat Akademii Kaliskiej Uchwałą Nr 0012.77.VI.2021  
postanowił o nadaniu Pani mgr Zofii Marciniak stopnia naukowego doktora nauk 
społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. 
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02.07.2021 r. - Akademia Kaliska „Uczelnią Liderów 2021”  

Po dokonaniu analizy i oceny aplikacji Akademii Kaliskiej do XI edycji Programu „Uczelnia 
Liderów”, Komisja Certyfikacyjna, pod kierunkiem prof. zw. dra hab. Dariusza Rotta, 
zdecydowała o przyznaniu Akademii Kaliskiej certyfikatu „UCZELNIA LIDERÓW 2021”. Oceny 
akredytacyjnej dokonała Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencja 
Kreatywna PRC. Akademia Kaliska została podwójnie wyróżniona, ponieważ otrzymała 
również prestiżowe wyróżnienie „Primus” w XI edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji 
Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”. Wyróżnienie to oznacza, że w procedurze certyfikacyjnej 
Akademia Kaliska uzyskała najwyższą liczbę punktów rankingowych, a tym samym została 
najwyżej oceniona przez członków Komisji Certyfikacyjnej. Certyfikat i wyróżnienie  
w imieniu JM Rektora odebrał w Warszawie Zastępca Kanclerza-Dyrektor Administracyjny 
Uczelni Łukasz Mikołajczyk. 

W programie „Uczelnia Liderów” od 2011 roku Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa 
Wyższego akredytuje szkoły wyższe oraz ich jednostki organizacyjne, wyróżniające się na 
rynku edukacyjnym działaniami zorientowanymi na kształcenie liderów społecznych, 
absolwentów wyposażonych w kompetencje przywódcze, jak również efektywną edukację 
praktyczną, uwzględniającą oczekiwania pracodawców. Certyfikaty „Uczelnia Liderów” 
przyznaje instytucjom akademickim podejmującym wysiłki, by kształcić na najwyższym 
poziomie, a jednocześnie przygotowywać absolwentów do efektywnego realizowania 
własnych celów zawodowych w warunkach gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństwa 
uczącego się. Wyniki programu to swoisty ranking najlepszych polskich uczelni różnych 
typów, które cechują się zrozumieniem dla tendencji na współczesnym rynku pracy, 
otwartością na współpracę z interesariuszami ze świata gospodarczego oraz innowacyjnym 
podejściem do dydaktyki akademickiej. 
 

14.07.2021 – wizyta Premiera Mateusza Morawieckiego 

Prezes Rady Ministrów zwiedził Instytut Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych,  
w którym – tradycyjnie –  w rolę przewodników, wcielili się studenci i absolwenci uczelni. 
Była to również okazja do przedstawienia Premierowi Zofii Marciniak – pierwszej doktor 
Akademii Kaliskiej. Tradycyjnie gość uczelni otrzymał upominki, m. in. replikę Statutu 
Kaliskiego oraz miód z uczelnianej pasieki. 
 

Punkty dla Wydawnictwa Akademii Kaliskiej 
 
Wydawnictwo Naukowe Akademii Kaliskiej znalazło się w ministerialnym wykazie polskich  
i zagranicznych wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. W wydanym 
komunikacie Ministra Edukacji i Nauki nasze wydawnictwo zakwalifikowano na poziomie 
pierwszym, co oznacza, że książki opatrzone numerem ISBN Wydawnictwa Naukowego 
Akademii Kaliskiej będą uzyskiwały 80 punktów w procesach ewaluacyjnych wyższych 
uczelni. 

  



106 
 

Manewry poszukiwawczo – ratownicze 

Akademia Kaliska wzięła udział w  II Ogólnopolskich Manewrach Poszukiwawczo – 
Ratowniczych ,,Nocny Tropiciel 2021” . Uczelnia współorganizowała wydarzenie, w którym 
uczestniczyło ponad 700 strażaków i ratowników. 

Manewry, połączone z piknikiem służb mundurowych, odbyły się na terenie powiatu 
krotoszyńskiego w sobotę, 4 września. Uczestnicy mogli podziwiać nowoczesny sprzęt, 
wykorzystywany w akcjach na stoiskach służb ratowniczych, strażackich, policyjnych, 
więzienniczych, czy wojskowych.  

Scenariusz wydarzenia zakładał, że doszło do katastrofy samolotu nieopodal Koźmina 
Wielkopolskiego. Strażacy musieli ugasić wrak samolotu, wyciągnąć z niego ofiary i udzielić 
im pierwszej pomocy. Kolejne zgłoszenie dotyczyło poszukiwania 10 skoczków 
spadochronowych, którzy utknęli m.in. na wieży kościoła w Mokronosie, a ostatnie to 
poszukiwanie zaginionego balonu z użyciem Lotniczych Zespołów Poszukiwawczo -
Ratowniczych. 
 

04.10.2021 r. – Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022 

W poniedziałek  4 października 2021 roku  został uroczyście zainaugurowany rok akademicki 
2021/2022 w Akademii Kaliskiej.  

Najpierw, w kaliskim kościele garnizonowym, została odprawiona uroczysta msza święta, 
pod przewodnictwem ks. prałata Zbigniewa Cieślaka, wikariusza biskupiego  
ds. administracyjnych. W koncelebrze udział wzięli: ks. prałat Adam Modliński – proboszcz 
parafii katedralnej, ks. Włodzimierz Guzik – proboszcz parafii Matki Teresy z Kalkuty,  
ks. Paweł Nowacki – duszpasterz środowisk akademickich, ks. Roman Woźniak – 
przedstawiciel kościoła greckokatolickiego, a także gospodarz, proboszcz parafii ordynariatu 
polowego – ks. pułkownik Tadeusz Pałuska. 

W samo południe rozpoczęła się uroczystość immatrykulacji studentów pierwszego roku, 
którzy w obecności członków Senatu Akademii Kaliskiej i zaproszonych gości, zostali przyjęci 
w poczet studentów. 

Podczas uroczystości wręczone zostały Tytuły Honorowe „Zasłużony dla Akademii Kaliskiej 
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego” nadane przez Senat Akademii Kaliskiej. 

Odbyła się również promocja doktorska – dr Zofii Marciniak. 

Inauguracyjny wykład wygłosił gen. Andrzej Trybusz, profesor Akademii Kaliskiej, którego 
temat dotyczył faktów i mitów związanych z pandemią koronawirusa. 

W tym wyjątkowym dla Uczelni dniu Władzom Uczelni oraz Senatowi towarzyszyli zaproszeni 
studenci, przedstawiciele Rady Uczelni, władze miasta i powiatu, parlamentarzyści, 
samorządowcy, przedsiębiorcy oraz pracownicy Uczelni. 
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24.10.2021 r. – nadanie pierwszego tytułu doktora honoris causa Akademii Kaliskiej 
 
Uchwałą Nr 0012.86.VI.2021 Senatu Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława 
Wojciechowskiego z dnia 16 września 2021 roku nadano tytuł doktora honoris causa 
Akademii Kaliskiej Profesorowi Theodorowi Meronowi  

Uroczyste wręczenie Tytułu odbyło się w dniu 24 października 2021 r. w Teatrze  
im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu podczas uroczystego posiedzenia Senatu Uczelni 
połączonego z inauguracją II Światowej Konferencji Zdrowia Rodziny. 

Tę najwyższą uczelnianą godność Senat Uczelni nadał prof. Theodorowi Meronowi, 
absolwentowi uniwersytetów w Jerozolimie, Harvardzie i Cambridge, wybitnemu specjaliście  
z zakresu międzynarodowego prawa karnego, autorowi wielu książek i artykułów, które pomogły 
zbudować podstawy prawne dla utworzenia Międzynarodowych Trybunałów Karnych.  

Prof. Theodor Meron wykładał w wielu instytucjach naukowych, obecnie jest związany z New 
York University Law School oraz Oxford University. Co ważne, ten wybitny naukowiec, sędzia  
i dyplomata w 1930 roku urodził się właśnie w Kaliszu.   

 

– Terror i cierpienie to jest to, czego ja i moja rodzina doświadczyliśmy w czasie II 
wojny światowej w Polsce. To miało przemożny wpływ na decyzje, które później 
podejmowałem w mojej karierze zawodowej. To zaważyło o specjalizacji  
w międzynarodowym prawie karnym i prawach człowieka – podkreślił w swoim wystąpieniu 
prof. Meron. – Dla mnie najważniejsze jest to, że pogodziłem się z Polską. Zdecydowałem się 
zmierzyć z przeszłością i razem z żoną, która jest Francuzką, przyjechałem do Kalisza, 
Treblinki, Częstochowy – miejsc tak ściśle związanych z wojną. To była bardzo bolesna dla 
mnie podróż. Nigdy bym nie uwierzył, że bezpośrednia konfrontacja z traumatyczną 
przeszłością może mnie wyzwolić od demonów z przeszłości –- wspominał.  

 
Profesor Meron zaznaczył jednocześnie, iż jego dzieciństwo w przedwojennym Kaliszu 

było szczęśliwe. Wspominał zabawy w tartaku swojego dziadka, pływanie kajakiem po 
Prośnie, a zimą jazdę na łyżwach. 

–  Z tamtych 9 lat, przed agresją nazistowskich Niemiec na Polskę, nie pamiętam 
żadnego cierpienia i przejawów antysemityzmu, za to powraca w moich myślach muzyka 
Chopina, a zwłaszcza Polonez A-dur – wyznał ze wzruszeniem.  

 
Dla Akademii Kaliskiej jest powodem do dumy fakt, że prof. Theodor Meron – wybitny 

sędzia, naukowiec światowej sławy, a jednocześnie człowiek o nieskazitelnej postawie 
życiowej i przyzwoitości, zaangażowany w sprawy publiczne – zechciał przyjąć pierwszy tytuł 
doktora honoris causa kaliskiej uczelni.  

 
Podczas j uroczystości decyzją radnych miejskich Kalisza nadano prof. Theodorowi 

Meronowi także tytuł  Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza. 
 
24 – 25.10.2021 r. - II Światowa Konferencja Zdrowia Rodziny ,,Zdrowie rodziny w czasach 
kryzysów i wojen” 
 
Nabożeństwo ekumeniczne w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa 24 października 
2021 r. zainaugurowało II Światową Konferencję Zdrowia Rodziny. Nabożeństwu 



108 
 

przewodniczył biskup kaliski Damian Bryl, a wzięli w nim udział przedstawiciele Kościoła 
Rzymskokatolickiego, Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Kościoła 
Greckokatolickiego, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Gminy Wyznaniowej Żydowskiej. 

Po zakończeniu nabożeństwa uczestnicy złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła 
II. 
 
II Światowa Konferencja Zdrowia Rodziny była kontynuacją rozważań na temat kondycji 
zdrowotnej rodzin, podjętych podczas jej pierwszej edycji w roku 2019. Tym razem obrady 
przebiegały pod hasłem ,,Zdrowie rodziny w czasach kryzysów i wojen’’. Honorowy patronat 
nad konferencją roztoczyło Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Rodziny i Polityki 
Społecznej oraz Ministerstwo Zdrowia.  

Warto dodać, że do uczestników konferencji list skierował również Prezes Rady 
Ministrów Mateusz Morawiecki. W liście czytamy m.in.: 

,,Ta cenna inicjatywa z udziałem między innymi przedstawicieli świata nauki  
i ekspertów instytucji zdrowia publicznego, otwiera możliwość analizy wyników badań 
prowadzonych w Polsce i na świecie, wskazania nowych obszarów badawczych oraz owocnej 
międzynarodowej dyskusji nad zagrożeniami zdrowia rodziny w czasach kryzysów i wojen  
(… ).  

Szanowni Państwo, dobro rodziny to wartość podstawowa. Potrzebujemy wysiłku  
i współpracy wielu środowisk, by jej ogromne znaczenie dostrzegać i wspierać. Jestem 
przekonany, że dyskusja z udziałem międzynarodowych ekspertów zaowocuje wieloma 
konstruktywnymi wnioskami. Dziękując organizatorom  wydarzenia, wyrażam nadzieję, że 
spotkania w Kaliszu staną się platformą corocznych konferencji, wnoszących istotny wkład  
w problematykę ochrony zdrowia rodzin w Polsce”.  

 
Dwudniowe kaliskie forum wymiany myśli i rezultatów poszukiwań badawczych 

koncentrowało się wokół zagadnień związanych z konsekwencjami zdrowotnymi i prawnymi 
pandemii COVID-19, opieką nad zdrowiem rodziny w Polsce, Izraelu, Mozambiku i na 
Ukrainie, rozwojem sytuacji zdrowotnej w Europie Środkowej, a także paleniem tytoniu  
i epidemiologią chorób odtytoniowych oraz spożyciem alkoholu i epidemiologią chorób 
odalkoholowych.  Jedną z sesji w całości poświęcono kwestiom praw człowieka w czasie 
konfliktów zbrojnych, m.in. na przykładzie Rwandy i Albanii. 

  
W konferencji wzięło udział  31 prelegentów z 14 krajów, byli wśród nich naukowcy 

oraz eksperci zdrowia publicznego z Polski,  Hiszpanii, Izraela, Kanady, Litwy, Łotwy, 
Mozambiku, Niemiec, Norwegii, Rwandy, Szwajcarii, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Włoch.   
Ze względu na obostrzenia sanitarne, spowodowane pandemią COVID-19, obrady toczyły się 
w trybie hybrydowym. Jeden blok sesji realizowano stacjonarnie, a drugi przebiegał 
równolegle w trybie zdalnym. Warto podkreślić fakt, iż stacjonarnie obrady śledziło 240 
osób, zaś w Internecie zainteresowanych nimi było blisko 4,5 tysiąca słuchaczy, w tym 
studentów nauk o zdrowiu oraz pracowników naukowo - dydaktycznych uczelni wyższych. 

   
Drugi dzień obrad zapoczątkowała sesja plenarna, którą poprowadzili prof. Andrzej 

Wojtyła, rektor Akademii Kaliskiej oraz prof. Witold Zatoński, dyrektor Instytutu – 
Europejskie Obserwatorium Nierówności Zdrowotnych. 
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Wprowadzeniem do obrad były wykłady polskich i zagranicznych prelegentów. 
Profesor Witold Zatoński omówił rozwój sytuacji zdrowotnej w Polsce ze szczególnym 
uwzględnieniem ostatnich 30 lat, a profesor Martin KcKee z London School of Hygiene and 
Tropical Medicine,  przedstawił europejski raport zwierający dane na temat zdrowia  
i zrównoważonego rozwoju w świetle pandemii. Z kolei dr Jurgen Rehm (Institute for Mental 
Health Policy Research & Campbell Family Mental Health Research Institute, Centre for 
Addiction and Mental Health) z Kanady wygłosił wykład zatytułowany  ,,Alkohol i zdrowie  
w krajach centralnej oraz wschodniej Unii Europejskiej – status quo i możliwości polityki 
wobec alkoholu”.   

Wielce interesujące okazało się porównanie systemu opieki nad zdrowiem rodziny w 
krajach bardzo od siebie odległych nie tylko geograficznie, ale i kulturowo. Było to możliwe 
po wysłuchaniu wykładów Liat Safri oraz Ruth Olivii  Bitton  z Western Galilee Medical 
Center w Izraelu, prof. Leonardo Chavana z Mozambiku, prof. Andrieja Bazylewicza, 
prezesa Światowej Federacji Ukraińskich Stowarzyszeń Lekarskich oraz Zofii Małas, prezes 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Polsce. 

   
Pandemia COVID-19,  rozpatrywania w różnych aspektach, była tematem kolejnej sesji. 

prof. Luis Javier Capote Perez, University of La Laguna, San Cristóbal de La Laguna, omówił 
zmiany w hiszpańskim prawie rodzinnym, które wynikły z konieczności dostosowania go do 
warunków skutecznego zwalczania epidemii koronawirusa. Z kolei dr Andrzej Trybusz  
z Akademii Kaliskiej w swoim wystąpieniu skoncentrował się na szczepieniach jako 
podstawowym instrumencie ograniczania pandemii. Natomiast rezultaty badań na temat 
tego, jak pandemia wpływa na zdrowie psychiczne  przedstawił prof. Jan Chodkiewicz  
z Uniwersytetu Łódzkiego. 

  
Niezwykle poruszające było wystąpienie Assumpty Mugiranez, dyrektorki Centrum 

Dziedzictwa Multimedialnego IRIBA z Kigali (Rwanda), która zajmuje się badaniem koncepcji 
ludobójstwa, a w szczególności zbrodni w Rwandzie, gdzie na początku lat 90-tych w ciągu 
zaledwie stu dni zabito przeszło milion osób. Świat w milczeniu patrzył, jak ekstremiści 
z plemienia Hutu mordowali zarówno swoich sąsiadów Tutsi, jak i innych Hutu, którzy 
przeciwstawiali się rzezi.  Z kolei o. Wojciech Żmudziński SJ przedstawił system opieki 
zdrowotnej w Stalinowskim Kombinacie Włókienniczym, który funkcjonował pod Tiraną 
(Albania) w okresie reżimu Envera Hodży (1949-1985). W. Żmudziński podał przykłady 
metod, jakimi posługiwał się komunistyczny reżim w niszczeniu więzów rodzinnych. 
Przestrzegał jednocześnie przed sprowadzaniem człowieka, również dzisiaj, do jednostki, 
która liczy się li tylko w aspekcie wydajności pracy i przydatności w procesie produkcji. – 
Tymczasem nie produktywność decyduje o człowieczeństwie, lecz umiejętność spędzania 
czasu z najbliższymi i kierowanie się miłością w podejmowaniu ważnych decyzji – 
przekonywał.  

 
Budowaniu sprawiedliwego porządku świata poświęcił swój wykład prof. Alfred de 

Zayas, Geneva School of Diplomacy, zaś dr Ewa Sałkiewicz - Munnerlyn z Akademii Kaliskiej 
scharakteryzowała prawa człowieka w czasach kryzysów zbrojnych. 

 
Warto wiedzieć, iż integralną częścią II Światowej Konferencji Zdrowia Rodziny była sesja 

posterowa, na którą złożyły się 62 plakaty obrazujące dorobek naukowy w dziedzinie zdrowia 
i nauk  o zdrowiu, ale także w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie, ochronie środowiska czy 
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nauk technicznych. Graficzne przedstawienie najważniejszych tez, wniosków, wyników 
badań lub analiz dotyczących rozpatrywanego zagadnienia wzbudziło bardzo duże 
zainteresowanie uczestników obrad i było okazją do ożywionej dyskusji z naukowcami, 
autorami prezentacji.  Jury konkursowe wskazało autorów najlepszych posterów. Znaleźli się 
wśród nich: Zuzanna Chęcińska-Maciejewska, Cezary Wojtyła i Kinga Janik-Koncewicz. Poza 
tym wyróżniono następujące postery:  

1. Alcohol-related liver cirrhosis in Poland: the reservoir effect.  
2. Physical activity and the quality of life of female students of universities in Poland  
3. Wear and tear evaluation issues of short firearms on the example of the HK SFP9L pistol.  
4. Effects of face mask on blond saturation and heart rate during exercise in road cyclist  
5. Elemental composition of selected bee products harvested in Kalisz County.  
6. The Influence of Women’s Empowerment on Poverty Reduction in the Rural Areas of 

Bangladesh: Focus on Health, Education and Living Standard.    

II Światowa Konferencja Zdrowia Rodziny, choć z racji obostrzeń sanitarnych była dla 
organizatorów wielkim wyzwaniem, zakończyła się sukcesem – przede wszystkim pod 
względem naukowym , ale i organizacyjnym. Niewątpliwie o sukcesie świadczy również liczba 
uczestników – słuchaczy konferencji, których w ciągu dwóch dni stacjonarnie i online było 
ponad  4 600. 
  
Referaty z dziedziny nauk o zdrowiu zostały opublikowane w Journal of Health Inequalities, 
wydano Księgę Posterów Naukowych, a w przygotowaniu jest także kolejna publikacja, która 
zawierać będzie  wystąpienia prelegentów sesji realizowanej w trybie stacjonarnym.  
 

03 - 04.11.2021 r. -  III miejsce w konkursie o nagrodę Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu 
 

W dniach 03 – 04.11.2021 r. odbyła się w Warszawie III Konferencja „Kadry przyszłości – 
Kadry dla przemysłu” podczas której wręczono nagrody w Konkursie o nagrodę Prezesa 
Agencji Rozwoju Przemysłu na najlepszą pracę magisterską, inżynierską i licencjacką. Konkurs 
był skierowany do studentów Państwowych Wyższych Uczelni i Szkół Zawodowych. 

Wśród laureatów w kategorii prac magisterskich znalazła się Pani mgr inż. Kinga Friebe  
z Akademii Kaliskiej, której promotorem był dr inż. Bogdan Derbiszewski. 

Praca dyplomowa magisterska Pani mgr inż. Kingi Friebe pt. „Możliwości zasilania stacji 
ładowania samochodów elektrycznych” zajęła 3-miejsce. 

Celem pracy było wariantowe opracowanie koncepcji budowy i zasilania stacji obsługi 
samochodów elektrycznych rozwiązań dostępnych na naszym rynku.   Analizę 
przeprowadzono dla 3 wariantów. Przyjęto układ składający się z paneli fotowoltaicznych 
produkcji polskiej. 
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4.11.2021 r. - Konferencja„ e-Państwo, e-Urząd, e-Księgowość, e-Obywatel” 
Konferencja zorganizowana została pod patronatem Rektora Akademii Kaliskiej prof. dr hab. 
n. med. Andrzeja Wojtyły, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertrudy 
Uścińskiej, Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. 

 

Prelegenci: 

Profesor dr hab. Wiktor Gabrusewicz, wieloletni Kierownik Katedry Rachunkowości 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, biegły rewident, Prezes Zarządu Oddziału 
Wielkopolskiego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 

 

W swoim wystąpieniu Profesor  dr hab. Wiktor Gabrusewicz wskazał na aktywne włączanie 
się Oddziału Okręgowego w Poznaniu w proces tzw. mechanizacji prac, która miała miejsce 
w latach 60-tych ubiegłego wieku. Wspomniał o powołaniu Ośrodka Zmechanizowanej 
Rachunkowości, który zajmował się szkoleniem księgowych w zakresie maszyn  
do księgowania ASCOTA i OPTIMATIC. Podkreślił powstanie w Wyższej Szkole Ekonomii 
pracowni zmechanizowanej rachunkowości, która dała początek Centrum Edukacyjnemu 
Usług Elektronicznych UE Poznań. W dalszej części wystąpienia profesor W. Gabrusewicz 
wskazał na przejście od mechanizacji do informatyzacji oraz na scalenia wszystkich 
odcinkowych programów księgowych w jeden kompleksowy system informatyczny. 
Podkreślił wyraźnie, że informatyka dostarczyła nowych narzędzi w rachunkowości i nowej 
wiedzy księgowym, ale nie zmieniła istoty rachunkowości i jej zasad. Zawsze człowiek jest  
i pozostanie najważniejszym czynnikiem w działalności przedsiębiorstwa. 

Grażyna Filipiak – biegły rewident, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce   Oddział 
Wielkopolski w Poznaniu/ Oddział w Kaliszu 

Prelegentka w swoim wystąpieniu  „E-księgowość ze szczególnym uwzględnieniem 
sprawozdawczości finansowej” zaprezentowała szereg narzędzi wykorzystywanych  
w codziennym prowadzeniu własnego biznesu oraz wskazała na te istotnie wspierające  
e-księgowość. Prelegentka zwróciła szczególną uwagę na nowe rozwiązanie jakim jest 
krajowy system e-faktur ( KSeF), który jest systemem teleinformatycznym służącym do 
otrzymywania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych. Co niezwykle istotne, faktura 
będzie uznawana za wystawioną i doręczoną w dniu przydzielenia przez system danemu 
dokumentowi numeru identyfikacyjnego. W dalszej części wystąpienia zostały szczegółowo 
omówione zasady dotyczące sporządzania sprawozdań finansowych w postaci 
elektronicznej, a w szczególności zasady ich podpisywania. Podsumowując swoje 
wystąpienie, Pani Grażyna Filipiak podkreśliła konieczność systematycznego pozyskiwania 
wiedzy przez osoby zajmujące się szeroko pojętym obszarem finansów oraz otwartości na 
zmiany, gdyż są one nieuniknione.  
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dr Marlena Borowiak-Michalska – Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu 
 

W pierwszej części drugiego panelu głos zabrała Pani dr Marlena Borowiak-Michalska  
z Drugiego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu, która w swoim wystąpieniu            
„ e-Urząd Skarbowy” szeroko omówiła serwis  podatki.gov.pl, w którym klienci KAS szybko, 
łatwo i kompleksowo załatwią swoje sprawy podatkowe, w dowolnym momencie  
i z dowolnego urządzenia. Z serwisu będzie mogło docelowo skorzystać 5 grup klientów KAS: 
podatnicy, płatnicy, pełnomocnicy, komornicy sądowi i notariusze. Serwis wymaga 
zalogowania i umożliwia załatwienie sprawy podatkowej online. W dalszej części wystąpienia 
zostały zaprezentowane udostępnione funkcjonalności serwisu: 

 Twój e-PIT; 

 Mikrorachunek podatkowy; 

 E-mikrofirma; 

 Mandaty; 

 Płatności on-line. 
Uczestnicy konferencji mieli okazje szczegółowo zapoznać się z oferowanymi możliwościami 
serwisu, które są niewątpliwie bardzo korzystne i wygodne. W ostatnim czasie dużą 
popularnością cieszy się możliwość umówienia wizyty w urzędzie skarbowym, która odbywa 
się w czterech prostych krokach: 1. Wybierz województwo oraz urząd.2.Wybierz sprawę, 
którą chcesz załatwić.3.Wybierz datę i godzinę wizyty.4.Podaj dane kontaktowe. 
Od uruchomienia usługi w całym kraju zarezerwowano już blisko 4,3 mln wizyt, z czego 222,5 
tys. w województwie wielkopolskim. Klienci najczęściej odwiedzają urzędy skarbowe, aby 
uzyskać potrzebne zaświadczenia lub załatwić sprawy związane z podatkami majątkowymi. 
Od niedawna działa także usługa powiadamiania SMS-em o umówionej wizycie. Jeżeli 
umówimy się do urzędu przez Internet i podamy numer telefonu komórkowego, otrzymamy 
potwierdzenie rezerwacji SMS-em. Jeśli umawiamy wizytę co najmniej dwa dni wcześniej, 
dzień przed spotkaniem otrzymamy dodatkowo SMS-owe przypomnienie.  
Na zakończenie swojego wystąpienia, prelegentka podkreśliła, że  w urzędach skarbowych 
trwa badanie opinii na temat obsługi. Każda osoba, która umówiła wizytę przez Internet  
i podała adres e-mail, otrzymała także link do anonimowej ankiety. W ten sposób KAS chce 
pozyskać opinie i wskazówki, co poprawić w pracy urzędów, aby były one jeszcze bardziej 
przyjazne klientom.  

 
Włodzimierz Owczarczyk, Członek Zarządu ZUS nadzorujący Pion Operacji i Eksploatacji 
Systemów 

Prelegent w swoim wystąpieniu stwierdził, że nie mamy do czynienia z cyfrową rewolucją,  
a z postępem technologicznym, który jest częścią świata od końca lat siedemdziesiątych. 
Wskazał na wiele przykładów tego zjawiska: 

 Otwarte interfejsy (open API), czyli udostępnianie interfejsów stronom trzecim. 

 Elektroniczny obieg dokumentów - rozwiązania paperless połączone z workflow. 
Automatyzacja procesów wykorzystujących istniejące rozproszone źródła danych.  

 Wykorzystanie chmur obliczeniowych – prywatnych, publicznych i hybrydowych jako 
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sposób na bezpieczne i niezawodne usługi IT. Szansa rozwoju usług dla małych i dużych 
instytucji. 

 Bezpieczeństwo danych, rozumiane w szczególności jako ochrona tożsamości 
klientów i ich danych. 

 Model pracy zorientowany na pracownika. Praca zdalna w elastycznych godzinach. 
Praca w środowisku cyfrowym wymaga wdrożenia narzędzi wspomagających 
wykonywanie zadań oraz zapewniających monitorowanie osób wykonujących pracę 
zdalną. Coraz mniej osób chce wykonywać powtarzalne czynności. Automatyzacja jest 
bardzo wymagająca i wymaga zaangażowania pracowników w projektowanie, 
testowanie i utrzymanie usług. 

W dalszej części wystąpienia Członek Zarządu ZUS przedstawił główne trendy w branży 
finansowej, które stanowią i będą wyznaczały wzór do naśladowania: 

 Omni-kanałowość. 

 Model usługi zorientowany na klienta. 

 Wypracowanie nowych standardów komunikacji. 

 Humanizacja cyfrowych doświadczeń. 

 Cyfrowy onboarding 
 

Andrzej Światły - Zastępca Dyrektora Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  
w Ostrowie Wielkopolskim 

„Jak system ubezpieczeń społecznych staje się nowoczesnym systemem otwartym na 
środowisko zewnętrzne i jego potrzeby” to tytuł wystąpienia, które zaprezentował 
zebranym Pan Andrzej Światły -zastępca dyrektora Oddziału ZUS w Ostrowie Wielkopolskim. 
Prelegent wskazał na wizję Zakładu „Innowacyjna instytucja zaufania i zabezpieczenia 
społecznego” oraz misję „Profesjonalnie obsługiwać klientów wykorzystując nowoczesne 
technologie i potencjał pracowników oraz efektywnie zarządzać środkami publicznymi”.  
W dalszej części wystąpienia zaprezentowane zostały kierunki strategiczne Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych na lata 2021-2025: 

 Nowoczesny e-Urząd; 

 Automatyzacja i doskonalenie procesów oraz nowoczesna architektura IT; 

 Elektronizacja procesów, komunikacji i dokumentacji; 

 Wymiana i integracja danych w ramach e-administracji. 
  
 

Istotnymi informacjami było wskazanie i charakterystyka celów strategicznych Zakładu na 
lata 2021-2025.  

 
 

Joanna Bukwa - Dyrektor Oddziału Santander Bank Polska SA; 

W dalszej części spotkania, uczestnicy mieli okazję zapoznać się z zagadnieniem 
„Cyberbezpieczeństwa w bankowości, które przybliżyła Pani Joanna Bukwa – dyrektor 
oddziału Santander Bank Polska w Kaliszu. Najczęściej spotykanymi rodzajami zagrożeń  
z jakimi można spotkać się w sieci są: 

 oszustwa internetowe,  

 fałszywe linki/smsy/maile, 
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 złośliwe oprogramowanie, 

 fałszywe aplikacje, 

 fałszywe strony internetowe. 
 

Hakerzy poświęcają bardzo dużo pracy w przygotowanie fałszywej strony internetowej, 
sprawiając w efekcie, że jej rozpoznanie jest bardzo trudne. Należy zatem zawsze sprawdzać 
adres strony, aby być pewnym, że jest to właściwy adres np. www.santander.pl, a nie: 
www.ssantander.com czy www.satander.pl. Prelegentka zwróciła szczególną uwagę na 
konieczność ochrony swoich haseł oraz nie stosowanie tego samego hasła do różnych 
serwisów, a tam gdzie to możliwe, stosować podwójne uwierzytelnianie. Słuchacze 
zapoznani zostali również z zasadami działania wsparcia dla klientów – CYBER RESCUE. 

 
 

Roman Bratek, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa 

Prelegent przedstawił statystyki dotyczące użytkowników Internetu oraz sposób korzystania 
z tych narzędzi przez różne grupy wiekowe. Na tym tle zaprezentował usługi oferowane 
obywatelom przez różne portale administracji publicznej w Polsce, podając przykłady i skalę 
wykorzystania udostępnionych serwisów e-administracji na podstawie raportu NIK oraz 
danych z serwisu e-Gov. Na podstawie badań zebranych w postaci indeksu Digital Quality  
of Life, prelegent przedstawił na tle innych państw europejskich sytuację Polski związaną  
z dostępem do e-administracji oraz oceną cyberbezpieczeństwa. Zapoznał słuchaczy  
z przykładami ataków na e-usługi oraz wybranymi incydentami bezpieczeństwa w sektorze 
administracji publicznej. Prelegent omówił działania NASK związane z budową świadomości 
cyberbezpieczeństwa oraz publikowane przez NASK poradniki wspierające bezpieczeństwo 
informacji użytkowników Internetu. 

 

dr Anna Matuszewska, profesor Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława 
Wojciechowskiego 

 
Pani dr Anna Matuszewska, reprezentująca Wydział Nauk Społecznych Akademii Kaliskiej  
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, podzieliła się z uczestnikami rozważaniami na 
temat blasków i cieni e-księgowości. Wskazała na szereg e-rozwiązań, które w ostatnich 
latach zostały wprowadzone do codziennego użytku i które księgowi musieli 
zaimplementować w swoich firmach. Podzieliła się również wynikami badań, z których 
jednoznacznie wynika, że generalnie księgowi w pierwszej fazie, negatywnie reagują na 
zmiany, np. wprowadzenie JPK, ale po pewnym czasie odkrywają pozytywne jej aspekty  
i w końcowym rozrachunku są z nich zadowoleni. Podkreślała zalety e-rozwiązań, ale też 
niedogodności wynikające z problemów technicznych, które dezorganizują codzienną pracę  
i wpływają na terminowość realizacji działań. Tym bardziej w firmach, które korzystają  
z outsourcingu usług informatycznych, które w dobie pandemii nie były w stanie realizować 
terminowo wszystkich zleceń klientów. W podsumowaniu wystąpienia Pani dr stwierdziła,  
że cyfryzacja ma ludziom służyć, a nie nimi rządzić. 
 

  

http://www.ssantander.com/
http://www.satander.pl/
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Łukasz Mikołajczyk,  Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego  
w Kaliszu 

Prelegent w swoim wystąpieniu zaprezentował e-usługi oferowane obywatelom, które 
szczególnie w czasie pandemii z opcji dodatkowej stały się potrzeba dnia codziennego.  
W pierwszej części wystąpienia szczegółowo zostały omówione zagadnienia związane  
z podpisem elektronicznym i profilem zaufanym, które odgrywają role wirtualnych podpisów, 
za pomocą których można potwierdzić swoja tożsamość. Różnią się jednak zastosowaniem, 
cena oraz tzw. terminem ważności. Tylko w 2021 roku założono ponad 4 miliony profili 
zaufanych, który jest niezbędny, by móc korzystać z e-administracji. W dalszej części 
wystąpienia prelegent wskazał na rosnące wśród obywateli zainteresowanie e-usługami. 
Według danych jedna z najpopularniejszych e-usług jest – wyślij pismo ogólne, w samum 
tylko wrześniu 2021 r. Polacy wysłali do urzędów 187 235 takich elektronicznych pism.  
Co oznacza, że każdego dnia wysłali ich średnio 6 241. Nieustannie dużą popularnością cieszy 
się także e-usługa – zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu. Porównując dane września 2020 r. do 
września 2021 r. należy zauważyć wzrost o ponad 20 tysięcy razy. Coraz więcej osób korzysta 
również z takich możliwości online jak: 

 zawnioskowanie o odpis aktu stanu cywilnego, co umożliwia e-usługa – Uzyskaj odpis 
aktu stanu cywilnego. 

 zameldowanie lub wymeldowanie – Zamelduj się na pobyt stały lub czasowy dłuższy niż 
3 miesiące, wymelduj się z pobytu stałego i/lub wymelduj się z pobytu czasowego. 

 rejestracja narodzin dziecka – Zgłoś urodzenie dziecka. 

 historia pojazdu, która daje możliwość sprawdzenia, czy pojazd nie był kradziony, 
złomowany, czy nie ma przekręconego licznika. 

 sprawdzenie punktów karnych. 

 Internetowe Konto Pacjenta, gdzie znaleźć można recepty, skierowania, terminy wizyt 
lekarskich, a także certyfikat szczepienia przeciw COVID. 

Obywatele coraz częściej korzystają z oferowanych e-usług, a czas pandemii ten proces 
przyspieszył. 

 
 
06.11.2021 r. - Uroczysta inauguracja studiów MBA i Studiów Podyplomowych dla 
pracowników KRUS 
 

Blisko 50 słuchaczy rozpoczęło w dniu 6 listopada 2021 r.  studia podyplomowe Executive 
Master of Business Administration (MBA) w Akademii Kaliskiej. Tego dnia zainaugurowane 
zostały również studia podyplomowe dla pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego. 

Studia MBA każdego roku zyskują na popularności, szczególnie wśród osób zajmujących 
kierownicze stanowiska. Są traktowane jako naturalny krok w rozwoju kariery. Ich 
ukończenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, uprawnia m.in. do zasiadania w radach 
nadzorczych spółek Skarbu Państwa. 
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Uroczysta inauguracja zajęć odbyła się w sobotę – słuchaczy, ale również zaproszonych gości 
powitała dziekan Wydziału Nauk Społecznych dr Beata Wenerska. Obecny na uroczystości 
był również rektor kaliskiej uczelni. 

Wykład inauguracyjny – na temat pandemii koronawirusa – wygłosił gen. Andrzej Trybusz,  
a uroczystą inaugurację zaszczyciła swoją obecnością prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego Aleksandra Hadzik, która wspiera uruchomione studia dla podyplomowe dla 
pracowników KRUS. Z tej formy dokształcania skorzystało ponad 40 osób. 
 

Granty dla naukowców Akademii Kaliskiej 
 

Naukowcy Akademii Kaliskiej – dr Cezary Wojtyła oraz dr Makary Górzyński zostali 
beneficjentami grantów, finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach 
konkursu ,,Miniatura”. 

Dr Wojtyła pracuje nad wykorzystaniem mikromacierzy opartych na technologii 
neoglikolipidów w multiomicznych badaniach nad poszukiwaniem biomarkera  
endometriozy. 

Endometrioza jest chorobą dotykającą około 10 proc. kobiet. Wiąże się z cyklicznie 
pojawiającymi się dolegliwościami bólowymi i może prowadzić do niepłodności. Wczesne 
objawy endometriozy są niecharakterystyczne co powoduje, że jej diagnoza stawiana jest 
dopiero po około 10 latach od pojawienia się pierwszych dolegliwości. Obecnie nie istnieje 
metoda diagnostyczna wskazująca na wczesny etap choroby. W ramach przyznanego 
finansowania wykorzystane zostaną nowoczesne mikromacierze oparte na technologii 
neoglikolipidów. Pozwolą one na analizę związków sacharydowych w materiale osocza  
i płynu otrzewnowego pod kątem możliwości ich wykorzystania we wczesnej diagnostyce 
endometriozy. 

Co istotne, projekt zakłada współpracę Akademii Kaliskiej z jednym z najlepszych 
Uniwersytetów na świecie – Imperial College w Londynie i jest częścią większego projektu 
realizowanego przez dr n. med. Cezarego Wojtyłę wykorzystującego nowe technologie typu 
„omics” w opracowaniu wczesnej, nieinwazyjnej metody diagnostycznej endometriozy. 
 

11.2021 r. -  Akademia Kaliska dołącza do programu IBM Skills Academy 
 

Na mocy podpisanego porozumienia Akademia Kaliska we współpracy z IBM będzie rozwijać 
umiejętności i programy nauczania. Współpraca będzie skoncentrowana w obszarach 
Inicjatywy Akademickiej oraz Akademii Umiejętności, w ramach której będą rozwijane 
projekty dotyczące m. in. podnoszenia cennych na rynku pracy kompetencji w obszarze 
sztucznej inteligencji, analityki danych, IOTi zastosowania chmury, bezpieczeństwa 
kognitywnego, czy zarządzania projektowego. Z kolei zainteresowania IBM związane  
z potencjalną współpracą początkowo będą się koncentrować na budowaniu znaczących, 
trwałych relacji z uczelnią, co jest zgodne z polityką firmy, która współpracuje  
z uniwersytetami na całym świecie, dzięki czemu jej globalny ekosystem  obejmuje 170 
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krajów. IBM Global University Programs współpracuje z szeroką grupą naukowców, 
zajmujących się strategicznymi wyzwaniami, dzieląc się najnowocześniejszymi 
technologiami. IBM zadba również o podnoszenie umiejętności, organizując warsztaty dla 
studentów i pracowników Akademii Kaliskiej. 
 
18 – 19 listopada 2021 r. – konferencja naukowa ,,Prakseologiczna sprawność działania  
w naukach o bezpieczeństwie” 

Kilkudziesięciu naukowców z całej Polski wzięło udział w konferencji naukowej 
,,Prakseologiczna sprawność działania w naukach o bezpieczeństwie”, którą zorganizował 
Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Kaliskiej. 
 
W ciągu dwóch dni kilkudziesięciu profesorów, doktorów, doktorantów i studentów 
prowadziło rozważania na temat teoretycznych i praktycznych aspektów, związanych  
z prakseologią. 18 listopada odbyły się cztery panele naukowe: ,,Prakseologiczna sprawność 
działania w naukach o bezpieczeństwie” , ,,Integracja podmiotów zarządzania kryzysowego  
w kontekście sprawności”, ,,Kompetencje w edukacji dla bezpieczeństwa”, ,,Prakseologia  
a teoria walki” . 

W piątek 19 listopada – odbył się  panel doktorancki ,,Wymiary prakseologicznej sprawności 
w bezpieczeństwie” oraz panele studenckie.  

Profesor Katarzyna Maria Sygit – Osobowością RP 

W 1849 roku w Wielkiej Brytanii została opublikowana przez szkockiego wydawcę 
Adama Blacka pierwsza encyklopedia biograficzna. Dzisiaj Wydawca powraca do tej ponad 
160-letniej historii i publikuje w swoim leksykonie biografie wyjątkowych Osobistości. 
W wydawanym przez BPH – BRITISH PUBLISHING HOUSE LTD kompendium biograficznym 
pod nazwą Encyklopedia Osobistości Rzeczypospolitej Polskiej można znaleźć ludzi, którzy z 
uwagi na swoje dotychczasowe dokonania są postrzegani jako wybitne Osobistości. 

Celem Encyklopedii Britishpedia jest pokazanie społeczeństwu – szczególnie młodzieży, 
że działania człowieka są warte wysiłku, a ich efekty zostaną odpowiednio uhonorowane. 
Tym samym leksykon zarówno służy kształtowaniu młodego pokolenia, jak również wspiera i 
promuje osiągnięcia naszego społeczeństwa. 

 
14.12.2021 r. - II publiczna rozprawa doktorska  

Bryg. mgr inż. Sławomir Kotoński napisał rozprawę doktorską na temat ,,Koncepcja ochrony 
przeciwpożarowej w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom ludności na przykładzie obszaru 
chronionego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu ”, która została 
poparta wieloletnimi badaniami i osobistym doświadczeniem doktoranta. Promotorem 
pracy, która uzyskała bardzo pozytywne recenzje, był prof. dr hab. inż.  Jarosław Wołejszo. 

W dniu 16 grudnia 2021 roku Senat Akademii Kaliskiej Uchwałą Nr 0012.126.VI.2021  
postanowił o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki  
o bezpieczeństwie Panu mgr inż. Sławomirowi Kotońskiemu. 
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Konkurs na najlepszą pracę dyplomową 

Do konkursu zgłoszonych zostało 49 prac dyplomowych. Wzięli w nim udział studenci  
i absolwenci Uczelni, którzy obronili pracę w roku akademickim 2020/2021.   

Od dnia 7 grudnia 2021 r. Komisja Konkursowa w składzie 

Przewodnicząca: 

prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Katarzyna Sygit 

Członkowie: 

prof. Akademii Kaliskiej  dr n med. Violetta Koźlak  
prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n. med. Paulina Wojtyła-Buciora  
dr n. o zdr. Małgorzata Dłużewska  
dr inż. Zenon Ociepa 
dr inż. Izabela Małecka  
dr inż.  Dominik Wojtaszczyk 
dr Ryszard Orliński  
dr Bogumiła Pawlaczyk    

dokonywała oceny prac dyplomowych w skali 1-10 (1 najniższa ocena – 10 najwyższa ocena) 
biorąc pod uwagę następujące kryteria: oryginalność pracy; sposób rozwiązania problemu, 
innowacyjność i oryginalność zastosowanych rozwiązań; możliwość zastosowań rozwiązań w 
praktyce; poziom techniczny, merytoryczny oraz redakcyjny pracy (poprawność językowa, 
stylistyczna, przejrzystość treści).    

W dniu 20 grudnia 2021 roku komisja konkursowa przeprowadziła obrady  
w sprawie wyboru laureatów najlepszych prac zgłoszonych w ramach konkursu.  

Przyznano  następujące wyróżnienia: 

W kategorii prac licencjackich i inżynierskich: 

 I miejsce – praca licencjacka pt. „ Podłoże immunologiczne wybranych chorób skóry”, 
której autorem jest Krzysztof Reszel z Wydziału Nauk o Zdrowiu, kierunek Kosmetologia. 
Praca napisana pod kierunkiem dr n. med. Anity Balcerzak 

 II miejsce – praca licencjacka pt. „Kobieta jako ofiara przestępstw”, której autorem jest 
Wiktoria Pietrauszka z Wydziału Nauk Społecznych, kierunek Bezpieczeństwo 
Wewnętrzne. Praca napisana pod kierunkiem dra Romana Kaszubowskiego 

 III miejsce – praca licencjacka pt. „Psychodematologia – pogranicze dermatologii  
i psychologii. Wpływ stresu na kondycję skóry”, której autorem jest Karolina Mikołajczyk 
z Wydziału Nauk o Zdrowiu, kierunek Kosmetologia. Praca napisana pod kierunkiem prof. 
dr hab. n. med. Wojciecha Cichego 

W kategorii prac magisterskich: 

 I miejsce – praca magisterska pt. „Odsetek występowania ciąż planowanych  
i nieplanowanych z uwzględnieniem zachowań prozdrowotnych”, której autorem jest 
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Dorota Kucharska z Wydziału Nauk o Zdrowiu, kierunek Położnictwo. Praca napisana pod 
kierunkiem prof. Akademii Kaliskiej  dra hab. n. med. Dariusza Kowalczyka 

 II miejsce – praca magisterska pt. „Handel elektroniczny, a pandemia koronawirusa”, 
której autorem jest Dominik Kraszkiewicz z Wydziału Nauk Społecznych, kierunek 
Zarządzanie i Dowodzenie. Praca napisana pod kierunkiem prof. Akademii Kaliskiej dr 
Anny Ludwiczak 

 III miejsce – praca magisterska pt. „Zachowania dewiacyjne jako realne zagrożenie dla 
bezpieczeństwa społecznego”, której autorem jest Maciej Zdunek z Wydziału Nauk 
Społecznych, kierunek Bezpieczeństwo Narodowe. Praca napisana pod kierunkiem prof. 
dra hab. inż. Jana Posobca 

Komisja  przyznała jednogłośnie 10 wyróżnień: 

 Praca inżynierska pt. „Aplikacja internetowa wspierająca naukę języka angielskiego  
w warunkach partnerskiej i wzajemnej współpracy”, której autorem jest Mateusz 
Płóciennik z Wydziału Politechnicznego, kierunek Informatyka. Praca napisana pod 
kierunkiem dra inż. Zbigniewa Szpunara 

 Praca inżynierska pt. „Projekt i realizacja suwnicy bramowej warsztatowej”, której 
autorem jest Krzysztof Łyś z Wydziału Medyczno-Społeczno-Technicznego we Wrześni, 
kierunek Mechanika i Budowa Maszyn. Praca napisana pod kierunkiem dra inż. 
Przemysława Boreckiego 

 Praca licencjacka pt. „Znaczenie diagnostyki audiologicznej w prawidłowym rozwoju 
dziecka – rola elektroradiologiczna”, której autorem jest Ada Sukiennik-Majka z Wydziału 
Nauk o Zdrowiu, kierunek Elektroradiologia. Praca napisana pod kierunkiem prof. 
Akademii Kaliskiej dr inż. Małgorzaty Kowalczyk 

 Praca inżynierska pt. „Budowa pojazdów silnikowych – wpływ „wielowariantowości” na 
problemy z ustawieniem geometrii – modernizacja stanowiska”, której autorem jest Artur 
Dobosz z Wydziału Medyczno-Społeczno-Technicznego we Wrześni, kierunek Mechanika  
i Budowa Maszyn. Praca napisana pod kierunkiem dra inż. Przemysława Boreckiego 

 Praca licencjacka pt. „Stosowanie badania pośmiertnej tomografii komputerowej  
w medycynie sądowej”, której autorem jest Natalia Kornacka z Wydziału Nauk o Zdrowiu, 
kierunek Elektroradiologia. Praca napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Stanisława 
Mitury 

 Praca magisterska pt. „Wpływ wybranych czynników na częstość wykonywanych cięć 
cesarskich”, której autorem jest Katarzyna Tyluś-Szczerba z Wydziału Nauk o Zdrowiu, 
kierunek Położnictwo. Praca napisana pod kierunkiem prof. Akademii Kaliskiej dra hab. 
n. med. Dariusza Kowalczyka 

 Praca magisterska pt. „Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!””, której autorem jest Marta 
Fiszbach z Wydziału Nauk o Zdrowiu, kierunek Zdrowie Publiczne. Praca napisana pod 
kierunkiem prof. Akademii Kaliskiej dra hab. n. med. Andrzeja Wojtyły 

 Praca magisterska pt. „System szkoleń, a rynek pracy w powiecie kaliskim na przykładzie 
Europejskiej Grupy Doradczej sp. z o.o”, której autorem jest Dominika Szymczak  
z Wydziału Nauk Społecznych, kierunek Zarządzanie i Dowodzenie. Praca napisana pod 
kierunkiem prof. Akademii Kaliskiej dra hab. Zbigniewa Stańka 

 Praca magisterska pt. „Analiza czynników wpływających na drożność przetok tętniczo-
żylnych u pacjentów hospitalizowanych na oddziale chirurgicznym w Kępnie” której 
autorem jest Elżbieta Celmer z Wydziału Nauk o Zdrowiu, kierunek Pielęgniarstwo. Praca 
napisana pod kierunkiem prof. dra hab. n. med. Jerzego Głuszka 
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 Praca magisterska pt. „Możliwość zasilania stacji ładowania samochodów elektrycznych”, 
której autorem jest Kinga Amelia Friebe z Wydziału Politechnicznego, kierunek Inżynieria 
Środowiska. Praca napisana pod kierunkiem dra inż. Bogdana Derbiszewskiego 

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody pieniężne (osobno w każdej kategorii)  
w następującej wysokości: 
1 miejsce  – 5 000 zł 
2 miejsce  – 3 000 zł 
3 miejsce  – 2 000 zł 
Wyróżnienia  – 1 000 zł. 

 
33. DZIAŁALNOSĆ WYBRANYCH GŁÓWNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
 

33.1. FILIA - WYDZIAŁ MEDYCZNO – SPOŁECZNO – TECHNICZNY 
 

W związku z dużym zapotrzebowaniem na promocję Uczelni działania Wydziału  
w roku 2021 skupiły się na rozpowszechnieniu informacji o działalności Filii Uczelni we 
Wrześni i okolicach. 

Pracownicy Wydziału uczestniczyli w następujących wydarzeniach: 

 26.05.2021 r. - otwarty Dzień Matki dla mieszkańców powiatu wrzesińskiego 
organizowany we współpracy z Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego (WSCKZiU); 

 01.06.2021 r. - otwarty Dzień Dziecka dla mieszkańców powiatu wrzesińskiego 
organizowany we współpracy z WSCKZiU; 

 12.06.2021 r. - wydarzenie sportowe - Run Track Września - współorganizacja 

 od lipca do sierpnia 2021 r. - w ramach organizowanych przez WSCKZiU półkolonii 
Wydział zajmował się promocją Uczelni; 

 12.09.2021 r. - Festiwal smaków. Akcja promocyjna Wydziału; 

 19.09.2021 r. - VII Powiatowy Piknik Naukowy. Akcja promocyjna Wydziału – prezentacja 
kierunków. 
 

Inne działania 

Po raz pierwszy studenci  Wydziału wzięli udział w bezpłatnych kursach Kwalifikowanej 
Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. 

Bardzo ważnym wydarzeniem dla Wydziału Medyczno – Społeczno - Technicznego były 
pierwsze obrony  prac inżynierskich.  

33.2. WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH 
 
1. Organizacja lub współorganizacja konferencji i seminariów naukowych 

 

1.1. Konferencje naukowe 
Konferencja Naukowa „e-Państwo, e-Urząd, e-Księgowość, e-Obywatel”  
Kalisz, 4.11.2021 r.  
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Organizatorzy: Akademia Kaliska, ZUS Oddział Ostrów Wlkp., Stowarzyszenie Księgowych 
w Polsce | Oddział Wielkopolski w Poznaniu, Oddział Kalisz 
 
1.2. Seminaria naukowe 
 
Śniadania Turkusowe 
29.09.2021 r. -  gość: Maciej Leonard Żybula „Turkus w agencji Bees&Honey” 
19.05.2021 r. -  gość: Andrzej Jeznach „Szef, którego szukamy” 
25 lutego 2021 r. - gość: Agnieszka Orlicz-Błońska „Szkoła w turkusie” 
(dr inż. Aneta Pisarska) 
 
1.3. Warsztaty dla studentów 
1) Warsztaty Krok po kroku jak rozliczyć PIT 2020 (mgr Monika Malanowska); 
2) Warsztaty Akcja BILANS 2020 (mgr Monika Malanowska); 
3) Warsztaty Sprawozdanie finansowe (mgr Monika Malanowska). 
 
2. Udział pracowników Wydziału w konferencjach i seminariach naukowych 
 

2.1. Konferencje naukowe 
1. Konferencja Naukowa „e-Państwo, e-Urząd, e-Księgowość, e-Obywatel” Kalisz, 4.11.2021 

r.  - prof. Akademii Kaliskiej dr Anna Matuszewska. 
2. Jubileuszowa XXV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rachunkowość a Controlling”, 

Katedra Rachunku Kosztów, Zarządzania Podatkami i Controllingu Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu, Polanica Zdrój, 11-13.10.2021 r.- dr Ryszard Orliński 

3. International Scientific Conference Science, Education, Innovation: Current Issues and 
Contenporary Aspects, Gruzja, 12.02.2021, organizatorzy: Economic Research and 
Development Institute (Georgia), University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Poland), 
Georgian National University SEU (Georgia), Bohdan Khmelnytsky National University of 
Cherkasy (Ukraine), Georgian Technical University (Georgia), Akaki Tsereteli State 
University (Georgia)- dr Izabela Rącka 

4.  Konferencja naukowo-szkoleniowa Ewaluacja dyscyplin naukowych Wyzwania praktyczne, 
30.06.2021 r., organizator: Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego- dr inż. 
Aneta Pisarska, dr Izabela Rącka 

5. XXVIII Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 13-15.09.2021 r., 
referat: – Wpływ lokalizacji w strefie ubóstwa na poziom cen mieszkań na rynku 
pierwotnym- dr Izabela Rącka 

6. Konferencja naukowa International Polish-Ukrainian Round Table, Ukraina, 25 listopada 
2021, organizator: National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, 
referat: How COVID-19 changed the situation on the real estate market in Poland- dr 
Izabela Rącka 

7. XX  Międzynarodowa Konferencja Naukowa online  „Cyfrowa przyszłość społeczeństw 
i gospodarek Europy Środkowej i Wschodniej”  21-23.06.2021 r.- prof. Akademii Kaliskiej 
dr Anna Matuszewska 

8. 37th IBIMA Conference (International Business Information Management Conference), 
Cordoba, Spain, maj 2021 r. - prof. Akademii Kaliskiej dr hab. Hanna Mizgajska, prof. 
Akademii Kaliskiej dr hab. Zbigniew Staniek, prof. Akademii Kaliskiej dr Jan Frąszczak, prof. 
Akademii Kaliskiej dr Anna Ludwiczak, dr Leszek Szczupak 
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9. 38th IBIMA Conference (International Business Information Management Conference), 
Seville, Spain, listopad 2021 r. - prof. Akademii Kaliskiej dr hab. Hanna Mizgajska, prof. 
Akademii Kaliskiej dr hab. Olgierd Lissowski, prof. Akademii Kaliskiej dr hab. Zbigniew 
Staniek, prof. Akademii Kaliskiej dr Anna Ludwiczak, prof. Akademii Kaliskiej dr Anna 
Maczasek, dr Ryszard Orliński, dr inż. Aneta Pisarska, dr Izabela Rącka, dr Leszek Szczupak  

10. Konferencja „Przedsiębiorstwo i rachunkowość w dobie informatyzacji” – Stowarzyszenie 
Księgowych w Polsce | Oddział Wielkopolski w Poznaniu, Oddział Leszno – 26.11.2021 r. 
prof. Akademii Kaliskiej dr Anna Matuszewska 
 

2.2. Seminaria naukowe 
 

dr Izabela Rącka 
1. 51. Sympozjum Naukowe z cyklu „Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna”, 

15-16.01.2021 r. 
2. Seminarium Geografii Społecznej pt. „Człowiek, przestrzeń, miejsce”, 27.01.2021 r. 
3. Seminarium ERES Industry Seminar on "Big Data in Real Estate", 19.03.2021 r., 

organizator: European Real Estate Society   
4. Seminarium naukowe Towarzystwa Naukowego Nieruchomości: Rynek nieruchomości  

w Polsce w czasie pandemii, 27.04. 2021 r. 
5. Gdańska debata miejska: Gandawa, Londyn, Sztokholm. Kreowanie i realizacja 

nowoczesnej polityki przestrzennej, 26.05.2021 r., organizator: Biuro Architekta Miasta 
Gdańska 

6. Webinarium Uncertainty and change in planning and real estate dynamics, Centre of 
Urban Studies, Holandia, 26.05.2021 r. 

7. Posiedzenie Zespołu ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych KPZK PAN: Miasto po 
pandemii. Implikacje dla polityki, 27.05.2021 r. 

8. Seminarium ERES Blurred boundaries and dealmaking in urban real estate development, 
23.06.2021 r., organizator: European Real Estate Society 

9. Posiedzenie Zespołu ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych KPZK PAN: Suburbanizacja 
w Polsce jako wyzwanie dla polityki rozwoju, 21.10.2021 r. 

10. Posiedzenie plenarne Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN: 
Zagospodarowanie Przestrzenne Polski 2050. Aktualne i nowe wyzwania strategiczne, 
4.11.2021 r. 

11. Posiedzenie Zespołu ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych KPZK PAN: Problemy 
zarządzania nieruchomościami gmin, 25.11.2021 r. 

12. Seminarium naukowe Towarzystwa Naukowego Nieruchomości: Analiza rynku 
nieruchomości – współczesne wyzwania i problemy, 15.12.2021 r., referat: Położenie 
nieruchomości w aglomeracji jako czynnik różnicujący lokalne rynki mieszkaniowe  

  
2.3. Inne wydarzenia 

 
1. Udział pracowników Wydziału w Szkoleniu certyfikującym – Branżowe Symulacje 

Biznesowe Zarządzanie firmą, 3.02.2021 r., uzyskanie certyfikatu trenera BSB REVAS. 
2. Udział pracowników Wydziału w Szkoleniu ze statystyki, marzec 2021 r. 
3. Udział pracowników Wydziału w szkoleniu z programów Notoria Online oraz EquityRT, 

14.04.2021 r.  
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33.3. WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU 
 

Konferencje naukowe, seminaria, szkolenia w których brali udział pracownicy Wydziału 
Nauk o Zdrowiu  

 

prof. dr hab. n.med. i n. o zdr. Katarzyna Sygit            
 

 Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Sektor zdrowia w obliczu pandemii 
koronowirusa SARS-CoV-2”. Powiślańska Szkoła Wyższa, Instytut Naukowo-Rozwojowy 
PSW w Kwidzynie 15-16.05.2021 r. 
Temat wygłoszony: Porady dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego 

 w dobie pandemii koronowirusa COVID-19; 

 Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Interdyscyplinarny Wymiar Zdrowia” 
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa 24-25.06.2021 r. Udział aktywny w sesji 
otwartej; 

 Międzynarodowa Konferencja Polsko-Niemiecka „Zdrowie rodziny w Polsce  
i w Niemczech” Kołobrzeg 23-25.08.2021 r. 
Temat wygłoszony: Fundamentalne znaczenie stylu życia dla ochrony zdrowia rodziny; 

 Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych – Zjazd Plenarny KRePUZ, Sanok-
Arłamów 20-23.09.2021. Udział bierny; 

 50 Edycja Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego. Rola i zadania zdrowia 
publicznego w okresie pandemicznym i Polsce. 16.09.2021 r. Łódź CSK MSWiA. 
Członek Komitetu organizacyjnego - PTMSiZP. Udział bierny; 

 Konferencja pt. „Zagrożenia epidemiologiczne a zdrowie publiczne-wczoraj, dziś, jutro” 
realizowaną z projektu MEiN w ramach programu „Doskonała Nauka” organizowanej 
przez Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu 
oraz Polskie Towarzystwo Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego. Warszawa  
23-24.09.021r. Udział bierny; 

 II Światowa Konferencja Zdrowia Rodziny „Zdrowie rodziny w czasach kryzysów i wojen” 
Akademia Kaliska 24-25 października 2021 r. 
Temat prezentowany w sesji plakatowej: Physical Activity and the Quality of Life  
of Female Students of Universities in Poland; 

 Konferencja Naukowa „Prakseologia w naukach o bezpieczeństwie” Akademia Kaliska, 
Kalisz, 18-19.11.2021 r. Udział bierny. 

 
Warsztaty szkoleniowe: 

 Szkolenie „Transfer danych z uczelnianego systemu informacji naukowej do SEDN – dobre 
praktyki UJ”. Warszawa PCG Academia 11.03.2021 r.; 

 Webinarium dla Uczelni – „Postępowanie w sprawie oceny programowej i wykorzystania 
narzędzi zdalnych” Warszawa 18.03.2021 r. Polska Komisja Akredytacyjna prowadzący:  
dr hab. Maria Próchnicka; 

 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Ewaluacja dyscyplin naukowych 2017-2021. 
Wyzwania praktyczne”. Fundacja Rozwoju i Szkolnictwa Wyższego. Warszawa 30.06.2021 
r. 
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lek. Mieczysław Pietrzyk  
 

 Naczelna Izba Lekarska: „Szczepienia przeciw COVID-19: technologia, efektywność, 
bezpieczeństwo, aspekty praktyczne." 08.03 2021 r.; 

 Naczelna Izba Lekarska: „Rok 2021 - kolejne wdrożenia w zakresie e-Zdrowia", 08.04.2021 
r.; 

 Sympozjum Polskiej Rady Resuscytacji pt. „Wytyczne Resuscytacji 2021 Europejskiej Rady 
Resuscytacji" 10.04.2021 r.; 

 Naczelna Izba Lekarska: „Rozwiązywanie konfliktów i negocjacje", 04.11.2021 r.; 

 Euroimmun Akademia: „Diagnostyka i prowadzenie pacjenta z celiakią" 12.2021 r. 
 
prof. Akademii Kaliskiej dr hab.  Katarzyna Domaszewska 

 

 I Międzynarodowe Dni Rehabilitacji 11-12.02.2021r. Górna Sara, „Wpływ ćwiczeń 
aerobowych na poziom neutroficznego czynnika pochodzenia mózgowego u osób po 
udarze mózgu: przegląd systematyczny i meta-analiza”; 

 Udział w Jesiennym otwarty seminarium naukowym Zakładu Dietetyki Sportowej AWF 
Poznań 25.11.2021 r.; 

 24 Sympozjum Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego 
Towarzystwa Kardiologicznego 2021 (online) 28-29.05.2021r.; 

 Udział w II Światowej Konferencji Zdrowia Rodziny 24-25.10.2021 r. (6 wystąpień) 
 

prof. dr hab. Alina Sionkowska 
 

 II Sympozjum Biomateriały w medycynie i kosmetologii, 28 stycznia 2021, Toruń (on-line); 

 2nd International Conference “Chemistry for Beauty and Health” Toruń-Poznań 12-
15.05.2021 r. (on-line); 

 Wykład na zaproszenie, 41 Międzynarodowy Kongres Kosmetyczny i Targi LNE, Kraków, 
16-17.09.2021 r.; 

 wykład na zaproszenie, VII Sympozjum Biofizyka a Medycyna, 100-lecie Katedry Biofizyki 
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinowskiego w Poznaniu 1921-2021, Poznań, 
23-24.09.2021 r.; 

 30th Conferences on Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine, Rytro, 14-
17.10.2021 r. 

 
Akademia Kaliska była współorganizatorem:   
2nd International Conference “Chemistry for Beauty and Health” Toruń-Poznań 12-
15.05.2021 r. (on-line).  
Alina Sionkowska – przewodnicząca komitetu organizacyjnego. 
Patronat honorowy dziekan prof. dr hab. n.med. Jacek Piątek, i JM Rektor prof. Akademii 
Kaliskiej dr hab. n.med. Andrzej Wojtyła.  

 
prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n. o zdr. Wioletta  Żukiewicz – Sobczak  
 

 zaproszenie do wygłoszenia wykładu plenarnego w ramach konferencji: Postęp  
w Inżynierii żywności" tytuł: „Zrównoważony rozwój w dietetyce", Szkoła Letnia, Kazimierz 
n. Wisłą 14-17.09.2021r.; 
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 Gość honorowy na konferencji Ogólnopolska Konferencja naukowa „Żywienie w Ochronie 
Zdrowia i Środowiska" Wystąpienie: "Aktualne kierunki badawcze w Dietetyce" 
23.09.2021r. 

 
Odbyte seminaria/szkolenia: 
 

 „COVID-19: Badanie odpowiedzi poszczepiennej i powikłań zakrzepowych (VIPIT)” 
15.04.2021r. Lung Cancer 29.04.2021r.; 

 Jak skutecznie schudnąć w hashimoto i insulinooporności, 27.05.2021r.; 

 Case studies w dietoterapii przy Hashimoto, insulinooporności lub PCOS, 25.05.2021r.; 

 The LIVE Webinar on Cardiology, 20.05.2021r. 
 
prof. dr hab. n. med. Jan Błaszczyk 
 
- czynny udział w  V Jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Lekarzy Sił Zbrojnych, 
10-11.06.2021 r w Łodzi, organizowanej przez Wojskowy Instytut Medyczny. 
Referat:  "Odpowiedzialność zawodowa lekarzy". 
 
prof. dr hab. n. med. Hanna Krauss 
 

 Kongres „Akademia Pediatry: Praktycznie o infekcjach dla lekarza klinicysty. 29.04.21 r.’ 

 Konferencja naukowo-szkoleniowa : COVID 19 : badanie odpowiedzi poszczepiennej  
i powikłań zakrzepowych [VIPIT] 15.04.21 r.; 

 I Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Dietetyka i kosmetologia a zdrowy styl życia 
12.02.21r.; 
Tytuł wystąpienia: czy w dobie COVID 19 można w naturalny sposób wspomagać 
odporność organizmu człowieka. 

 Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa” Zdrowie Rodziny w Polsce i w Niemczech. 
Kołobrzeg 24-26.08.21 r. 
Tytuł wystąpienia: COVID -19 u dzieci. Doświadczenia własne; 

 Konferencja Naukowa PTF, Łódź 2021, tytuł : SPEXIN AS A MODULATOR OF HEPATOCYTE 
METABOLISM - IN VITRO; 

  II ŚWIATOWA KONFERENCJA ZDROWIA RODZINY  
 
The influence of a Paleolithic diet on the symptoms of irritable bowel syndrome. D.Traczyk-
Bednarek, Z Chęcińska-Maciejewska, H.Krauss 
 
Wpływ żywienia niemowląt na parametry morfologii krwi obwodowej K.Cugini, H.Krauss, 
P.Wojtyła-Buciora 
 
Repeated exposure to cold may benefit healthy cold water female swimmers decreasing risk 
for cardiometabolic disorders. Z. Chęcińska-Maciejewska, Magdalena Gibas-Dorna, Hanna 
Krauss.  
 
Relationship of low and high birth weight with concentrations of selected hormones 
Z.Chęcińska-Maciejewska, M.Warchoł, M.Wojciechowska, H.Krauss 
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COMPARISON OF EATING HABITS OF HEALTHY CHILDREN AND THOSE OF ADHD Z. Chęcinska-
Maciejewska, J. Rumińska, H. Krauss 
 
Associations between maternal dietar patterns and physical developments of a child in the 
first 2 years of life M.Jaskuła, Z Chęcińska-Maciejewska, H.Krauss, J.Nurek, M.Gibas-Dorna 
 
dr Zuzanna Chęcińska-Maciejewska 
 

 I Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Dietetyka i kosmetologia a zdrowy styl 
życia12.02.21 r. 
Członek Komitetu Naukowego Konferencji 
Tytuł wystąpienia : Żywienie kobiet ciężarnych i karmiących 

 KONFERENCJA POLSKO-NIEMIECKA „ZDROWIE RODZINY W POLSCE I W NIEMCZECH”, 
KOŁOBRZEG 23-25.08.2021 r.; 
Członek Komitetu Naukowego Konferencji 

     wykład : Andrzej Ciborek, Dawid Pinto - Innwell Poznań, dr Zuzanna Chęcińska-    
Maciejewska - Akademia Kaliska: Redukcja masy ciała przy udziale elektrycznej stymulacji 
mięśni  

 
mgr Maciej Leki 
 

 Kurs językowy B2 Język rosyjski 30.06.2021 r.; 

 Szkolenie „Instruktor symulacji niskiej wierności w położnictwie” 31.10.2021r.; 

 Szkolenie „Instruktor symulacji pośredniej wierności w położnictwie” 31.10.2021 r. 

 Konferencja  „Obciążenia i ryzyko zawodowe na stanowisku pracy pielęgniarek  
i położnych. Prewencja wykroczeń zawodowych” 29.11.2021 r.; 

 Konferencja „Trudne sytuacje w opiece nad człowiekiem żyjącym z demencją” 18.11.2021 
r.; 

 Konferencja „Powikłania w leczeniu onkologicznym” 25.11.2021 r.; 

 Konferencja „Rok 2021 w pielęgniarstwie diabetologicznym- wyzwania naukowe  
i szkoleniowe na 2022” 09.12.2021 r.; 

 Konferencja „Opieka nad pacjentem szpitala po nowemu- co zakłada ustawa o jakości?” 
14.12 2021 r.; 

 Kurs kwalifikacyjny- pielęgniarstwo epidemiologiczne - 15.12 2021 r. 
 
dr Violetta Jachimowicz 
 
Szkolenia organizowane przez Polskie Towarzystwo Suicydologiczne: 

 Jak pomóc osobie w kryzysie psychicznym – podstawy interwencji kryzysowej - 6.09.2021 
r.; 

 Powrót nastolatka po próbie samobójczej do szkoły - 9.09.2021 r.; 

 Samouszkodzenia i autoagresja u nastolatka. Czym jest i jak pomóc? - 09.09.2021 r.; 

 Jak pomóc osobie, która ma myśli lub plany samobójcze? - 07.09.2021 r.; 

 Stres i wypalenie zawodowe – jak sobie z nimi radzić? - 08.09.2021 r.; 
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Szkolenia z zakresu pielęgniarstwa: 

 Jak nakarmić ranę - żywienie pacjenta z raną - Convatec, 14.01.2021 r.; 

 Higiena rany w przebiegu owrzodzenia goleni - Convatec, 11.01.2021 r.; 

 Oczyszczanie rany - w praktyce pielęgniarskiej -Convatec, 21.01.2021 r.; 

 Aspekty prawne pielęgnacji pacjenta - leczenie odleżyn - Convatec, 11.02.2021 r.; 

 Demencja? Czy myślimy o tym samym? – Fundacja TZMO,  04.03.2021 r.; 

 Asertywność, stawianie granic, radzenie sobie z postawą roszczeniową i agresją pacjenta 
- 11.03.2021 r.- Fundacja TZMO; 

 Zapobieganie powikłaniom długotrwałego unieruchomienia - 18.03.2021 r. Fundacja 
TZMO; 

 Zakażenia układu moczowego - profilaktyka, diagnostyka, terapia -  Akademia Aeskulap, 
26.08.2021r.; 

 Prof. Anna Mosiołek  „Długoterminowe zapobieganie schizofrenii " Uniwersytet Zdrowia - 
29.09.2021 r.; 

 Zakażenia układu moczowego - profilaktyka, diagnostyka, terapia - część II- Akademia 
Aeskulap 4.10.2021r.; 

 "Depresja niejedno ma oblicze. Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem"- Uniwersytet 
Zdrowia, 12.10.2021 r.; 

 „Schizofrenia – postępowanie w stanie ostrym i leczenie długoterminowe"- Uniwersytet 
Zdrowia, 27.10.2021 r.; 

 Trudne sytuacje w opiece nad człowiekiem żyjącym z demencją - Fundacja TZMO, 
18.11.2021 r.; 

 Leczenie wspomagające w onkologii-Akademia Pielęgniarstwa Onkologicznego, 2.12.2021 
r.; 

 Praktyczne aspekty opieki pielęgniarskiej - Akademia Pielęgniarstwa Onkologicznego, 
9.12.2021 r.; 

 Diagnostyka laboratoryja dla Pielęgniarek, Położnych i nie tylko - Akademia Aeskulap, 
15.12.2021 r. 

 
Konferencje online: 

 9. Ogólnopolski Kongres Starzenia Pacjent 65+ w codziennej praktyce lekarskiej ONLINE, 
8.06.2021 r. - 11.06.2021 r.; 

 VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa 
Pielęgniarstwa Angiologicznego Online, 8-10 września 2021 r.; 

 XV Jubileuszowa Konferencja PFED 02.10.2021 Uniwersytet Zdrowia; 

 IV Konferencja AKTUALNE WYZWANIA W PIELĘGNIARSKIEJ OPIECE NEUROLOGICZNEJ  
I PSYCHIATRYCZNEJ on-line | Poznań, 10 września 2021; 

 „Nauczyciel, uczeń,rodzic. Jak motywować i wspierać”- Wyższe Szkoły Bankowe  
i Dolnośląska Szkoła Wyższa, 23.09.2021 r.; 

 Konferencja naukowa Psychiatria na świecie 2021-Centrum Terapii Dialog, 25.09.2021 r.; 

 XV Jubileuszowa Konferencja PFED -Uniwersytet Zdrowia, 2.10.2021 r.; 

 IV Forum Edukacji Dorosłych - Krajowe Biuro EPALE przy Fundacji Rozwoju Systemu 
Edukacji, 23-25.11.2021 4. 

  



128 
 

 
Prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n.med.  Ewa Ziółkowska 
 

 National Scientific Conference „ Knowledge- key to success” V edition, online, 23.01 .2021 
r. 
Prezentacje ustne: 
 „SEXUAL SATISFACTION AND LIFE SATISFACTION IN PEOPLE TREATED WITH 

ONCOLOG”; 
 „SIDE EFFECTS OF SELECTED CYTOTOXIC DRUGS”; 
 „TREATMENT OF HER 2+ BREAST CANCER” 

 

 National Scientific Conference „ e-factory of  Science” V edition ,online, 10.04 .2021, 
Prezentacje ustne: 
 „FUTURE DIRECTIONS OF NURSING RESEARCH”’ 
 „PRINCIPLES OF PAIN TREATMENT IN ONCOLOGICAL PATIENTS” 
 „THE USE OF COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY METHODS IN THE TREATMENT OF 

CANCER PAIN”; 
 „Treatment of patients diagnosed with gastrin cancer on the light of current 

quidelines.” 
 

 National Scientific Conference „  Science and Young Researchers” V edition, online, 05.06 
.2021, 
Prezentacje ustne: 
 „NUTRITIONAL TREATMENT OF CANCER PATIENTS”; 
 „ADVANCED COLON CANCER - TREATMENT BASED ON CURRENT GUIDELINES”. 

 

 National Scientific Conference „Understand the Science” V edition ,online, 25.09.2021, 
Prezentacja ustna: „Oncological complications in dental practice”. 

 

 X  Krakowska Konferencja Onkologiczna 17-18.09.2021r. 
 

 V KONGRES ONKOLOGII POLSKIEJ,KONFERENCJA HYBRYDOWA, 20-
23.10.2021R.  

 

 II Światowa Konferencja Zdrowia Rodziny w Akademii Kaliskiej, 24-25.10.2021r. 
Prezentacja plakatu: 3D PRINTING-  THE NEW METHOD OF MEDICAL DATA VISUALISATIO 

 

 4R 2021. Radioterapeuci Radioterapeutom. Virtual  Meeting, Łódź 26-27.11.2021r.  
 
dr Anita Balcerzak 
 

 Forum Metodyczne 2021/ online/ 26-27.05.2021 r. „Akademicka edukacja zdalna  
w warunkach pandemii”; 

 Red Cross Medical College of Riga Stradins University INTERNATIONAL DAYS/ 11-13 May 
2021/online „End of life care education for health care students: challenges and 
opportunities”; 
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 Webinarium „Technologie wideokonferencyjne w edukacji. Jak sprostać nowym 
wyzwaniom w procesie nauczania”- 15 .09. 2021 r.; 

 Szkolenie  w ramach projektu „Uczelnia Dostępna” - „Obsługa studenta  
z niepełnosprawnością. Komunikacja i savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnościami”- 
28.09. 2021 r.; 

 V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Choroby zakaźne i pasożytnicze człowieka- 
problem współczesnego społeczeństwa”- 19.11. 2021/ online/ uczestnictwo bierne; 

 XXIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Postępy w diagnostyce chorób 
autoimmunizacyjnych. Późne powikłania po COVID-19. Aktualności w diagnostyce 
reumatoidalnej- rekomendacje i zalecenia eksperckie”- 20. 11. 2021/ online; 

 VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Nauki o Zdrowiu- kierunek zmian  
i perspektywy rozwoju pod hasłem „Globalne wyzwania nauk o zdrowiu”- 2.12.2021 r. 
/online; 

 Szkolenie „Stosowane techniki psychologiczne w kształceniu symulacyjnym  
w położnictwie”- 10.12.2021; 

 III ogólnopolska Konferencja Naukowo- Szkoleniowa  „Problemy higieny i epidemiologii  
w XXI wieku”- 15. 12. 2021/online 

 
dr Iwona Michniewicz  
dr Romuald Michniewicz 
 

 XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. „Zimowa Szkoła Sportów Wodnych, 
Ratownictwa, Rekreacji i Rehabilitacji w Wodzie”,  10.02. 2021 r. w Radomiu 
Wystąpienia z referatami: 
Iwona Michniewicz – Autorska definicja stanowiska ratowniczego w ratownictwie 
wodnym. 
Romuald Michniewicz – Horacjusz Kokles – jak pływać, by przeżyć. 

 

 SEMINARIUM Gdańskiej Fundacji Wody, 8.04.2021 r. 
Wystąpienie z referatem: 
Iwona Michniewicz  – Audyt bezpieczeństwa na pływalniach, w aquaparkach. Ekspertyza 
czy opinia? 

 

 SEMINARIUM Gdańskiej Fundacji Wody, 10.09.2021 r. 
Wystąpienie z referatem: 
Iwona Michniewicz, Romuald Michniewicz  – Audyt bezpieczeństwa na pływalniach. 
Przegląd przepisów, przykłady, sugestie i zalecenia –  czyli co wynika z prawa, co z praktyki 
a co z życia? 

 

 II Światowa Konferencja Zdrowia Rodziny, 24-25.10. 2021 r., 
Iwona Michniewicz, Romuald Michniewicz- udział w sesji posterowej z plakatem pt. 
Turboratownik wodny 

 

 I Konferencja inauguracyjna pn. „Ku przyszłości…”, 6.10.2021 r. 
   Iwona Michniewicz – udział bierny 
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prof. dr hab. n.med. Zygmunt Kopczyński 
 

 Clinical evaluation of autoimmune encephalitis; Antibody-Positive & Seronegative Cases, 
Seminarium organizowane online przez Euroimmun Academy 25.02.2021 r.; 

 COVID – 19 ; Rola diagnostyki laboratoryjnej w walce z pandemią. Seminarium naukowo–
szkoleniowe organizowane online przez PTDL Podział w Poznaniu 11.03.2021 r.; 

  Od „zupy alergenowej” do molekuły – wstęp do diagnostyki molekularnej alergii. 
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa organizowana online przez PTDL Odział w Poznaniu 
20.05.2021 r.; 

  Forum Medyczne 2021 organizowane pod Patronatem Polskiej Unii Edukacyjnej 
organizowane w formule online 26 – 27.05.2021 r.; 

 Nowe wyzwania w dobie szczepień przeciw COVID–19 Konferencja online organizowana 
przez Uniwersytet Jagielloński Kollegium Medicum 21.06.2021 r.; 

 COVID–19: breakthrough infections, badanie odporności, nowe warianty, 
Seminarium  13.10.2021 r.; 

 II Światowa Konferencja Zdrowia Rodziny: Calisia Conference 2021 24 –25.10.2021 r.; 

 VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa  pod hasłem Globalne wyzwania nauk  
o zdrowiu- organizowana w formule online przez Wydział Nauk o Zdrowiu Mazowieckiej 
Uczelni Publicznej w Płocku; 

  Zaburzenia hemostazy- Posiedzenie Naukowo – Szkoleniowe organizowane online przez 
PTDL Oddział w Poznaniu 24.11.2021 r. 

 
prof. dr hab. n. med. Wojciech Cichy                                                                                           
 

 Masterclass Meeting, Forum Otyłości PTLO, Warszawa 10-11.12.2021r. 
Wykład na zaproszenie Organizatorów pt.: „O czynności hormonalnej jelit”; 

 XV Ogólnopolska Konferencja PFED nt.: Magia współpracy interdyscyplinarnej  
w pielęgniarstwie-Głos pielęgniarek diabetologicznych”, Warszawa 02.10.2021r. 
Wykład na zaproszenie Organizatorów pt.: „Przewlekłe zaparcie w przebiegu cukrzycy”; 

   XI Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia 
Dzieci, Katowice 21-23.10.2021r. Prowadzenie Sesji nt. „Choroby trzustki”/certyfikat; 

    Konferencja PTLO nt.: „Nowoczesne leczenie choroby otyłościowej oraz jej powikłań  
w cieniu pandemii COVID-19”, Warszawa 13-14.09.2021r. 
Wykład na zaproszenie Organizatorów pt.: „Ośrodkowa, obwodowa i hormonalna 
regulacja łaknienia”; 

 4. Drogowskazy w Pediatrii, Bydgoszcz 25.09.2021r., UMK Toruń/Bydgoszcz. Wykład na 
zaproszenie Organizatorów pt.: „Modulacja odporności układu oddechowego w czasie 
pandemii Sars-Cov 2.”Wykład on-line); 

 Konferencja Naukowa Food Forum pt.: „Skuteczna dietoterapia i diagnostyka w gabinecie 
dietetycznym”, Poznań 25.09.2021r. Gość Honorowy Konferencji. Prowadzenie Sesji 
Otwarcia, udział w dyskusjach sesyjnych (uczestnictwo  bezpośrednie od 11.00 do 18.30); 

 XV Ogólnopolska Konferencja Edukacyjna „Gastro aktualności”, Wydawnictwo Czelej, 
Warszawa 16-17.04.2021r. Udział w dyskusjach panelowych/certyfikat; 

 Webinar Nestle Nutrition Institute pt.: “The Microbiome and Health Risks in the Changing 
Times”, Warszawa 24.06.2021r. Udział w dyskusji panelowej/certyfikat; 
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 Webinar Sanofi w ramach tzw. Akademii Farmaceuty, Warszawa 15.6.2021r. , Wykład na 
zaproszenie pt.: „O rozmowie jelit z mózgiem i mózgu z jelitami”; 

 24.Warszawskie Spotkania Gastroenterologiczne, Polska Fundacja Gastroenterologii, 
12.06.2021r., uczestnik on-line/certyfikat; 

 Konferencja Naukowa Food Forum, on-line, Poznań-Warszawa 29-30.05.2021r.  
pt.: „Dietoterapia chorób przewodu pokarmowego”. Członek Komitetu Naukowego; 

 2nd Workshop on Magnesium Neuroscience and Nutrition in current Covid-19 Pandemia. 
Online Virtual Meeting, 28-29.05.2021r. Ragusa, Włochy. Uczestnictwo/certyfikat; 

 3. Kujawsko-Pomorska Wiosna Pediatryczna pod Patronatem PTP, Bydgoszcz 20.03.2021r. 
Wykład na zaproszenie Organizatorów (współautor z doc. S.Drzymała - Czyż.) pt.: „Czy 
psychobiotyki znajdą zastosowanie w pediatrii?”; 

 Aptekarska Szkoła Zarządzania, uczestnictwo on-line w webinarze, w dniu 02.02.2021. 
Temat główny: „Mikrobiota”. 

 
dr n. med. Artur Tarasiewicz 
 

 CEEA Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Anestezjologii i Intensywnej Terapii; Matka  
i dziecko. Odrębności odpowiedzi ustrojowej, 9 – 12.12.2021 r. Kraków; 

 Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii; 20 Międzynarodowy Zjazd 
Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii „Anestezjologia i Intensywna 
Terapia 2021, nowe możliwości i wyzwania naszej specjalności w erze korona wirusa”, 29-
31.08.2021 r. Kraków; 

 Polskie Towarzystwo Wakcynologii; Konferencja PTW „Covid019: wielka lekcja 
wakcynologii”, 14-15.10.2021r. Warszawa; 

 European Resuscitation Council; European Trauma Course (ETC) Provider, 27.09.2021r. 
Wrocław; 

 Naczelna Izba Lekarska; Certyfikat uczestnictwa – konferencja „Orzekanie o niezdolności 
do stawiennictwa na rozprawie i braniu udziału w czynnościach procesowych”, 
18.11.2021r. Warszawa; 

 prof. dr hab. n. med. Alicja Wiercińska-Drapało Klinika Chorób Zakaźnych, Tropikalnych  
i Hepatologii WUM; Ósma grudniowa konferencja lekarzy chorób zakaźnych; 

 Aktualności w chorobach zakaźnych, 10-11.12.2021r. 
 
prof. dr hab. n. med. Maciej Wilczak  
 

 XI Konferencja Ginekologia i Położnictwo - Nowe trendy (on-line) 21-22.05.2021r., 
POZNAŃ 
Organizacja i udział w konferencji 
Prowadzenie sesji: MINIMALNIE INWAZYJNA CHIRURGIA MIEDNICY MNIEJSZEJ AKTUALNY 
STAN PRAKTYKI MEDYCZNEJ W OPARCIU O EBM; wykład: Laparoskopowa histerektomia 
nadszyjkowa – „krok po kroku”,  czyli jak operować bezpiecznie; 

 KONFERENCJA „JADE 2021" Jedyna Taka Akademia Dermatologii Estetycznej – Spotkanie 
Praktyków, 11-13.06.2021, SOPOT; wykład: Wstydliwy problem w życiu kobiety - co 
dermatolog powinien wiedzieć; 

 XII SYMPOZJUM AKTUALNE PROBLEMY PERINATOLOGII 27-28.08.2021r., ZAKOPANE 
Członek Komitetu Naukowego; wykład: Zaburzenia statyki narządu rodnego. Czy cięcie 
cesarskie im zapobiega?; 
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 XXXIV KONGRES PTGiP; 23-25.09.2021, WROCŁAW; Członek Komitetu Naukowego; 
Moderator Sesji ENDOSKOPIA; wykład: Laparoskopowa boczna uteropeksja sposobem 
Dubuisson; 

 X OGÓLNOPOLSKI KONGRES POSTEPY W CHIRURGII KOLOREKTALNEJ 06-09.10.2021, 
SEROCK; Członek Komitetu Naukowego; Udział w sesji: Miednica mała miejsce spotkań 
chirurga kolorektalnego, ginekologa i urologa/dyskusja okrągłego stołu 

 
lek. Aleksandra Wilczak 
 

 KONFERENCJA „JADE 2021"; Jedyna Taka Akademia Dermatologii Estetycznej – Spotkanie 
Praktyków 11 - 13.06.2021, SOPOT; 

 X OGÓLNOPOLSKI KONGRES POSTĘPY W CHIRURGII KOLOREKTALNEJ; 06-09.10.2021, 
SEROCK 

 
Prof. Akademii Kaliskiej dr n. o zdr. Katarzyna Juszczak 
 

 Higiena rany w przebiegu owrzodzenia goleni – 11.02.2021 r.; 

 Żywienie pacjenta z raną – 14.01.2021 r.; 

 Zakażenia- biegunki – odleżyny – 18.02.2021 r.; 

 Zmiany w dokumentacji medycznej – 20.02.2021 r.; 

 Oczyszczanie rany  w praktyce pielęgniarskiej- 21.02.2021 r.; 

 Higiena rany – oczyszczanie – larwoterapia i opatrunki – 26.02.2021 r.; 

 Kontrola wysięku w ranie – 16.02.2021 r.; 

 Pierwszy krok w leczeniu rany to zapobieganie – 24.02.2021 r.; 

 Ambulatoryjne leczenie oparzeń u dzieci i dorosłych – 09.03.2021 r.; 

 Terapia podciśnieniowa- stosowanie i zakładanie podciśnienia przez pielęgniarkę – 
18.03.2021 r.; 

 MS TEAMS + Office 365 w pracy nauczyciela - Dysk w chmurze -26.02.2021 r.; 

 MS TEAMS + Office 365 w pracy nauczyciela – Power Point jak tworzyć profesjonalne 
prezentacje? – 23.02.2021 r.; 

 Ogólnopolski program  Leczenia ran – zasady miejscowego leczenia ran w oparciu  
o higienę rany - 04.03.2021 r.; 

 MS TEAMS + Office 365 w pracy nauczyciela – najczęstsze błędy podczas pracy zdalnej – 
16.03.2021 r.; 

 Ochrona wizerunku i innych dóbr osobistych nauczyciela - 20.03.2021 r.; 

 Ogólnopolski Program Leczenia Ran- sposoby opracowania trudno gojących się ran. 
Zastosowanie terapii podciśnieniowej – 20.04.2021 r.; 

 MS TEAMS + Office 365 w pracy nauczyciela – przygotowanie MS Teams na nowy rok 
szkolny- 24.08.2021 r.; 

 MS TEAMS + Office 365 w pracy nauczyciela- Office 365  i MS Teams w codziennej 
edukacji szkolnej – 31.08.2021 r.; 

 II Warsztaty Dobrej Praktyki Leczenia Ran 23-25 czerwca 2021 r.; 

 VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa 
Pielęgniarstwa Angiologicznego – 8-10 września 2021 r.; 

 II Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran – 21-24 września 
2021 r.; 
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 Uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego – 16.09.2021 
r.; 

 Kurs specjalistyczny – resuscytacja krążeniowo – oddechowa 25.05.2021 r. 
 
dr n. o zdr. Małgorzata Wojciechowska 
 

 „Wyzwania w resuscytacji noworodka” e-seminarium Neonatologia 2021; 

 „Stany naglące w neonatologii” – seminarium; 

 „Żywienie a zdrowie prokreacyjne kobiety”- konferencja; 

 „Powikłania w leczeniu onkologicznym” – seminarium; 

 „Wybrane problemy współczesnej onkologii” – konferencja; 

 „II Miedzynarodowa Konferencja Naukowa „Calisia Word Conference on Family Health – 
sesja posterowa”; 

 „Nowości w ginekologii i położnictwie”- konferencja; 

 „Ciąża „Trudna” – Wielodyscyplinarnie- konferencja; 

 „Postępy w badaniach biomedycznych z wykorzystaniem metod in vitro” – seminarium; 

 „Nowoczesna Perinatologia- od problemu do rozwiązania” – konferencja; 

 „Zdrowie rodziny w Polsce i w Niemczech” – konferencja; 

 Międzynarodowa Naukowa – Praktyczna Konferencji „Nowe Pokolenie Pielęgniarek: 
Osiągnięcia i innowacje w pielęgniarstwie; 

 „Schizofrenia – postepowanie w stanie ostrym i leczenie długoterminowe” – webinarium; 

 „Proces adaptacji i lęk separacyjny” – konferencja 
 

mgr Renata Ignasiak 
 

 V Sesja Programu Edukacji Onkologicznej i Akademii Pielęgniarstwa Onkologicznego  
w ramach XXIV Kongresu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej; 10-11 września 
2021 r.; 

 „Bariera ochronna skóry - lepiej zapobiegać niż leczyć?.”; 16.09.2021 r.; 

 Rehabilitacja Okołoporodowa; 10.09.2021; 

 NAJCZĘSTSZE BŁĘDY W LECZENIU ŻELAZEM W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII; 28.09.2021 
r.; 

 AKADEMIA PIELĘGNIARSTWA ONKOLOGICZNEGO. POWIKŁANIA W LECZENIU 
ONKOLOGICZNYM; 30.09.2021 r.; 

 „Akademia współczesnej pielęgniarki i położnej” 29.09.2021 r.; 

 Probiotykoterapia a ograniczenie ryzyka infekcji w ciąży, 7.10.2021 r.; 

 „Zmiany skórne - objawy, leczenie i profilaktyka”, 07.10.2021 r.: 

 Międzynarodowa Konferencja Laktacyjna PROLACTA 2021, 18.09.2021 r.; 

 Depresja niejedno ma oblicze. Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem", 12.10.2021 r.; 

 Kongres onkologii polskiej, 22-23.10.2021 r. 

 „Rola Położnej w okresie okołoporodowym kobiety”, 21.10.2021 r.; 

 II Światowa Konferencja Zdrowia Rodziny „Zdrowie rodziny w czasach kryzysów i wojen", 
24-25.10.2021 r.; 

 4 Pory Roku z Diabetologią – Jesień, 26.10.2021 r. 

 „Akademia współczesnej pielęgniarki i położnej”, 27.10.2021 r.; 

 „Akademia współczesnej pielęgniarki i położnej”, 03.11.2021 r.; 
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 KONFERENCJA SZKOLENIOWO NAUKOWA „Najlepsze praktyki w symulacji medycznej", 
26-28.11.2021 r.; 

 Wsparcie oddechu w chorobach okresu noworodkowego", 16.11.2021 r.; 

 Co w trawie piszczy? – nowości w terapii genowej SMA, 17.11.2021 r.; 

 Rok 2021 w pielęgniarstwie diabetologicznym – wyzwania naukowe i szkoleniowe na 
2022, 9.12.2021 r.; 

 Wyzwania w resuscytacji noworodka, 16.12.2021 r. 
 
dr n. med. Anna Bajek 
 

 Szkolenie: "Stosowane techniki psychologiczne w kształceniu symulacyjnym  
w położnictwie"; 

 Udział w II Światowej Konferencji Zdrowia Rodziny; 

 Ogólnopolskie Sympozjum Neonatologiczne „Stany naglące w neonatologii" 
 
dr Irena Galewska 
 

 „Bariera ochronna skóry - lepiej zapobiegać niż leczyć?.”;16.09.2021 r.; 

 Rehabilitacja Okołoporodowa; 10.09.2021 r.; 

 NAJCZĘSTSZE BŁĘDY W LECZENIU ŻELAZEM W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII; 28.09.2021 
r.; 

 AKADEMIA PIELĘGNIARSTWA ONKOLOGICZNEGO POWIKŁANIA W LECZENIU 
ONKOLOGICZNYM; 30.09.2021 r.; 

 „Akademia współczesnej pielęgniarki i położnej” 29.09.2021 r.; 

 Probiotykoterapia a ograniczenie ryzyka infekcji w ciąży, 7.10.2021 r.; 

 „Rola Położnej w okresie okołoporodowym kobiety”, 21.10.2021 r.; 

 II Światowa Konferencja Zdrowia Rodziny „Zdrowie rodziny w czasach kryzysów i wojen", 
24-25.10.2021 r.; 

 „Akademia współczesnej pielęgniarki i położnej”, 27.10.2021 r.; 

 „Akademia współczesnej pielęgniarki i położnej”, 03.11.2021 r.; 

 KONFERENCJA SZKOLENIOWO NAUKOWA "Najlepsze praktyki w symulacji medycznej", 
26-28.11.2021 r. 

 „Wsparcie oddechu w chorobach okresu noworodkowego", 16.11.2021 r.; 

 „Akademia współczesnej pielęgniarki i położnej”, 17.11.2021 r.; 

 Wyzwania w resuscytacji noworodka, 16.12.2021 
 

Ważne dla Wydziału wydarzenia : 

 

 w dniu 23 października 2021r. na zaproszenie  Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu 
Akademii Kaliskiej prof. dr hab. med. Jacka Piątka, Przewodniczącego Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu mgr Marka Przybyła i Przewodniczącej Polskiego 
Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Wydziale Nauk o Zdrowiu Akademii Kaliskiej dr n. med. 
Violetty Jachimowicz, odbyło się w auli Collegium Medicum spotkanie z uczestniczkami  
II Światowej Konferencji Zdrowia Rodziny. 
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Tematem wystąpienia było „Pielęgniarstwo i położnictwo w Izraelu”.  
Ten ciekawy temat przybliżyły: Ruth Bitton – starsza położna w Szpitalu Zachodniej Galilei, 
dyrektor edukacji położnych w Dystrykcie Północnym, instruktorka medyczna, 
konsultantka prenatalna i ds. karmienia piersią oraz Liat Safri – zastępca naczelnej 
położnej w Ośrodku Klinicznym Zachodniej Galilei i koordynatorka zapewnienia jakości. 
W spotkaniu uczestniczyły czynnie pracujące położne i pielęgniarki  oraz studenci 
Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Kaliskiej. Zainteresowanie tematem było bardzo duże 
o czym świadczyły liczne pytania ze strony uczestników; 

 

 w 2021 roku studenci kierunku Ratownictwo Medyczne brali udział w dwóch 
wydarzeniach o tematyce ratowniczej. Pierwsze to symulacja wypadku masowego 
zorganizowana na Kampusie przy ulicy Poznańskiej.  Organizatorem był dr inż. Wiesław 
Jaszczur z Wydziału Nauk o Społecznych.  Symulacja polegała na udzieleniu pomocy 
poszkodowanym w zderzeniu autobusu, samochodu osobowego i skutera. Studenci mogli 
nauczyć się działań ratowniczych w niecodziennej sytuacji, gdzie trzeba udzielić pomocy 
dużej ilości poszkodowanych. Przeprowadzić Triage, zorganizować transport medyczny, 
punkt szpitala polowego, gdzie udzielano pierwszej pomocy. Drugim wydarzeniem  był 
udział w kolejnej edycji Manewrów Ratowniczych „Nocny Tropiciel” w Koźminie Wlkp. 
Zadaniem studentów było zorganizowanie na miejscu szpitala polowego oraz udzielaniu 
pomocy poszkodowanym. Pacjenci przywożeni byli przez karetki pogotowia, śmigłowiec 
ratowniczy oraz Straż Pożarną. W trakcie manewrów studenci mieli okazje współpracować 
z Zespołami Ratownictwa Medycznego, Strażą Pożarną,  ochotniczymi lokalnymi Grupami 
Poszukiwawczymi, GOPR oraz ASAR, czyli Wojskową Służbą Poszukiwania i Ratownictwa 
Lotniczego. 

 

 Wydział Nauk o Zdrowiu w ramach podpisanych listów intencyjnych nawiązał po raz 
kolejny współpracę z III Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim. W dniu 
12.11.2021 r. na terenie Uczelni odbyły się zajęcia dydaktyczne dla 30 uczniów z zakresu: 
zasad udzielania pierwszej pomocy p/medycznej, zabiegów pielęgnacyjnych  
w kosmetologii oraz ćwiczeń laboratoryjnych z chemii ogólnej. Zajęcia przeprowadzili 
prof. dr hab. n. farm. Jan Matysiak, mgr Tomasz Skrzypczyński oraz mgr Roksana Matura. 

 
33.4. WYDZIAŁ POLITECHNICZNY  
 
Badania naukowe, konferencje 
 
1) w ramach prowadzonych przez dr inż. Marię Chojnacką badań naukowych prowadzone 

były prace badawcze z zakresu sorpcji jonów metali ciężkich z roztworów wodnych na 
rożnych materiałach sorpcyjnych. Wykonano badania sorpcji jonów: miedzi, cynku  
i kobaltu na modyfikowanym sorbencie haloizytowym. Aktualnie opracowywany jest 
artykuł do czasopisma Przemysł Chemiczny (czasopismo SITP Chem., lista A czasopism 
MNiSW, artykuł za 15 punktów), pt. Sorpcja jonów: miedzi, cynku i kobaltu na 
modyfikowanym sorbencie haloizytowym. (Cu, Zn and Co sorption onto modified 
halloysite); 

2) Katedra Informatyki (prof. Krzysztof Wojciechowski) była współorganizatorem konferencji 
The 17th Conference on Functional and Nanostructured Materials – FNMA’21 (Paralia 
Katerinis, Grecja, 4–11.2021 r., http://fnma.gda.pl/?wh=organizers) Podczas tej 

http://fnma.gda.pl/?wh=organizers
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konferencji prof. K. Wojciechowski wygłosił wykład Extreme Poisson’s ratios in some 
planar systems; 

3) w dniach 03–04.11.2021 r. odbyła się w Warszawie III Konferencja „Kadry przyszłości – 
Kadry dla przemysłu”, podczas której wręczono nagrody w Konkursie o nagrodę Prezesa 
Agencji Rozwoju Przemysłu na najlepszą pracę magisterską, inżynierską i licencjacką. 
Konkurs był skierowany do studentów Państwowych Wyższych Uczelni i Szkół 
Zawodowych. Wśród laureatów w kategorii prac magisterskich znalazła się Pani mgr inż. 
Kinga Friebe z Akademii Kaliskiej, której promotorem był dr inż. Bogdan Derbiszewski. 
Praca dyplomowa magisterska Pani mgr inż. Kingi Friebe pt. „Możliwości zasilania stacji 
ładowania samochodów elektrycznych” zajęła 3-miejsce. 

 
Uzyskane przewody doktorskie: 
 

 26.01.2021r. obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Dominika Wojtaszczyka, 

 09.02.2021 r. nadanie tytułu doktora p. Dominikowi Wojtaszczykowi. 
 
Wykaz otwartych przewodów doktorskich  
 
Mgr inż. Marcin Żurawski, temat: „Kognitywna semantyka modalnych wypowiedzi 
o przynależności obiektu do kategorii dla przypadku systemów agentowych z wbudowaną 
ontologią prototypów”, przewidywany termin: 2021 rok, Politechnika Wrocławska 
 
Inicjatywy Wydziału: 

 w dniu 20.04.2021 roku została zorganizowana Wideokonferencja związana z 10-leciem 
kierunku Budownictwo, udział wzięli m.in. przedstawiciele Wielkopolskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa; 

 organizacja warsztatów dla uczniów szkół średnich w ramach promocji kierunku 
informatyka (w Technikum im. Św. Józefa w Kaliszu w dniu 15.04.2021 roku); 

 Dzień Dziecka – 1.06.2021r. pokazy Wydziału Politechnicznego w budynku Rektoratu 
Akademii Kaliskiej. Pokazy dla dzieci z przedszkola przygotowane przez kierunek 
Elektrotechnika i Inżynieria Środowiska. 

 

Ocena nauczycieli akademickich 
 

W listopadzie 2021r.  dokonano oceny pracy nauczycieli akademickich. Oceniono 59 (z 61 
wymaganych oceną) nauczycieli akademickich. Nie oceniono 2 osób ze względu na brak 
przysłanych ankiet przez pracowników. 
Podsumowując, w Wydziale Politechnicznym 17 nauczycieli akademickich otrzymało ocenę 
wyróżniającą, 41 pozytywną i 1 warunkowo-poprawną. Nie stwierdzono ocen negatywnych. 
 

Nowy kierunek studiów:   
 
Finalizowane są prace dotyczące opracowania programu studiów oraz wniosku  
o utworzenie nowych kierunków studiów pierwszego stopnia o nazwie Biogospodarka  
oraz Lotnictwo i kosmonautyka.  
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Sprawozdania z działalności poszczególnych Katedr Wydziału 
 

Katedra Mechaniki i Budowy Maszyn  
 

Monografie i rozdziały w monografiach 

 Knast P., Etyczność w zarządzaniu firmami produkującymi wyroby na potrzeby armii, 
 w: Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu, Etyka w zarządzaniu, pod redakcją W. 
Kieżun, J. Wołejszo, A. Pisarska, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Tom 8, Kalisz 
2020, s. 171 ÷ 201. 

 Knast P., Kołodziej A., Podstawy teoretyczne i praktyczne rewolucji przemysłowej 4.0, 
Inżynieria projektowania napędów, Wydawnictwo Akademii Kaliskiej im. Prezydenta 
Stanisława Wojciechowskiego, Kalisz 2021, s. 133 

 
Publikacje 
 

 Dudziak M., Knast P., Talaśka K., Analysis of stability of stressed-skin constructions for 
transport of bulk raw materials, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 776 
(2020) 012005 IOP Publishing, doi:10.1088/1757-899X/776/1/012005 

 Knast. P., Reduction of the value of the bend deflection arising due to external forces 
and gravity by applying the tensile stress to the axial alignment, IOP Conf. Series: 
Materials Science and Engineering 776 (2020) 012005 IOP Publishing, doi:10.1088/1757-
899X/776/1/012005 

 Knast. P., Podstawy doboru opon w zależności od pory roku, Dostosowanie parametrów, 
Przegląd oponiarski, Nr 3, 2020, s. 8÷10. 

 Knast. P., Przemysł oponiarski w środowisku produkcyjnym 4.0., Polityka nowej jakości, 
Przegląd oponiarski, Nr 4, 2020, s. 8 i 9. 

 Knast. P., Produkcja opon i wyrobów gumowych w Polsce podczas pandemii, oponiarze 
mogą być spokojni, Nr 7-8, 2020, s. 34 i 35. 

 Knast. P., Temperatura pracy opon, auta osobowe i dwa skrajnie różne style jazdy - 
drogowy i sportowy, Przegląd oponiarski, Nr 10, 2020, s. 10÷12. 

 Knast. P., Statystyka produkcji opon, Rok przed i w trakcie pandemii, Przegląd 
oponiarski, Nr 3, 2021, s. 8÷9. 

 Knast. P., Podobieństwa i różnice w procesie automatyzacji montażu brył sztywnych oraz 
elementów plastycznych opon pneumatycznych, Technologia i automatyzacja montażu, 
Rocznik 2021, zeszyt 3, nr katalogowy 133619, 10.15199/160.2021.3.4, strony 25-41. 

 Golijanek-Jędrzejczyk A., Mrowiec A., Hanus R., Zych M., Świsulski, D: Uncertainty of  
mass flow measurement using centric and eccentric orifice for Reynolds number in the  
range  10,000 ≤ Re ≤ 20,000;  Measurement, Volume 160, August 2020, 107851  
        https://doi.org/10.1016/j.measurement.2020.107851   IF Measurementu  3,927 

 Andrzej Mrowiec: Uncertainty Assessment for Determining the Discharge Coefficient 
       C for  a Multi-Opening Orifice; Appl. Sci. 2020, 10(23), 8503; 
       https://doi.org/10.3390/app10238503   IF Applied Sciences 2,474 

 Golijanek-Jędrzejczyk A., Mrowiec A., Hanus R., Zych M., Heronimczak M., Świsulski, D: 
      The assessment of  metrological properties of segmental orifice based on simulations and 
      experiments; Measurement, 2021 (109601) ; [11 s.]   
       https://doi.org/10.1016/j.measurement.2021.109601  IF Measurementu wynosi 3,927 

https://doi.org/10.1016/j.measurement.2020.107851
https://doi.org/10.3390/app10238503
http://expertus.pwsz.kalisz.pl/cgi-bin/expertus.cgi
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Katedra Elektrotechniki  
 

1. Organizowanie w Katedrze konferencji naukowych, wykładów otwartych, seminariów, 
szkoleń (Katedra jako organizatorem lub współorganizatorem): 

 udział w pokazie eksperymentów przygotowanym przez Wydział Politechniczny 
z okazji Dnia Dziecka dla wychowanków Niepublicznego Przedszkola Bajkowy Świat – 
1.06.2021 r. (dr Dominik Wojtaszczyk, mgr  Jurij Owczynnikow); 

 zorganizowanie zajęć dla studentów kierunku Elektrotechnika w elektrowni 
fotowoltaicznej w Janiszewie (mgr Krystyna Baran). 

 
2. Konferencje naukowe, w których udział brali pracownicy Katedry: 

 udział online w II Światowej Konferencji Zdrowia Rodziny, 24-25.10.2021 r. (dr Piotr 
Czarnywojtek, prof. Akademii Kaliskiej dr Ryszard Maciejewski,); 

 udział w międzynarodowej konferencji Methods and Models in Automation and 
Robotics, Międzyzdroje, sierpień 2021 r. (prof. Zbigniew Emirsajłow). 

 
3. Inna działalność Katedry w omawianym okresie, np. promocyjna (również na szczeblu 

wydziału lub Uczelni): 

 udział w webinariach PKA (konferencji – szkoleniu) dotyczącym zdalnej wizytacji PKA, 
16.12.2020r. i 18.03.2021r. (dr Piotr Czarnywojtek); 

 udział w posiedzeniach Komitetu Automatyki i Robotyki PAN (prof. Zbigniew 
Emirsajłow); 

 udział w spotkaniu Wielkopolskiego Klastra Lotniczego (zespołu ds. Edukacji 
Technicznej i Zawodowej), 10.03.2021 i 16.04.2021 r., promowanie kierunku 
Elektrotechnika i Wydziału (dr Piotr Czarnywojtek,); 

 udział w Dniu Otwartym Akademii Kaliskiej, online 16.06.2021r., promocja kierunku  
i Wydziału (dr Piotr Czarnywojtek, dr Dominik Wojtaszczyk, prof. Zbigniew 
Emirsajłow); 

 obrona rozprawy doktorskiej przez mgr. inż. Dominika Wojtaszczyka; 

 udział w przygotowaniu Raportu samooceny kierunku MiBM i Inżynieria Środowiska 
oraz udział w wizytacjach zdalnych, 3-4.11.2020r i 5-6.05.2021r. (dr Piotr 
Czarnywojtek, prof. Akademii Kaliskiej dr Ryszard Maciejewski). 

 

Katedra Budownictwa  
 
1. Działalność Katedry: 

 w dniu 20.04.2021 roku została zorganizowana Wideokonferencja związana  
z 10-leciem kierunku budownictwo, w której udział wzięli m.in. przedstawiciele 
Wielkopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa (sprawami organizacyjnymi zajął się  
dr inż. Mohamed Ahmad) 
 

2. Aktywność pracowników Katedry: 

 publikacje: 2 artykuły naukowe (dr inż. Jan Jeruzal), 

 udział w konferencjach: 
 BIM Days 2021 – dr inż. Izabela Małecka, dr inż. Jacek Wdowicki, 
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 „Nowe technologie dla zrównoważonego rozwoju” – dr inż. Mohamed Ahmad,  
dr inż. Izabela Małecka, 

 XXIX Conference, Vibrations in Physical Systems – dr hab. inż. Ryszard Sygulski,  

 udział w kursach doszkalających: 
 Renowacja konstrukcji w obiektach zabytkowych – dr inż. Izabela Małecka, 
 Nowoczesne sposoby zarządzania zespołem i zadaniami na budowie – dr inż. 

Izabela Małecka, 
 Jak skutecznie zarządzać odbiorem robót budowlanych – dr inż. Izabela Małecka,  
 Autoprezentacja i wystąpienie publiczne – dr inż. Izabela Małecka, 
 Zarządzanie emocjami i wzmacnianie odporności psychicznej nauczyciela 

akademickiego – dr inż. Izabela Małecka, 
 Design Thinking – dr inż. Izabela Małecka, 
 Komunikacja z wielokulturową grupą studentów i studentek – dr inż. Izabela 

Małecka, 
 Jak opowiadać kandydatom o kierunku studiów? Storytelling w internetowej 

promocji rekrutacji – dr inż. Izabela Małecka, mgr inż. Piotr Miczko, 
 udział w Dniach Otwartych – dr inż. Jan Jeruzal, dr inż. Izabela Małecka, mgr inż. 

Piotr Miczko,  
3. Pozyskiwanie środków na badania naukowe: w przygotowaniu wniosku o grant 

badawczy – dr inż. Jan Jeruzal, dr inż. Izabela Małecka, mgr inż. Piotr Miczko 
 

Katedra Inżynierii Środowiska 
 
Konferencje, seminaria zewnętrzne, w których brali udział pracownicy Katedry; 

dr inż. Maria Chojnacka - udział on-line w 2 międzynarodowych konferencjach: 

 4th Conference "Environmental Engineering and Design", 30.10.2020 r., Zielona Góra, 
prezentacja posteru: Zn(II) and Cu(II) adsorption onto chalcedonite, autorzy: M. 
Chojnacka, J. Warchoł; 

 3rd European Mineralogical Conference Mineralogy in the Modern World EMC2020, 
28.08-2.09.2021, Kraków, prezentacja posteru: Sorption of Co(II) from aqueous 
solution onto halloysite, autorzy: M. Chojnacka, J. Warchoł; 

 udział w szkoleniu on-line 14.09.2021 r. pn. „Program praktyk zawodowych w PWSZ" 
szkolenie dotyczyło obsługi platformy elektronicznej dolineo. 
 

dr inż. Beata Pawłowska 

 2021/10 szkolenie: System zarządzania jakością w laboratorium PN-EN ISO/IEC 
17025:2018; 

  2021/09 Konferencja Food Forum: Skuteczna dietoterapia i diagnostyka w gabinecie 
dietetycznym;  

 2021/09 Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Żywienie w ochronie zdrowia  
i środowiska”;  

 2020/02 szkolenie: Zwiększanie dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami 
 

mgr Renata Dominiak 
- szkolenie „Obsługa studenta z niepełnosprawnością. Komunikacja i savoir-vivre wobec 
osób z niepełnosprawnością”,  29.09.2021 r. 
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dr inż. Daria Mazurek-Rudnicka oraz dr Sławomira Janiak 

 przygotowanie posterów na II Światową Konferencję Zdrowia Rodziny “Survey of 
indoor radon (Rn-222) entry and concentrations in different types of building in Kalisz” 
Henryk Bem, Sławomira Janiak, Bartosz Przybył; 
"Occurrence of 222Rn and 226,228Ra in underground water and 222Rn in soil and 
their mutual correlations for underground water supplies in southern Greater Poland", 
Henryk Bem, Magdalena Długosz-Lisiecka, Daria Mazurek-Rudnicka, Piotr Szajerski 
 

Inne ważne dla Wydziału wydarzeniach, które miały miejsce w omawianym okresie    

 udział w promocji kierunku Inżynieria środowiska w ramach „Drzwi Otwartych" dr inż. 
Maria Chojnacka i dr Sławomira Janiak; 

 pokazy chemiczne z okazji Dnia Dziecka na Nowym Świecie dla przedszkolaków 
dr Sławomira Janiak i mgr Katarzyna Rudnicka 

 
Katedra Informatyki 
 
W związku z panującą pandemią koronawirusa w roku 2021 w Katedrze Informatyki 
Akademii Kaliskiej nie zorganizowano wykładów otwartych i seminariów. Katedra (prof. 
Krzysztof Wojciechowski) była jednak współorganizatorem konferencji The 17th Conference 
on Functional and Nanostructured Materials – FNMA’21 (Paralia Katerinis, Grecja, 4 – 
11.09.2021 r., http://fnma.gda.pl/?wh=organizers) Podczas tej konferencji prof. K. 
Wojciechowski wygłosił wykład Extreme Poisson’s ratios in some planar systems.  

Poza tym pracownicy Katedry nie uczestniczyli w zewnętrznych konferencjach i seminariach. 
Innymi aktywnościami był współudział w przygotowaniu Drzwi Otwartych organizowanych 
przez Akademię Kaliską zdalnie oraz organizacja warsztatów dla uczniów szkół średnich  
w ramach promocji kierunku Informatyka (w Technikum im. Św. Józefa w Kaliszu w dniu 15 
kwietnia 2021 roku). 

33.5. INSTYTUT  -  CENTRUM DOSKONAŁOŚCI BADAŃ KÓŁ ZĘBATYCH 
 

Aktywność Instytutu – Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych (dalej I-CDBKZ lub Instytut) 
w roku 2021 zogniskowana była przede wszystkim wokół przywrócenia funkcjonalności 
infrastruktury pomiarowo - badawczej oraz podnoszenia kwalifikacji zespołu Instytutu. 
Polegało to przede wszystkim na:  

 podjęciu współpracy ze Śląskim Klastrem Lotniczym - podpisanie umowy członkostwa 
oraz wytyczenie planów współpracy na kolejne lata; 

 współorganizacji corocznego spotkania sprawozdawczego Wielkopolskiego Klastra  
Lotniczego, na którym przedstawiciel Instytutu dr inż. Antonii Niepokólczycki przedstawił 
ramy i założenia nowopowstającego kierunku na Akademii Kaliskiej „Lotnictwo  
i kosmonautyka”, jak również poinformował zebranych o postępach w organizacji  
i działalności I-CDBKZ; 

 podpisaniu umowy o współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, co dało 
podstawę do przeprowadzenia badań pomiarowych na implantach zębowych (pomiary 
gwintów), w efekcie czego zrodziła się możliwość publikacji wyników badań  
w czasopismach i biuletynach (publikacja w trakcie opracowania); 

http://fnma.gda.pl/?wh=organizers
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 prowadzeniu w ramach współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu badań 
implantów biodrowych  i kolanowych (pomiary topografii powierzchni i chropowatości), 
analogicznie w przygotowaniu są wspólne publikacje traktujące o tych pomiarach; 

 przeprowadzeniu badań wytrzymałościowych kół zębatych z materiału ABS na 
unikalnych testerach dedykowanych do tego typu badań. Koła zębate dostarczył zespół 
naukowców z Politechniki Wrocławskiej (koła zębate wykonano metodą addytywną). 
Planowana jest wspólna publikacja z tego zakresu badań; 

  współpracy z Siecią Badawczą Łukasiewicz - Instytutem Obróbki Plastycznej w Poznaniu 
(badania skrawania tulei inconelowych narzędziami wykonanymi metodą SPS) – wyniki 
badań prezentowano w formie posteru na konferencji „Od badań do przemysłu” 
organizowanej w dniach 24-26.10.2021 w Poznaniu (dr inż. A. Mróz, dr inż. P. Borecki,  
dr inż. P. Szablewski); 

 realizacji badań zużycia elementów broni (na przykładzie pistoletu firmy HK) we 
współpracy z Centrum Badawczo-Wdrożeniowym naszej uczelni – prace te były 
tematem wystąpienia i posterów na konferencji na Słowacji oraz w ramach II Światowej 
Konferencji Zdrowia Rodziny (autorzy: prof. I. Dziubek, mgr inż. A. Hofman, inż. A. 
Świerek); 

 realizacji badań usługowych: 
 „Adjatech” – ściskanie  czwórnogów (odlewów siedzisk); 
 „Pietrucha Sp. z o.o.” –  skanowanie 3D noża, wykonanie tzw. inżynierii odwrotnej, 

sporządzenie rysunku 2D oraz badania twardości; 
 „Ster Sp. z o.o.”  – badania składu chemicznego odlewów aluminium; 
 „Aalberts Surface Technologies Kalisz (dawniej Hauck)”- badania składu chemicznego 

dostarczonych próbek. 

 pracach rozwojowych realizowanych wspólnie z przedstawicielami przemysłu: 
 pomiary dyfuzora dla Hamilton Sundstrand Kalisz, 
 pomiary łopatek dla Pratt & Whitney Kalisz i Meyer Tool Poland, 
 pomiary pierścieni dla MB Aerospace Kalisz; 

 pracach eksperckich dla przemysłu (Mapa drogowa, Studium Techniczne Wykonalności 
Linii Recyklingu dla firmy Adjatech – dr inż. M. Pawlicki, dr inż. A. Mróz, dr inż. P. Borecki); 

 złożeniu wniosków o dofinansowanie (Szybka Ścieżka do NCBR, Przemysł 4.0 do PARP – 
lider prac dr inż. A. Mróz); 

 pracach nad Wnioskiem o dofinansowanie utworzenia Centrum Doskonałości Badań 
Wzorców Kół Zębatych do MEiN – Polska Metrologia – lider prac mgr inż. P. Nowakowski); 

 reprezentowaniu I-CDBKZ na konferencjach, seminariach, wizytach w zakładach 
przemysłowych  
 doktorzy A. Mróz, P. Borecki, P. Szablewski – Konferencja pt. FAST/SPS: Od badań do 

przemysłu, 25-26.10.2021 r., Poznań; 
 inż. A. Świerek, mgr inż. A. Hofman – konferencja na Słowacji MMS 2021; 
 dr inż. M. Pawlicki – aktywny udział w Krajowym Forum Integracji Polskiej Metrologii 

mającej na celu utworzenie Polskiej Unii Metrologicznej; 
 doktorzy M. Pawlicki, P. Borecki – wizyta w firmie Adjatech; 
 dr inż. M. Pawlicki, magistrowie P. Nowakowski, A. Dera, A. Hofman – wizyta w firmie 

Meyer Tool Poland 

 certyfikacji ISO 9001:2015 (zakres: badania laboratoryjne i kształcenie studentów. Ważny  
od 04.05.2021 r.), szkolenia i prace nad uzyskaniem akredytacji ISO 17025 (Zespół 
Badawczo-Analityczny I-CDBKZ); 
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 pracach pod przewodnictwem doktora inż. A. Niepokólczyckiego nad utworzeniem 
kierunku: Lotnictwo i kosmonautyka; 

 spotkaniu i dyskusji z Władzami Uczelni w temacie utworzenia studiów podyplomowych  
z Zarządzania Jakością – dyr. M. Pawlicki; 

 opracowaniu strony www / film promocyjny o I-CDBKZ; 

 zorganizowaniu  laboratoriów  studentów i wycieczki uczniów średnich szkół technicznych 
w I-CDBKZ; 

 realizacji prac dyplomowych; 

 planowaniu przeprowadzenia przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników 
Polskich (Odział Kalisz) wykładu z nowości technicznych, szczególnie w obszarze kontroli 
części i aspektów przemysłu 4.0. 
 

33.6. INSTYTUT EUROPEJSKIE OBSERWATORIUM NIERÓWNOŚCI ZDROWOTNYCH 
 

Cel działania 

1. Prowadzenie badań naukowych, epidemiologicznych, zdrowia publicznego, szczególnie  
w zakresie chorób odtytoniowych (m.in. raka płuc), chorób alkoholowych (m.in. 
alkoholowej marskości wątroby) oraz schorzeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza 
- outdoor i indoor; 

2. Opracowanie publikacji naukowych. 

 
Zadania Instytutu: 

1) prowadzenie regularnych powtarzalnych obserwacji i analiz stanu zdrowia populacji 
Polski na tle Europy; 

2) budowanie naukowej platformy współpracy krajowej i międzynarodowej dla realizacji  
i pozyskiwania finansowania badań i projektów naukowych oraz prac rozwojowych; 
Koordynacja współpracy międzynarodowej Uczelni z partnerami naukowymi  
i dydaktycznymi w innych krajach; współpraca z podmiotami zagranicznymi w ramach 
umów bilateralnych i multilateralnych o bezpośredniej współpracy akademickiej, 
rządowych programów, programów europejskich oraz innych międzynarodowych  
w zakresie dydaktyki, mobilności i zarządzania Uczelnią; Koordynacja współpracy 
międzynarodowej pracowników naukowych, w tym udział w rekrutacji i zatrudnienia 
zagranicznych pracowników nauki w Uczelni; 

3) prowadzenie działalności promocyjnej i edukacyjnej dotyczącej budowania kompetencji 
zdrowotnych populacji polskiej, a także podejmowania najistotniejszych problemów 
zdrowia w zakresie naukowo-interwencyjno-edukacyjnym; promocja działalności 
Obserwatorium w mediach społecznościowych; 

4) organizacja konferencji i spotkań naukowych; 
5) działalność wydawnicza (publikacje naukowe, opracowania monograficzne, 

wydawnictwa książkowe, etc.) także we współpracy międzynarodowej; monitoring oraz 
publikacja komentarzy dotyczących debaty publicznej na temat zdrowia w Polsce; 

6) prace organizacyjne i rozwojowe. 

Pracownicy i ich funkcje 

1. prof. zw. med. dr h.c. Uniwersytetu w Aberdeen Witold A. Zatoński  
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a) Dyrektor Instytutu do 31 sierpnia 2024 roku na mocy Zarządzenia Rektora Akademii 
Kaliskiej Nr 0300.124.VI.2020 z dnia 1 września 2020 roku; 

b) Scientific Editor-in-Chief, Journal of Health Inequalities 
2. mgr inż. Kinga Janik-Koncewicz 

a) Członek Uczelnianej Komisji Wyborczej na lata 2020-2024 na mocy Zarządzenia Nr 
0300.23.V.2020 Rektora PWSZ z dnia 28 lutego 2020 roku; 

b) Lead Assistant Editor, Journal of Health Inequalities 

Współpracownicy/Wolontariusze 

1) Katarzyna Pawlikowska-Chechłacz 
2) dr hab. n. o zdrowiu prof. uczelni Małgorzata Pikala 
3) Michał Zatoński 
4) Michał Seweryn 
5) Maciej Zatoński 

 

Publikacje naukowe 

prof. Witold Zatoński 

1. Janik-Koncewicz K, Zatoński W, Zatońska K, Stepnicka Z, Basiak-Rasała A, Zatoński M, 
Połtyn-Zaradna K. Cigarette smoking in Poland in 2019: the continuing decline in smoking 
prevalence. J Health Inequal 2020; 6(2): 87-94. 

2. Janik-Koncewicz K, Parascandola M, Bachand J, Zatoński M, Przewoźniak K, Zatoński W. 
E-cigarette use among Polish students: findings from the 2016 Poland Global Youth 
Tobacco Survey. J Health Inequal 2020; 6(2): 95-103. 

3. Połtyn-Zaradna K, Zatońska K, Janik-Koncewicz K, Stepnicka Z, Basiak-Rasała A, Zatoński 
W. Literature review on tobacco smoking in Poland from 1960 to 2020. Bibliographic 
summary. J Health Inequal 2020; 6(2): 104-115. 

4. Zatoński WA, Janik-Koncewicz K, Stepnicka Z, Zatońska K, Połtyn-Zaradna K, Herbeć A. 
History of smoking cessation treatment in Poland – the strengthening role of cytisine as 
the most effective and safe pharmacotherapy. J Health Inequal 2020; 6(2): 116-123. 

5. Hanke W, Zatoński WA. Comments on “The burden of avoidable disease from air 
pollution: implications for prevention”. J Health Inequal 2020; 6 (2): 124-125. 

6. Pikala M, Janik-Koncewicz K, Zatoński WA. Educational inequalities in mortality due to 
alcoholic liver disease in Poland. J Health Inequal 2020; 6(2): 134-138. 

7. Zatoński WA, Janik-Koncewicz K, Zatoński M, Wojtyła A. Pogorszenie stanu Zdrowia 
Polaków po 2002 r. Epidemia zgonów alkoholowych. Menedżer Zdrowia 2020; 7-8: 118-
123. 

8. Zatoński WA, Zatoński MZ, Janik-Koncewicz K, McKee M. Alcohol-related liver cirrhosis in 
Poland: the reservoir effect. Lancet Gastroenterol Hepatol 2020; 5(12): 1035. 

9. Mechili EA, Przewoźniak K, Driezen P, Kyriakos CK, Girvalaki C, Mons U, Quah ACK, 
Fernandez E, Trofor AC, Demjen T, Katsaounou PA, Zatoński W, Fong GT, Varvadas CI 
Smokers' support for the ban on sale of slim cigarettes. Tob Prev Cessation 
2021;7(Supplement): 46. 

10. Nogueira SO, Driezen P, Fu M, Hitchman SC, Tigova O, Castellano Y, Kyriakos CN, Zatoński 
MZ, Mons U, Quah ACK, Demjen T, Trofor AC, Przewozniak K, Katsaounou P, Fong G, 
Varvadas CI, Fernandez E, EUREST_PLUS Consortium (…Zatoński W.). Beyond the 
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European Union Tobacco Products Directive: smokers’ and recent quitters’ support for 
further tobacco control measures (2016–2018). Tob Control 2021; tobaccocontrol-2020-
056177. 

11. Zatoński WA, Janik-Koncewicz K, Zatoński M, Wojtyła A. Health decline in Poland after 
2002: response to a recent analysis of the changes in disease burden in Poland. J Health 
Inequal 2021; 7 (1): 2–6. 

12. Janik-Koncewicz K, Zatoński WA, Zatoński M. Use of electronic nicotine delivery systems 
(ENDS) in Poland in 2019. J Health Inequal 2021; 7 (1): 26–31. 

13. Zatoński WA, Zatoński M, Janik-Koncewicz K, Wojtyła A. Alcohol-related deaths in Poland 
during a period of weakening alcohol control measures. JAMA 2021; 325(11): 1108-1109. 

14. Zatoński W, Janik-Koncewicz K, Pawlikowska-Chechłacz K, Wojtyła A. O koronawirusie 
wiemy, że nic nie wiemy. Menedżer Zdrowia 2021; online 

15. Zatoński WA, Janik-Koncewicz K, Zatoński M, Wojtyła A. Alkohol – ojciec polskich chorób. 
Menedżer Zdrowia 2021; 1-2: 82-87. 

16. Zatoński WA, Janik-Koncewicz K, Zatoński M. Role of primary prevention in lung cancer 
control in Poland. J Thorac Oncol. 2021; 16(10): e93-e94. 

 

mgr inż. Kinga Janik - Koncewicz 

1. Zatoński WA, Janik-Koncewicz K, Zatoński M, Wojtyła A. Pogorszenie stanu Zdrowia 
Polaków po 2002 r. Epidemia zgonów alkoholowych. Menedżer Zdrowia 2020; 7-8: 118-
123. 

2. Zatoński WA, Zatoński MZ, Janik-Koncewicz K, McKee M. Alcohol-related liver cirrhosis 
in Poland: the reservoir effect. Lancet Gastroenterol Hepatol 2020; 5(12): 1035. 

3. Janik-Koncewicz K. Professor Martin McKee and his contribution to the development of 
public health research in Poland. J Health Inequal 2020; 6(2): 84-86. 

4. Janik-Koncewicz K, Zatoński W, Zatońska K, Stepnicka Z, Basiak-Rasała A, Zatoński  
M, Połtyn-Zaradna K. Cigarette smoking in Poland in 2019: the continuing decline  
in smoking prevalence. J Health Inequal 2020; 6(2): 87-94. 

5. Janik-Koncewicz K, Parascandola M, Bachand J, Zatoński M, Przewoźniak K, Zatoński W. 
E-cigarette use among Polish students: findings from the 2016 Poland Global Youth 
Tobacco Survey. J Health Inequal 2020; 6(2): 95-103. 

6. Połtyn-Zaradna K, Zatońska K, Janik-Koncewicz K, Stepnicka Z, Basiak-Rasała A, Zatoński 
W. Literature review on tobacco smoking in Poland from 1960 to 2020. Bibliographic 
summary. J Health Inequal 2020; 6(2): 104-115. 

7. Zatoński WA, Janik-Koncewicz K, Stepnicka Z, Zatońska K, Połtyn-Zaradna K, Herbeć A. 
History of smoking cessation treatment in Poland – the strengthening role of cytisine as 
the most effective and safe pharmacotherapy. J Health Inequal 2020; 6(2): 116-123. 

8. Pikala M, Janik-Koncewicz K, Zatoński WA. Educational inequalities in mortality due to 
alcoholic liver disease in Poland. J Health Inequal 2020; 6(2): 134-138. 

9. Zatoński WA, Zatoński M, Janik-Koncewicz K, Wojtyła A. Alcohol-related deaths in 
Poland during a period of weakening alcohol control measures. JAMA 2021; 325(11): 
1108-1109. 

10. Zatoński W, Janik-Koncewicz K, Pawlikowska-Chechłacz K, Wojtyła A. O koronawirusie 
wiemy, że nic nie wiemy. Menedżer Zdrowia 2021; online 

11. Mechili EA, Przewoźniak K, Driezen P, Kyriakos CK, Girvalaki C, Mons U, Quah ACK, 
Fernandez E, Trofor AC, Demjen T, Katsaounou PA, Zatoński W, Fong GT, Varvadas CI 
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(…Janik-Koncewicz K.). Smokers' support for the ban on sale of slim cigarettes. Tob Prev 
Cessation 2021;7(Supplement): 46. 

12. Nogueira SO, Driezen P, Fu M, Hitchman SC, Tigova O, Castellano Y, Kyriakos CN, 
Zatoński MZ, Mons U, Quah ACK, Demjen T, Trofor AC, Przewozniak K, Katsaounou P, 
Fong G, Varvadas CI, Fernandez E, EUREST_PLUS Consortium (… Janik-Koncewicz K.). 
Beyond the European Union Tobacco Products Directive: smokers’ and recent quitters’ 
support for further tobacco control measures (2016–2018). Tob Control 2021; 
tobaccocontrol-2020-056177. 

13. Zatoński WA, Janik-Koncewicz K, Zatoński M, Wojtyła A. Alkohol – ojciec polskich 
chorób. Menedżer Zdrowia 2021; 1-2: 82-87. 

14. Zatoński WA, Janik-Koncewicz K, Zatoński M. Role of primary prevention in lung cancer 
control in Poland. J Thorac Oncol. 2021; 16(10): e93-e94. 

15. Zatoński WA, Janik-Koncewicz K, Zatoński M, Wojtyła A. Health decline in Poland after 
2002: response to a recent analysis of the changes in disease burden in Poland. J Health 
Inequal 2021; 7 (1): 2–6. 

16. Janik-Koncewicz K, Zatoński WA, Zatoński M. Use of electronic nicotine delivery systems 
(ENDS) in Poland in 2019. J Health Inequal 2021; 7 (1): 26–31. 

 

UDZIAŁ W KONFERENCJACH I WARSZTATACH NAUKOWYCH 

XIX Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii 

W dniach 23-25 września 2021r. odbył się XIX Kongres Polskiego Towarzystwa 
Gastroenterologii. Po zapoznaniu się z jego programem Profesor Witold Zatoński wystosował 
okazjonalny apel do przewodniczącego oraz organizatorów kongresu o wprowadzenie do 
jego programu tematu zmian chorób gastroenterologicznych wynikających z populacyjnego 
wzrostu spożycia alkoholu w Polsce. Wystosował również apel do wszystkich uczestników 
kongresu zwracając uwagę na kwestię alkoholowych chorób gastroenterologicznych  
w Polsce i dramatycznego, co najmniej dwukrotnego wzrostu zagrożenia nimi. 

Komisja Sejmowa 29 września 2021 

W dniu 29 września 2021 roku odbyło się Wspólne Posiedzenie Sejmowych Komisji Finansów 
Publicznych i Zdrowia. Akademię Kaliską reprezentował prof. Witold Zatoński, który 
przedstawił podsumowanie o stanie zdrowia Polaków oraz szkodach zdrowotnych 
wywołanych spożywaniem alkoholu. Debata dotyczyła podjęcia kroków dla zwiększenia 
akcyzy na alkohol i papierosy.  

II World Conference on Family Health, 24-25 października 2021 

II Światowa Konferencja Zdrowia Rodziny, która odbyła się w Akademii Kaliskiej 24 i 25 
października, była kontynuacją rozważań na temat kondycji zdrowotnej rodzin, podjętych 
podczas jej pierwszej edycji w roku 2019. Instytut - Europejskie Obserwatorium Nierówności 
Zdrowotnych odpowiadało za program sesji plenarnych oraz blok B sesji równoległych.  
Do udziału w konferencji udało się zaprosić m.in. prof. Martina McKee, prof. Leifa Aaro, 
Aurelijusa Veryga, dr. Jarosława Nenemana, prof. Jurgena Rehma, prof. Tomasza 
Zdrojewskiego czy prof. Carlo La Vecchia, a także wielu kolegów z krajów bałtyckich. Pełne 
podsumowanie konferencji opisano w publikacjach, które ukarzą się w grudniowym wydaniu 
Journal of Health Inequalities. Zespół Instytutu przygotował 5 wykładów, brał udział  
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w przewodniczeniu sesji oraz przygotował 9 posterów naukowych, z czego jeden uzyskał III 
miejsce, a drugi wyróżnienie w konkursie. 

JOURNAL OF HEALTH INEQUALITIES 

We wskazanym okresie sprawozdawczym redakcja czasopisma Journal of Health Inequalities 
przyjęła, przygotowała i opublikowała 29 artykułów, w tym 11 prac oryginalnych, 2 prace 
przeglądowe, 9 artykułów specjalnych,  2 edytoriale, 4 listy do redakcji i jeden wywiad. 
Wśród autorów i współautorów 14 prac są naukowcy z afiliacją zagraniczną. Czasopismo  
w 2021 roku nadal widniało w wykazie czasopism naukowych MEN z 20 punktami. W Index 
Copernicus uzyskało 100 punktów. 

33.7. INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE 
 

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie w okresie 
sprawozdawczym były zakłady: 

 Zakład Teorii Walki, 

 Zakład Zarządzania Kryzysowego, 

 Zakład Edukacji dla Bezpieczeństwa. 
 

Kierownictwo Instytutu (stan na dzień 30.12.2021 roku) 

Dyrektor 
prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo 
Wicedyrektor 
prof. dr hab. inż. Jan Posobiec 
Kierownicy zakładu: 
dr hab. inż. Konrad Malasiewicz, prof. Akademii Kaliskiej – Zakład Teorii Walki 
dr hab. inż. Tomasz Rubaj, prof. Akademii Kaliskiej – Zakład Zarządzania Kryzysowego 
dr hab. inż. Waldemar Scheffs, prof. Akademii Kaliskiej – Zakład Edukacji dla Bezpieczeństwa 
 

Pracownicy 

Ilość zatrudnionych pracowników  
(stan na dzień 30 grudnia 2021 roku) 
 
Etat badawczo-dydaktyczny – 18 osób 
Etat dydaktyczny – 1 osoba 
Etat administracyjny – 1 osoba 
RAZEM – 20 osób 
 

Awanse nauczycieli akademickich: 
1) 01.10.2021 r. – dr Monika Majchrzak – z asystenta na adiunkta; 
2) 01.10.2021 r. – dr Zofia Marciniak – z asystenta na adiunkta; 
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Potencjał naukowy 
         Tab.20. 
 
Tytuł/stopień 

naukowy 
Kierownictwo Zakład Teorii 

Walki 
Zakład 

Zarządzania 
Kryzysowego 

Zakład Edukacji 
dla 

Bezpieczeństwa 

Razem 

prof. dr hab 2 1 - - 3 

dr hab - 2 2 2 6 

dr - 3 5 3 11 

mgr - - 1  1 

Razem 2 6 8 5 21 

 

 
 
Liczba publikacji afiliowanych do Akademii Kaliskiej w Kaliszu w 2021 r. 
 
           Tab.21. 
 

  

Monografie 
autorskie 

Monografie 
- redakcja 

Rozdziały artykuły 

 

RAZEM 

liczba punkty liczba  punkty liczba punkty liczba punkty  liczba  punkty 

Kierownictwo 2 240 4 80 6 60 2 90  14 470 

Zakład Teorii 
Walki 

3  360 2 40 1 20 3 35    9 455 

Zakład 
Zarządzania 

kryzysowego 
3 360 7 140 25 500 8 180  43 1180 

14% 

29% 
52% 

5% 

POTENCJAŁ NAUKOWY INSTYTUTU NAUK  
O BEZPIECZEŃSTWIE 

prof. dr hab. dr mgr
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Zakład Edukacji 
dla 

Bezpieczeństwa 
1 120 3 60 27 495 4 85 

 

35 760 

RAZEM 9 1080 16 320 59 1075 17 390  101 2865 

 

 
 
 

Prace naukowo-badawcze: 
 

dr hab. Rubaj Tomasz (kierownik zadania): Zadanie badawcze: Zarządzanie 
bezpieczeństwem Rzeczypospolitej Polskiej na szczeblu terytorialnym, w trakcie realizacji  
w latach 2021-2023. W 2021 r. zrealizowano Temat badawczy: Winkler W., System 
zarządzania kryzysowego w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju, Akademia Kaliska, 
Kalisz 2021 r. 

dr Paweł Kamiński (kierownik zadania) - w trakcie realizacji zadanie badawcze: Organizacja 
ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony infrastruktury krytycznej, INB, 
Akademia Kaliska 2020-2022, (kierownik zadania). 

dr inż. Wiesław Jaszczur (kierownik zadania) - w trakcie realizacji zadanie badawcze: 
Praktyczne aspekty zarządzania kryzysowego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii na 
przykładzie katastrofy komunikacyjnej, INB, Akademia Kaliska 2021-2022, (kierownik 
zadania). 

dr hab. inż. Waldemar Scheffs, dr Zofia Marciniak praca naukowo badawcza Instytutu Nauk 
o Bezpieczeństwie nt.:  

 Zagrożenia z sieci obliczem zagrożeń pandemicznych termin zakończenia 30 czerwca 
2022.r 
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 Zasoby teleinformatyczne – identyfikacja i organizacja na terenie Akademii Kaliskiej – 
termin zakończenia 15 grudnia 2022 r. 

 
dr hab. Ireneusz T. Dziubek, 

  25.10.2019 - nadal (w ramach współdziałania z Centrum Badawczo-Wdrożeniowym 
Akademii Kaliskiej) Wielomodułowy Projekt Naukowo - Badawczy Akademii Kaliskiej pod 
zbiorczym tytułem: Organizacja bezpieczeństwa pacjentów ograniczonych ruchowo, a w 
tym - wyodrębnione projekty - o nazwach: 

1. Manipulator wsparcia bezsilności ruchowej pacjentów; 
2. Awaryjna toaleta jednorazowa; 

  12.08.2020 – nadal (w ramach współdziałania z Centrum Badawczo-Wdrożeniowym) 
Uczelniany Projekt Naukowo - Badawczy Akademii Kaliskiej pod tytułem: Wykorzystanie 
bioodpadów na cele energetyczne; 

 2021: uczestnik w Projekcie Naukowo-Badawczym pod tytułem: Dwie dekady polskich 
działań antyterrorystycznych z perspektywy skutków pośrednich zamachów 
terrorystycznych w WTC i Pentagon; sygnatura projektu: 1/I.2021-
XII.2021/NWIBBO/DIFIN; miejsce realizacji projektu: Naukowo-Wydawniczy Instytut 
Badań Bezpieczeństwa i Obronności WSBPI Apeiron w Krakowie; 

 2021: uczestnik w Międzynarodowym Projekcie Naukowo-Badawczym pod tytułem: 
Sustainable Development and Social and Economic Cohesion in the 21st Century: Trends 
and Challenges; dedykowany 85. rocznicy powstania Akademii Ekonomicznej im. D. A. 
Tsenova (Bułgaria, Svishtov); podsumowany  w dniach 8-9.11.2021 r. - w  wym. Uczelni - 
specjalną, uroczystą, konferencją o charakterze naukowo-praktycznym; sygnatura 
projektu: 978-954-23-2067-8 (print); 978-954-23-2068-5 (online); 

 25.05.2021 - nadal: organizator/prowadzący Projekt Naukowo-Badawczy Akademii 
Kaliskiej pod tytułem: Organizacja bezpieczeństwa osób z ograniczeniami słuchowymi; 

 16.07.2021 - nadal: organizator/prowadzący wielomodułowy Projekt Naukowo-
Badawczy Akademii Kaliskiej pod tytułem: Urządzenie do wspomagania właściwości 
ruchowych osób z dysfunkcją kończyn górnych; 

 28.10.2021 - nadal: organizator/prowadzący wielomodułowy Projekt Naukowo-
Badawczy Akademii Kaliskiej pod tytułem: Wielofunkcyjny adapter łóżka 
rehabilitacyjnego do celów szybkiej ewakuacji i  osób z nadwagą 140+. 

 06.12.2021 - nadal: współorganizator wielomodułowy Projekt Naukowo-Badawczy 
Akademii Kaliskiej pod tytułem: Opracowanie przemysłowej technologii postarzania 
tradycyjnego alkoholu typu Starka. 
 

dr Paweł Kamiński 

 Europejski Fundusz Społeczny, program operacyjny: Wiedza, Edukacja, Rozwój, 2014-
2021, projekt: Kompleksowy program rozwoju PWSZ w Kaliszu, nr projektu: 
POWR.03.05.00-00z060/17, (koordynator projektu); 
 

Efektywność patentowa 
 
Otrzymane patenty: Ireneusz Dziubek 

 Urząd Patentowy RP; 03.11.2021 r.; otrzymanie patentu według wniosku nr ewid. 
P.430843 na  wynalazek pt.: Sposób dezaktywacji broni strzeleckiej systemu Kałasznikow 
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 Urząd Patentowy RP; 15.11.2021 r.; otrzymanie patentu według wniosku nr ewid. 
P.430842 na wynalazek pt.: Dezaktywator broni strzeleckiej systemu Kałasznikow 

 
Patenty zgłoszone: (8) 
 

 06.05.2020 r. - zgłoszenie patentowe do Urzędu Patentowego RP o numerze P.433802 pn.  
Sposób przekształcania broni, korzystnie śrutowej; 

 06.05.2020 r. - zgłoszenie patentowe do Urzędu Patentowego RP numerze P.433803 
pn.  Kolbowy adapter do broni, korzystnie śrutowej;  

 22.09.2020 r. - zgłoszenie patentowe do Urzędu Patentowego RP o numerze P.435388 pn. 
Urządzenie do wspomagania właściwości ruchowych osób z  dysfunkcją kończyn górnych, 
zwłaszcza z dysfunkcją możliwości chwytnych dłoni; 

 22.09.2020 r. - zgłoszenie patentowe do Urzędu Patentowego RP o numerze P.435389   
pn. Zapalarka, zwłaszcza do papierosów; 

 22.09.2020 r. - zgłoszenie patentowe do Urzędu Patentowego RP o numerze P.435390 pn. 
Sposób wytwarzania zapalarki, zwłaszcza do  papierosów; 

 10.12.2020 r. - zgłoszenie patentowe do Urzędu Patentowego RP o numerze P.436297 pn. 
Toaleta jednorazowa. 

 
Efektywność wdrożeniowa 
 
 Autorzy: Scheffs Waldemar Wojciech, Dziubek Ireneusz. 

IDT: 0000001104. Rok: 2021 

Tytuł oryginału: Kolbowy adapter do broni 
Numer patentu/prawa ochronnego: Rp.26899 
Numer zgłoszenia wynalazku: Wp.29210 
Data zgłoszenia wynalazku: 2021.01.25 
Kod kraju: PL 
Symbol klasyfikacji patentowej: 22-01 
Data ogłoszenia udzielenia patentu: 2021.05.04 WUP 9/2021 
Uprawniony z patentu: Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego 
Wdrożony: tak 

 Autorzy: Biegański Arkadiusz, Wojtyła Cezary, Rubiński Paweł, Dziubek Ireneusz 
IDT: 0000001103. Rok: 2021 
Tytuł oryginału: Toaleta jednorazowa 
Numer patentu/prawa ochronnego: Rp.26898 
Numer zgłoszenia wynalazku: Wp.29202 
Data zgłoszenia wynalazku: 2021.01.25 
Kod kraju: PL 
Symbol klasyfikacji patentowej: 23-07 
Data ogłoszenia udzielenia patentu: 2021.05.04 WUP 9/2021 
Uprawniony z patentu: Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego 

        Wdrożony: tak 

 Autorzy: Rubiński Paweł, Haja Oliwia, Dziubek Ireneusz 
IDT: 0000001102. Rok: 2021 
Tytuł oryginału: Urządzenie wspomagające ruch ręki  
Numer patentu/prawa ochronnego: Rp.26894  
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Numer zgłoszenia wynalazku: Wp.29211 Data zgłoszenia wynalazku: 2021.01.25  
Kod kraju: PL 
Symbol klasyfikacji patentowej: 24-04 
Data ogłoszenia udzielenia patentu: 2021.05.04 WUP 09/2021 
Uprawniony z patentu: Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego 
Wdrożony: tak 

 Autorzy: Dziubek Ireneusz, Pawlaczyk Bogumiła, Rubiński Paweł 
IDT: 0000000987. Rok: 2021 
Tytuł oryginału: Zapalarka do papierosów 
Numer patentu/prawa ochronnego: Rp.26688 
Numer zgłoszenia wynalazku: Wp.28927 
Data zgłoszenia wynalazku: 2020.09.22 
Kod kraju: PL 
Symbol klasyfikacji patentowej: 27.05 
Data ogłoszenia zgłoszenia wynalazku: 2021.02.22 WUP 4/2021 
Uprawniony z patentu: Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego 
Wdrożony: tak 

 
Efektywność w pozyskiwaniu praw do wzorów przemysłowych 
 

 Autorzy: Scheffs Waldemar Wojciech, Dziubek Ireneusz 
IDT: 0000001104. Rok: 2021 
Tytuł oryginału: Kolbowy adapter do broni 
Numer patentu/prawa ochronnego: Rp.26899 
Numer zgłoszenia wynalazku: Wp.29210 
Data zgłoszenia wynalazku: 2021.01.25 
Kod kraju: PL 
Symbol klasyfikacji patentowej: 22-01 
Data ogłoszenia udzielenia patentu: 2021.05.04 WUP 9/2021 
Uprawniony z patentu: Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego  
Adres url: https://ewyszukiwarka.pue.uprp.goy.pl/search/search-results/1a5ef9aa-1fb7-
41dd-8481-0aaa9079ba97 

 Autorzy: Biegański Arkadiusz, Wojtyła Cezary, Rubiński Paweł, Dziubek Ireneusz 
IDT: 0000001103. Rok: 2021 
Tytuł oryginału: Toaleta jednorazowa 
Numer patentu/prawa ochronnego: Rp.26898 
Numer zgłoszenia wynalazku: Wp.29202 
Data zgłoszenia wynalazku: 2021.01.25 
Kod kraju: PL 
Symbol klasyfikacji patentowej: 23-07 
Data ogłoszenia udzielenia patentu: 2021.05.04 WUP 9/2021 
Uprawniony z patentu: Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego  
Adres url: https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/Wp.29202 
Adres url: 
https://apiewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/api/collection/7adb398abd47c9f5d4563b39a
f607a5c 

 Autorzy: Rubiński Paweł, Haja Oliwia, Dziubek Ireneusz 

https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/Wp.29202
https://api-ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/api/collection/7adb398abd47c9f5d4563b39af607a5c
https://api-ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/api/collection/7adb398abd47c9f5d4563b39af607a5c
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IDT: 0000001102. Rok: 2021 
Tytuł oryginału: Urządzenie wspomagające ruch ręki  
Numer patentu/prawa ochronnego: Rp.26894  
Numer zgłoszenia wynalazku: Wp.29211 Data zgłoszenia wynalazku: 2021.01.25  
Kod kraju: PL 
Symbol klasyfikacji patentowej: 24-04 
Data ogłoszenia udzielenia patentu: 2021.05.04 WUP 09/2021 
Uprawniony z patentu: Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego 
Adres url: https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/search-results/22cb6223-
081a-4d24-b890-1882cb64d946 

 
Uczestnictwo w promocji kadr naukowych: 
 
Promotor rozpraw doktorskich: 
 

prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo  
– mgr Kamil Przyłuski (Akademia Kaliska), mgr inż. Wojciech Kinastowski (Akademia Kaliska), 
mgr Aleksandra Mazek (Akademia Kaliska), mgr Marta Kozłowska (Akademia Kaliska), mgr 
Dariusz Bieniek (Akademia Kaliska), mjr mgr Marcin Małys (Akademia Kaliska) 
prof. dr hab. inż. Jan Posobiec  
mgr Monika Łuszkiewicz (ASzWoj) praca złożona, powołana komisja we wrześniu 2020 r. 
złożone egzaminy z wyjątkiem j. obcego; mgr Roman Pisarski (Akademia Kaliska); mgr Paweł 
Zagórski (Akademia Kaliska); mgr Albert Famulski (Akademia Kaliska); mgr Ewa Oziembała 
(Akademia Kaliska); mgr Henryk Raczkowski (Akademia Kaliska). 
 

Przewodniczący komisji weryfikacyjnej/doktorskiej (2): 
Mgr (dr) Zofia Marciniak (Akademia Kaliska); mgr (dr) Sławomir Kotoński. 
 

dr hab. inż. Konrad Malasiewicz  
– dr Iwona Michniewicz, mgr Ireneusz Oziembała, mgr Ewa Wasielewska, mgr Damian 
Zdzieniecki (wszyscy Akademia Kaliska) 
 

prof. dr hab. Andrzej Polak  
– mgr Krzysztof Radomski (ASzWoj), mgr Jan Wojno (ASzWoj), mgr Miernik Rafał (ASzWoj), 
mgr Mikołajczyk Arkadiusz (ASzWoj), mgr Małycha Jarosław (ASzWoj), mgr Dąbrowska 
Monika (ASzWoj), mgr Bartosz Witucki (Akademia Kaliska), mgr Marietta Putz-Domagalska 
(Akademia Kaliska). 
 

dr hab. inż. Marek Kubiński 
- mgr Marek Dragan, mgr Katarzyna Bronowska, mgr Monika Napadłek, mgr Anna 
Londowska–Kaźmierczak, mgr Szymon Łukasik (wszyscy Akademia Kaliska). 
 

dr inż. Krystian Frącik  
(promotor pomocniczy) - dr Marek Gryga (Akademia Sztuki Wojennej), dr Karol Sobczak 
(Akademia Sztuki Wojennej) 
  

https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/search-results/22cb6223-081a-4d24-b890-1882cb64d946
https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/search-results/22cb6223-081a-4d24-b890-1882cb64d946
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dr hab. inż. Piotr Dela 
- mgr Przemysław Kuświk: Zapobieganie zjawisku korupcji wśród funkcjonariuszy Służby 
Więziennej, ASzWoj, Warszawa 2021. Obrona 25.10.2021 r. 
- mgr Maciej Remkowski: Bezpieczeństwo systemu NATINAMDS (NATO Integrated Air and 
Missile Defence System) w cyberprzestrzeni, ASzWoj, Warszawa 2020. Obrona 21.12.2020 r.   
 

dr hab. inż. Waldemar Scheffs  
- mgr Grzegorz Cichosz (Akademia Kaliska),  mgr Michał Juszczak (Akademia Kaliska) 
 

dr hab. Ireneusz Dziubek  
–  mgr Oliwia Haja (Akademia Kaliska), mgr Ida Parfimczyk (Akademia Kaliska),                                 
mgr Adam Handke (Akademia Krakowska), Mateusz Baranek (Akademia Kaliska),                        
Paweł Wielgocki (Akademia Kaliska), Marcin Barnat (Akademia Kaliska), Łukasz Mikołajczyk 
(Akademia Kaliska); 
 
Recenzje rozpraw doktorskich, habilitacyjnych oraz procedury profesorskiej 
 
           Tab.22. 
 

Tytuł/ stopień naukowy,  
imię i nazwisko 

Rozprawa 
doktorska 

Rozprawa 
habilitacyjna 

Procedura 
profesorska 

Razem 

prof. dr hab. Jarosław Wołejszo 3 2 1 6 

prof. dr hab. inż. Jan Posobiec 4  1 5 

prof. dr hab. Andrzej Polak 1 - - 1 

dr hab. Marek Kubiński 3 - - 3 

dr hab. inż. Piotr Dela 1   1 

dr hab. inż. Waldemar Scheffs 3 - - 3 

dr hab. Ireneusz Dziubek 3 - - 3 

RAZEM 18 2 2 22 
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Uczestnictwo w komisjach: doktorskich, habilitacyjnych, profesorskich 
 
          Tab.23.  
 

Tytuł/ stopień naukowy,  
imię i nazwisko 

Rozprawa 
doktorska 

Rozprawa 
habilitacyjna 

Procedura 
profesorska 

Razem 

prof. dr hab. Jarosław Wołejszo 3 3 1 7 

Prof. dr hab inż. Jan Posobiec 6  1 7 

dr hab. inż. Konrad Malasiewicz 1 - - 1 

prof. dr hab. Andrzej Polak 1 - - 1 

dr hab. Marek Kubiński 5 - - 5 

dr inż. Sławomir Wronka 2 - - 2 

dr hab. inż. Tomasz Rubaj 2   2 

dr hab. inż. Piotr Dela 1   1 

dr hab. inż. Waldemar Scheffs 5 - - 1 

dr hab. Ireneusz Dziubek 3 1 - 4 

RAZEM 29 4 2 35 

 
 

 
 

Recenzja monografii/podręczników/artykułów: 
 
prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo – recenzja monografii:  
Bogusz D., Siły Powietrzne i lotnictwo Rzeczypospolitej Polskiej, wyd. Lotnicza Akademia 
Wojskowa 2021.  
Bogusz D., Selekcja i szkolenie lotnicze pilotów wojskowych w SZ RP, wyd. Lotnicza Akademia 
Wojskowa 2021.  
Szynowski R., Ratownictwo górskie. Edukacja transgraniczna ratowników górskich w Polsce i 
na Słowacji, wyd. Akademia WSB Dąbrowa Górnicza 2021 
 

Prof. dr hab. inż. Jan Posobiec - recenzja monografii:  
Krztoń W., Wojna jako problem bezpieczeństwa współczesnego świata. Aspekt 
polemologiczny, wyd. Politechnika Rzeszowska, 2021. 
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Wrzosek M., Markiewicz Sz., Depczyński M., Rozpoznanie wojskowe i walka 
radioelektroniczna w systemie antydostępowym, wyd. ASzWoj, 2021. 
Wołejszo J., Rejman K., Wilczyńska M., (red. nauk.), Bezpieczeństwo informacji w organizacji, 
wyd. 20wacji21. 
Wołejszo J., Rejman K., Wilczyńska M., (red. nauk.),  Zarządzanie ryzykiem w organizacji, 
wyd. 2021. 
Kaźmierczak D., Ropski J., WasiutaO., Zakrzewski W., Edukacja w świecie VUCA. Szanse 
wyzwania zagrożenia oraz Edukacja w świecie VUCA. Charakterystyka środowiska 
bezpieczeństwa, wyd. LIBRON, Kraków 2021. 
Kraj K., Nowaczyk I., Laskowski M., Zakrzewski W., Interdyscyplinarny wymiar 
bezpieczeństwa. Szanse, wyzwania i zagrożenia – stan obecny i perspektywy, t. 2, wyd. 
Akademii im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski 2021. 
- recenzja artykułu:  
NN, Time – the significant capital of the manager, Scientific Journal of the Military University 
of Land Forces,  ISSN 2544-7122; 
NN, Atrybuty wyróżniające dowódcę, Scientific Journal of the Military University of Land 
Forces,  ISSN 2544-7122 
 

dr hab. inż. Konrad Malasiewicz - recenzja monografii:  
Działania hybrydowe a bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych w SZ RP – 
wybrane aspekty, M. Marczyk, M. Stolarz, B. Terebiński (red. nauk.), Wyd. Akademii Sztuki 
Wojennej, Warszawa 2021 
 

prof. dr hab. Andrzej Polak – recenzja monografii:  
P. Paździorek, T. Całkowski (red.), Aspekty sztuki operacyjnej w praktyce, wyd. Akademia 
Sztuki Wojennej, Warszawa 2021. 
 
dr hab. inż. Marek Kubiński  - recenzja monografii :  
Kompendium wiedzy o wojskach specjalnych wybranych państw, opracowanej przez ppłk. 
rez. dr. Marka Grygę, Warszawa 7.12.2020. 
Wybrane aspekty prowadzenia działań taktycznych w środowisku górzystym – brygada  
(z założeniami ćwiczenia), M. Kuczyński, A. Michalak, M. Urbanek, ASzWoj 2021. 

 recenzja artykułu:  Importance of Economic Security in Shaping Cultural Behaviors 
Influenced by Progressive Globalization Processes, [w:] Safety & Defense, Scientofic & 
Technical Journal, ISSN 2450-551X, Dęblin, Lotnicza Akademia Wojskowa 2020. 

 

dr hab. inż. Piotr Dela 

 Recenzja monografii:  
Izabela Oleksiewicz, Ochrona cyberprzestrzeni Unii europejskiej. Polityka-strategia-prawo, 
ISBN: 978-83-01-21672-6, Wydawnictwo Naukowe PWN,  Warszawa 2021.  
Bartosz Terebiński,  Organizacja wojskowego systemu łączności – podstawy teoretyczne,  
Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa 2020. 
Bartosz Terebiński, Maciej Marczyk, Marek Stolarz, Działania hybrydowe a bezpieczeństwo 
sieci i systemów teleinformatycznych w SZ RP – wybrane aspekty, Akademia Sztuki 
Wojennej, Warszawa 2021. 
Karol Górski, Marek Błachut, Łączność w pododdziale ogólnowojskowym, Wydawnictwo 
Akademii Wojsk Lądowych, Wrocław 2021. 
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Bartosz  Terebiński, Teleinformatyka wojskowa, Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa 
2021. 

 Recenzja artykułu dla kwartalnika Bellona:  
Cyberterrorism: the invisible threat, Bellona, Warszawa 2020. 

 Recenzja artykułu dla Rocznika Bezpieczeństwa Morskiego,  
Wybrane aspekty cyberbezpieczeństwa autonomicznych statków morskich, Gdynia 2021. 

 
dr hab. inż. Waldemar Scheffs 

 recenzja monografii:  
Lasota J., Przybylak M., Niewiński A., ANIMUS BELLI  – Duch Wojny. Tom III. Zmienność w 
historii sztuki wojennej wyd. Akademia Sztuki Wojennej 2020, ISBN 978-83-7523-594-4, 978-
83-7523-995-9 Tom III.  
 Markiewicz S.,  Organizacja systemu rozpoznania zagrożeń państwa . Rozpoznanie wojskowe 
w walce informacyjnej, wyd. Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa 2021, ISBN 978-83-8263-
164-7. 
 Wrzosek M., Markiewicz S., Mróz P., Organizacja systemu rozpoznania wojskowego we 
współczesnych operacjach militarnych, wyd. Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa 2021, 
ISBN jeszcze nie nadano 

 recenzja artykułu w Zeszytach naukowych SCENTIFIC JOURNAL OF THE MILITARY 
UNIVERSTY OF LAND FORCES Akademii Wojsk Lądowych 2021, (brak danych osoby  
i numeru ISNN)  

 

dr hab.  Ireneusz Dziubek - recenzja monografii:  
Wiśniewski R., Terroryzm. Studium przypadku, Wyd.  A. Marszałek, Toruń 2021 
P. Wolny, Holistyczne podejście do problemu ewakuacji, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 
Łódź 2021 
 

Konferencje naukowe, szkolenia, wykłady otwarte  
Organizacja 

1) prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo – przewodniczący konferencji naukowej -  
Prakseologia w naukach o bezpieczeństwie, organizowanej przez Akademię Kaliską – 
Kalisz, w dniu: 19-20 listopada 2021 roku 

2) dr hab. inż. Konrad Malasiewicz – przewodniczący komitetu organizacyjnego 
Prakseologia w naukach o bezpieczeństwie, organizowanej przez Akademię Kaliską – 
Kalisz, w dniu: 19-20 listopada 2021 roku 

3) prof. dr hab. Andrzej Polak, dr hab. Marek Kubiński, dr Zuzanna Przyłuska – członkowie 
Rady Programowej konferencji: Prakseologia w naukach o bezpieczeństwie, 
organizowanej przez Akademię Kaliską – Kalisz, w dniu: 19-20 listopada 2021 roku 

4) dr inż. Sławomir Wronka, dr inż. Krystian Frącik – członkowie komitetu organizacyjnego 
konferencji: Prakseologia w naukach o bezpieczeństwie, organizowanej przez Akademię 
Kaliską – Kalisz, w dniu: 19-20 listopada 2021 roku 

5) dr hab. inż. Tomasz Rubaj, dr hab. inż. Piotr Dela, dr Paweł Kamiński,  
dr inż. Norbert Prusiński, dr inż. Wiesław Jaszczur, dr Monika Majchrzak,  
dr inż. Wojciech Winkler, mgr Kamil Przyłuski 

Udział w Komitecie Naukowym, Komitecie Organizacyjnym i Uczestnictwo  
w Konferencji Naukowej: Prakseologia w naukach o bezpieczeństwie, Komitet naukowy, 
Akademia Kaliska, Uniwersytet Wrocławski, Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej, 
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Stowarzyszenie Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej, 
Kalisz 18-19.11.2021 r. 
 

6) dr hab. inż. Tomasz Rubaj, dr hab. inż. Piotr Dela 
Konferencja naukowa: II Jarosławskie Forum Audytu - Bezpieczeństwo informacji  
i zarządzania ryzykiem, Rada Naukowa, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-
Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, Polski Instytut Kontroli 
Wewnętrznej, Stowarzyszenie Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli 
Wewnętrznej, 24.02.2021 r. 

 
7) dr hab. inż. Piotr Dela 

 Konferencja naukowa: Odpowiedzialność prawna pracowników i funkcjonariuszy 
Służby Więziennej oraz innych formacji umundurowanych, w perspektywie 
wykonywanych zadań służbowych – implikacje prawno-społeczne, Komitet naukowy, 
Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, Centralny Zarząd Służby 
Więziennej, 27.05.2021 r. 

 Konferencja naukowa: Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa współczesnego świata. 
Wymiar polityczno-prawny, IV międzynarodowa konferencja naukowa, Komitet 
naukowy, Fundacja prowadzenia Badań Naukowych, Politechnika Rzeszowska, 
Uniwersytet Łódzki, Ostbayerische Techniche Hochschule Tegensburg,  Instambul 
Commerce University, Państwa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, 
Rzeszów 25-26.11.2021 r. 

 Konferencja naukowa: Przestępczość teleinformatyczna XXI, Komitet naukowy, 
Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia, 21-23.09.2021 r. 

 VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Współczesny człowiek  wobec zagrożeń  
w cyberprzestrzeni Aspekty techniczne. Innowacyjne  narzędzia IT kreacji 
rzeczywistości społecznej, Komitet naukowy, Akademia Pomorska w Słupsku, Morskie 
Centrum Cyberbezpieczeństwa, Słupsk 23-24.11.2021 r. 

 Krajowa Konferencja Naukowa: Współczesne uwarunkowania maskowania, Komitet 
naukowy, ASzWoj, Warszawa 30.11. – 01.12.2021. 

8) dr inż. Wiesław Jaszczur 

 Organizacja i uczestnictwo w warsztatach naukowych pt. Nowoczesne technologie  
i systemy telematyki w zarządzaniu flotą, przeznaczonych dla studentów III roku 
Akademii Kaliskiej. Współorganizacja z interesariuszem zewnętrznym firmą Kułton 
Transport, 18 styczeń 2020 r. 

 Organizacja ćwiczenia – symulacji katastrofy komunikacyjnej z zakresu zarządzania 
kryzysowego pt. „Praktyczne aspekty zarządzania kryzysowego z wykorzystaniem 
nowoczesnych technologii na przykładzie katastrofy komunikacyjnej”. z udziałem 
podmiotów (PSP, KMP, MCZK, Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej 
UM w Kaliszu, Inspekcji Transportu Drogowego w Poznaniu, Szpitala Zespolonego w 
Kaliszu, ZRM, Straży Miejskiej w Szczecinku i Kaliszu, interesariuszy zewnętrznych – 
firmy DRONELAND. Pl).  Kalisz, 27 maj 2021 r. 

9) dr hab. Ireneusz Dziubek współorganizator, II Międzynarodowa Konferencja 
Naukowa z  cyklu Prawa człowieka jako fundament demokratycznego państwa 
prawnego, pn. Informacyjny wymiar praw człowieka i obywatela w dn. 2020.11.25 
Warszawa 
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10) dr Zofia Marciniak – członek komitetu organizacyjnego I Konferencji Naukowo-
Dydaktycznej Prakseologia w naukach o bezpieczeństwie. –  Kalisz 19-20.11.2021. 

 
Współorganizacja 

1) prof. dr hab. Andrzej Polak – członek Rady Programowej konferencji: Działalność 
podmiotów sektora publicznego na rzecz bezpieczeństwa i rozwoju w dobie kryzysu, 
organizowanej przez ASzWoj. – Warszawa, w dniu: 17 listopada 2021 roku; 

2) dr hab. inż. Waldemar Scheffs - członek komitetu naukowego konferencji naukowej pt.: 
Organizacja systemu rozpoznania zagrożeń Państwa. Zarządzanie wiedzą w systemie 
bezpieczeństwa państwa”, organizowana przez Instytut Działań Informacyjnych Wydziału 
Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie w dniu 27 kwietnia 2021 r.; 

3) dr hab. Ireneusz Dziubek - Udział w komitetach naukowych i radach programowych: 

 2021.01.12 Warszawa, członek Rady Naukowo-Programowej, I Ogólnopolska 
Konferencja Naukowa pt. Dietetyka i Kosmetologia a Zdowy Styl Życia, organizatorzy: 
Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału 
Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w   Siedlcach, Akademia 
Kaliska im. Prezydenta S. Wojciechowskiego, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  
w Koszalinie, Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia; 

 2021.01.27 Warszawa, członek Komitetu Naukowego, VI Ogólnopolska Konferencja 
Naukowa Bezpieczeństwo informacyjne pt. Współczesne szanse, wzywania i  zagrożenia 
dla informacyjnego wymiaru bezpieczeństwa państwa, główny organizator: Instytut 
Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-
Humanistycznego w Siedlcach; 

 2021.10.22-20 Warszawa, członek Komitetu Naukowego, IV Ogólnopolski Kongres 
Naukowo-Techniczny SAFE PLACE 2021, organizatorzy: Wydział Bezpieczeństwa, 
Logistyki i Zarządzania - WAT Warszawa; Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk 
Społeczno-Prawnych we Wrocławiu - Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego  
i Indywidualnego w Krakowie; Instytut Nauk o Polityce i Administracji - Uniwersytet 
Opolski; Safety Project Jarosław Stelmach; 

 2021.11.18-19-06 Kalisz, członek Komitetu Naukowego, Konferencja Naukowa 
pt.  Prakseologia w naukach o bezpieczeństwie, główny organizator: Instytut Nauk  
o Bezpieczeństwie Akademii Kaliskiej im. Prezydenta S. Wojciechowskiego 
 

4) dr Bogumiła Pawlaczyk  

 członek Rady Naukowo-Programowej I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 
Dietetyka i Kosmetologia a Zdrowy Styl Życia, Warszawa 12.01.2021; 

 członek Komitetu Naukowego VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 
Bezpieczeństwo Informacyjne pt. Współczesne szanse, wyzwania i zagrożenia dla 
informacyjnego wymiaru bezpieczeństwa państwa, główny organizator: Collegium 
Bobolanum Akademia Katolicka, Warszawa: 27.01.2021; 

 członek Komitetu Naukowego IV Ogólnopolskiego Kongresu Naukowo-Technicznego 
SAFE PLACE 2021 - Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności 
publicznej, Warszawa: 20-22.10.2021 
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Udział w konferencji 
 

Prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo 
Prof. dr hab. inż. Jan Posobiec 

 Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Prakseologia w naukach o bezpieczeństwie.–  Kalisz 
19-20.11.2021 r. 

 II Światowa Konferencja Zdrowia Rodziny – Kalisz 24-25.10.2021 r. 

 XXII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Jakość nadzieją na lepszy świat QUALITY  
& HOPE – Lublin 22.10.2021 r. 

 

prof. dr hab. Andrzej Polak  

 udział w konferencji: Uwarunkowania i konteksty bezpieczeństwa wewnętrznego, 
organizowanej przez AWSB – Dąbrowa Górnicza, w dniu: 21 stycznia 2021 roku; 

 wygłoszenie referatu, na temat: System dowodzenia SZ RP. Retrospekcja; 

 udział w warsztatach metodologicznych: Rozwój wiedzy w naukach o bezpieczeństwie a 
wymagania praktyki, organizowanej przez UPH – Siedlce, w dniu: 23 kwietnia 2021 roku 

      - głos w dyskusji 
 

prof. dr hab. Andrzej Polak, dr hab. Marek Kubiński, dr hab. inż. Konrad Malasiewicz – 

udział w seminarium naukowym: Trzecia wojna światowa DELTA, organizowanej przez AWL 
– Wrocław, w dniu: 20 maja 2021 roku - głos w dyskusji 
 

dr hab. inż. Tomasz Rubaj - Udział w Konferencji  Fundacji Rektorów Polskich, Warszawa 
13.10.2021 r. 
 

dr hab. inż. Tomasz Rubaj, dr inż. Norbert Prusiński, dr inż. Wiesław Jaszczur 
- Seminarium Naukowe „Trzecia Wojna Światowa Delta”. Akademia Wojsk Lądowych,  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie we Wrocławiu, 20 maja 2021 r. 
 
dr hab. inż. Tomasz Rubaj, dr Monika Majchrzak 
- II Światowa Konferencja Zdrowia Rodziny, Kalisz 24-25 października 2021 r., 
 

Udział czynny/wygłoszone referaty: 
 
dr hab. inż. Tomasz Rubaj 

 Referat: Integracja w zarządzaniu kryzysowym – referat wprowadzający. Konferencja 
Prakseologia w naukach o bezpieczeństwie. Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Akademia 
Kaliska 18.11.2021 r. 
 

dr hab. inż. Piotr Dela 

 Referat: Suwerenność cyfrowa edukacji zdalnej [w:] Konferencja naukowa Edukacja  
w pandemii. Nowe zjawiska, zagrożenia i szanse. Perspektywa edukacyjna (nie) tylko służb 
mundurowych,  Lwowski Państwowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych Ukrainy; 
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni; Akademia Sztuki 
Wojennej w Warszawie - Rembertowie; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 
Szczytno, 3.03.2021. 
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 Referat: Wykorzystanie cyberprzestrzeni w konflikcie hybrydowym [w] Konferencja 
naukowa Przestępczość teleinformatyczna XXI, Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia 21-
23.09.2021 r. 

 Referat: Militaryzacja cyberprzestrzeni: obszary rywalizacji [w] VI Ogólnopolska 
Konferencja Naukowa Współczesny człowiek wobec zagrożeń w cyberprzestrzeni. Aspekty 
techniczne, Innowacyjne narzędzia IT kreacji rzeczywistości społecznej, Akademia 
Pomorska w Słupsku, 23-24.11.2021 r. 

 Referat: Wojna w cyberprzestrzeni. Fakty i mity [w] IV międzynarodowa konferencja 
naukowa Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa współczesnego świata. Wymiar 
polityczno-prawny, Fundacja prowadzenia Badań Naukowych, Politechnika Rzeszowska, 
Uniwersytet Łódzki, Ostbayerische Techniche Hochschule Tegensburg,  Instambul 
Commerce University, Państwa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, 
Rzeszów 25-26.11.2021 r. 

 Referat: Wojna z wykorzystaniem cyberprzestrzeni [w] XIII Ogólnopolska Konferencja 
Naukowa pt. Bezpieczeństwo cyfrowe: od problemów globalnych do lokalnych. Państwo  
i społeczeństwo, Wyższa Szkoła Służby Pożarniczej, Wyższa Szkoła Gospodarki 
Euroregionalnej, Warszawa 22.11.2021r. 

 Referat: Maskowania infrastruktury krytycznej – wybrane aspekty [w] Konferencja 
naukowa Współczesne uwarunkowania maskowania, Akademia Sztuki Wojennej, 
Warszawa 30.11-1.12.2021 r. 
 

dr inż. Wiesław Jaszczur 

 Referat: Szkolenia pilotów i operatorów dronów wśród studentów. III Interdyscyplinarna 
Konferencja Naukowa; Autonomiczne roboty w systemach bezpieczeństwa. Wydział 
Dziennikarstwa, UAM Poznań, 15.04.2021 r. 

 Referat: Teoretyczne i praktyczne aspekty sprawności działania w sytuacjach 
kryzysowych na przykładzie katastrofy komunikacyjnej – organizacja, przebieg i wyniki 
badań. Konferencja Prakseologia w naukach o bezpieczeństwie. Instytut Nauk  
o Bezpieczeństwie Akademia Kaliska 18.11.2021 r. 
 

dr hab. inż. Waldemar Scheffs  

 Konferencja międzynarodowa:  IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna 
NATCON „Technologie morskie dla obronności bezpieczeństwa” organizowana przez 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A., Akademię Marynarki 
Wojennej oraz Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.CTM w dniach 20-22 kwietnia 
2021r. 

 Konferencja krajowa: „Organizacja systemu rozpoznania zagrożeń Państwa. Zarządzanie 
wiedzą w systemie bezpieczeństwa państwa”, organizowana przez Instytut Działań 
Informacyjnych Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie w dniu 
27 kwietnia 2021 r., 

 -Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Animus Belli 2021. Wojna obronna  w sztuce 
wojennej”, organizowana przez Akademię Sztuki Wojennej w Warszawie w dniu 12 maja 
2021 r.,  

 Seminarium naukowe: „Trzecia wojna światowa DELTA”, organizowana przez Akademię 
Wojsk Lądowych we Wrocławiu w dniu 20 maja 2021 r., 

 IV Kongres Naukowo-techniczny SAFE PLACE 2021. Bezpieczeństwo antyterrorystyczne 
budynków użyteczności publicznej. Dobre praktyki i rekomendacje. Organizowanej prze 
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WAT, Uniwersytet Opolski, Wyższą szkołę Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego 
APERION, SAFETY PROJECT w dniach 20-22 października 2021 r. 

 Konferencja krajowa: Prakseologia w naukach o bezpieczeństwie. Sprawność działania  
w bezpieczeństwie narodowym”, organizowana przez Instytut Nauk o Bezpieczeństwie   
i Wydział Nauk Społecznych Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława 
Wojciechowskiego w dniach 18-19 listopada 2021 r. 
 

dr hab.  Ireneusz Dziubek 

 2021.01.27 Warszawa, referat: I. T. Dziubek, Informacyjne aspekty stanów 
nadzwyczajnych w III RP, [w:] VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo 
informacyjne pt. Współczesne szanse, wzywania i  zagrożenia dla informacyjnego 
wymiaru bezpieczeństwa państwa, główny organizator: Instytut Nauk  
o Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-
Humanistycznego w Siedlcach 

 2021.09.09-07 Bardejovské Kúpele - Słowacja: referat I.T. Dziubek, A. Kołodziej, 
K. Talaśka, Modelling the tip-up barrel firearms on the example of the Beretta 21A 
pistol  [w:] XXVI Międzynarodowa Polsko - Słowacka Konferencja pt. Machine Modeling 
and Simulations - MMS 2021, główny organizator: Technická univerzita v Košiciach, 
Letná č. 9, 041 00 Koszyce, Republika Słowacka; 

 2021.09.09-07 Bardejovské Kúpele - Słowacja: referat I.T. Dziubek, A. Hofman, 
P.  Nowakowski, A Świerek, Wear and tear evaluation issues of short firearms on the 
example of the HK SFP9L pistol [w:] XXVI Międzynarodowa Polsko - Słowacka 
Konferencja pt. Machine Modeling and Simulations - MMS 2021, główny organizator: 
Technická univerzita v Košiciach, Letná č. 9, 041 00 Koszyce, Republika Słowacka; 

 2021.10.25-24 Kalisz, wystawione dwa postery naukowe I. T. Dziubek, A. Hofman, 
P.  Nowakowski and A. Świerek pn.  Wear and tear evaluation issues of short firearms 
on the example of the HK SFP9L pistol i I.T. Dziubek, A. Kołodziej, K. Talaśka, pt. 
Modelling the tip-up barrel firearms on the example of the Beretta 21A pistol [w:]  
II Światowa Konferencja Naukowa Zdrowia Rodziny, organizator Akademia Kaliska; 

  2021.10.22-20 Warszawa, referat: I. T. Dziubek, Broń samodziałowa i ukryta  
w budynkach użyteczności publicznej - możliwości i zagrożenia, [w:]  IV Ogólnopolski 
Kongres Naukowo-Techniczny SAFE PLACE 2021, organizatorzy: Wydział 
Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania - WAT Warszawa; Dolnośląski Wydział 
Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych we Wrocławiu - Wyższa Szkoła 
Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie; Instytut Nauk o Polityce 
i  Administracji - Uniwersytet Opolski; Safety Project Jarosław Stelmach; 

 2021.11.09-08 Bułgaria, Svishtov, referat I.T. Dziubek, T. Manasterska,  
The implementation of goals of balanced development of Poland against the 
challenges and dangers of waste management [w:] International Scientific Conference 
Sustainable Development and Social and Economic Cohesion in the 21st Century: 
Trends and Challenges, główny organizator: D. A. Tsenov Academy of Economics, 
Svishtov; 
 

udział bez referatu: 

 2021.11.18-19 Kalisz, Konferencja Naukowa pt.  Prakseologia w naukach 
o  bezpieczeństwie, główny organizator: Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Akademii 
Kaliskiej im. Prezydenta S. Wojciechowskiego; 
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dr Bogumiła Pawlaczyk 

 VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo Informacyjne pt. Współczesne 
szanse, wyzwania i zagrożenia dla informacyjnego wymiaru bezpieczeństwa państwa, 
organizowana przez: Akademię Kaliską, Collegium Bobolanum Akademię Katolicką,  
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Warszawa 27.01.2021 r.,  referat 
I.T. Dziubek, B. Pawlaczyk,  Informacyjne aspekty stanów nadzwyczajnych w III RP; 

 Konferencja pt. Dokumenty - Bezpieczeństwo i Kontrola, w tym kontrola taktyczna, 
organizowana przez Komendę Stołeczną Policji, Warszawa 22-23.04.2021 r.; 

 Seminarium Naukowe - Trzecia Wojna Światowa Delta (TWŚD), organizowanego przez 
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Instytut Dowodzenia Akademii Wojsk Lądowych, 
Wrocław 20.05.2021 r.; 

 Seminarium Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Forum Jakości 2021 pt. Czego 
dowiedzieliśmy się o szkolnictwie wyższym w trakcie pandemii COVID-19? Zapewnienie 
jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym - kryzysy i szanse w perspektywie krótko-  
i długoterminowej - 09.06.2021 r. 

 IV Ogólnopolski Kongres Naukowo-Techniczny SAFE PLACE 2021 - Bezpieczeństwo 
antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. Dobre praktyki i rekomendacje, 
organizowanego przez: Wojskową Akademię Techniczną, Uniwersytet Opolski, Szkołę 
Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie, Warszawa20-22.10.2021 r., 
referat B. Pawlaczyk, Wyzwania i problemy ochrony obiektów zamkniętych na 
przykładzie hali widowiskowo-sportowej Arena Kalisz 
 

dr Roman Kaszubowski 

 IX Ogólnopolskich Warsztatach Metodologiczno-Dydaktycznych w Naukach  
o Bezpieczeństwie, temat wystąpienia: Wypalenie zawodowe pracowników administracji 
publicznej w dobie COVID 19  – 23.04.2021 r.,  Siedlce  

 VII Transdyscyplinarnej Konferencji Naukowej w Naukach o Bezpieczeństwie, temat 
wystąpienia: Praca i nauczanie zdalne podczas pandemii COVID – 19. Doświadczenia, 
refleksje i wnioski – 11.06.2021 r., Siedlce  

 Seminarium naukowego Trzecia Wojna Światowa DELTA. 20.05.2021 r.  

 Konferencja Naukowa ,,Prakseologia w naukach o bezpieczeństwie” 18-19.11.2021 r. 
Kalisz- temat wystąpienia : Przestępczość jako główne zagrożenie dla bezpieczeństwa 
społecznego. 

 
dr Zofia Marciniak 

 IX Ogólnopolskie Warsztaty Metodologiczno-Dydaktyczne w Naukach  
o Bezpieczeństwie, temat wystąpienia: „Wypalenie zawodowe pracowników 
administracji publicznej w dobie COVID 19” Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy 
w Siedlcach  – 23.04.2021 r.,  Siedlce  

 VII Transdyscyplinarna Konferencja Naukowa w Naukach o Bezpieczeństwie, temat 
wystąpienia: Praca i nauczanie zdalne podczas pandemii COVID – 19. Doświadczenia, 
refleksje i wnioski” Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach – 11.06.2021 
r., Siedlce.  

 Seminarium naukowego „Trzecia Wojna Światowa DELTA” w Akademii Wojsk Lądowych 
we Wrocławiu w dniu 20.05.2021 r.  

 Seminarium Securitologii – 9.06.2021 r. 
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 Seminarium Polskiej Komisji Akredytacyjnej - Forum Jakości 2021,  9.06.2021 r. 

 Konferencja krajowa: Prakseologia w naukach o bezpieczeństwie. Sprawność działania  
w bezpieczeństwie narodowym”, organizowana przez Instytut Nauk o Bezpieczeństwie  
 i Wydział Nauk Społecznych Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława 
Wojciechowskiego w dniach 18-19.11.2021 r. 

 

Szkolenia 
 
prof. dr hab. inż. Jan Posobiec -  udział w szkoleniu Polskiej Komisji Akredytacyjnej – 
Akredytacja PKA w formie zdalnej – czerwiec 2021; 
dr hab. inż. Konrad Malasiewicz dr Zuzanna Przyłuska – Obsługa studenta 
z niepełnosprawnością. Komunikacja i savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością. 
Realizowane w ramach projektu „Uczelnia dostępna” w dniu 28.09.2021; 
 

dr hab. inż. Piotr Dela – udział w Zimowej szkole cyberbezpieczeństwa – Seminarium Walka 
informacyjna wczoraj i dziś – wyzwania, Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia,  
9-10.03.2021 
 

dr Monika Majchrzak  

 udział w Wykładzie otwartym w ramach inicjatywy pt. Seminarium Securitologi. Prelekcję 
wygłosił dr hab. Janusz Świniarski nt. O znaczeniach nazwy złożonej bezpieczeństwo,  
w dniu 09.062021 r. 

 udział w szkoleniu nt. Obsługa studenta z niepełnosprawnością. Wsparcie psychologiczne 
wobec osób z niepełnosprawnością - 24.09.2021; 

 udział w szkoleniu nt. Jak wykorzystać doświadczenia ze zdalnego nauczania w nauczaniu 
stacjonarnym - wrzesień 2021. 

 

dr Paweł Kamiński - Instalacja, konfiguracja oraz obsługa oprogramowania Systemu 
Zarządzania Kryzysowego Jaśmin, Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości, 
MEiN/2021/138/DIR/DID; 

 

mgr Kamil Przyłuski  -  udział w szkoleniu z zakresu przeciwdziałania praniu brudnych 
pieniędzy i finansowaniu terroryzmu organizowanego przez Getin Noble Bank S.A. (egzamin 
27.10.2021) – zgodnie ze standardami Głównego Inspektora Informacji Finansowej przy 
Ministerstwie Finansów. 
 

dr hab. inż. Waldemar Scheffs – udział w szkoleniu „Uczelnia Dostępna” POWR.03.05.00-00-
A032/20 Obsługa studenta z niepełnosprawnością. Wsparcie psychologiczne wobec osób  
z niepełnosprawnością, 24 09.2021r. 
 

dr hab.  Ireneusz Dziubek – udział w programie STAFF MOBILITY FOR TRAINING Erasmus+, 
uczelnia: Sokhumi State University miejsce: Tbilisi, Gruzja w dn. 06-12.06.2021 r.; udział jako 
uczestnik w programie STAFF MOBILITY FOR TRAINING Erasmus+, uczelnia:  D. A. Tsenov 
Academy of Economics, miejsce: Svishtov; Bułgaria w dn.  08-12.11.2021 r. 
 

dr Bogumiła Pawlaczyk - udział w szkoleniu zorganizowanym przez Optima Centrum 
Rozwoju i Kształcenia Kadr nt. Obsługa studenta z niepełnosprawnością. Wsparcie 
psychologiczne wobec osób z niepełnosprawnością - 24.09.2021 r. 
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dr Zofia Marciniak - udział w szkoleniu pt. Obsługa studenta z niepełnosprawnością. 
Wsparcie psychologiczne wobec osób z niepełnosprawnością -  24.09.2021 r.; udział  
w szkoleniu pt. Prawidłowa emisja głosu – 3.12.2021 r., udział w szkoleniu pt. Grywalizacja  
w edukacji – 4-5.12.2021 r. 
 

Sprawy organizacyjne/ udział w komisjach uczelnianych i pozauczelnianych 
 

prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo – członek Senatu Akademii Kaliskiej; przewodniczący 
Senackiej Komisji ds. Kształcenia; przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Nauk o 
Bezpieczeństwie; członek komisji Akademii Kaliskiej ds. własnego funduszu stypendialnego; 
członek Senackiej Komisji ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni; ekspert zespołu nauk 
społecznych w zakresie nauk społecznych i prawnych PKA, dziedzina nauk społecznych, 
dyscyplina: nauki o bezpieczeństwie; przewodniczący Rady Naukowej czasopisma 
KontrolerInfo, wydawca Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej Warszawa ul. Sienna 93/35. 
 

prof. dr hab. Inż. Jan Posobiec 
Członek Rady Naukowej nauk o bezpieczeństwie; 
Pełnomocnik Rektora ds. Jakości kształcenia od 21.09.2020 r.;  
Przewodniczący Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia  
Członek Rady Naukowej czasopisma KontrolerInfo, wydawca Polski Instytut Kontroli 
Wewnętrznej Warszawa ul. Sienna 93/35 od 2017 r. 
Członek Rady Redakcyjnej pisma  "Security Forum" od 2021 r. 

 

dr hab. inż. Konrad Malasiewicz, prof. dr hab. Andrzej Polak, dr hab. Marek Kubiński,  
dr inż. Sławomir Wronka, dr Zuzanna Przyłuska – członkowie Rady Naukowej Dyscypliny 
Nauk o Bezpieczeństwie 
 
dr hab. inż. Konrad Malasiewicz – członek Uczelnianej Komisji Oceniającej ds. Oceny 
Nauczycieli Akademickich Akademii Kaliskiej 
 

dr hab. inż. Marek Kubiński – członek Zespołu ds. Ewaluacji Jakości Działalności Naukowej 
Akademii Kaliskiej dla dyscyplin: nauki o bezpieczeństwie i nauki o zarządzaniu  
i jakości; członek Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds.  Nauczycieli Akademickich; członek  
Rady Naukowej Dyscypliny Nauk o Bezpieczeństwie. 
 

dr inż. Sławomir Wronka - członek Rady Naukowej czasopisma KontrolerInfo, wydawca 
Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej Warszawa ul. Sienna 93/35 oraz Członek Zespołu ds. 
Ewaluacji Jakości Działalności Naukowej w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie 
 

dr hab. inż. Tomasz Rubaj – członek Rady Naukowej Dyscypliny Nauk  
o Bezpieczeństwie 
 

dr hab. inż. Piotr Dela – członek Rady Naukowej Dyscypliny Nauk  
o Bezpieczeństwie; członek rady naukowej czasopisma Cybersecurity and Cybercrime, główny 
specjalista w Morskim Centrum Cyberbezpieczeństwa, ekspert UE ds. oceny wniosków 
konkursowych, ekspert NCBiR 
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dr Monika Majchrzak – członek Rady Naukowej Dyscypliny Nauk  
o Bezpieczeństwie, uczelniany opiekun praktyk studenckich na kierunku Zarządzanie, członek 
Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
 

dr inż. Wiesław Jaszczur – członek Rady Naukowej Dyscypliny Nauk  
o Bezpieczeństwie, a ponadto:  

 Udział w pracach Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (KTPN). 

 Udział w Uczelnianej Komisji Wyborczej Akademii Kaliskiej. 

 Udział w Komisji ds. Promocji w Wydziale Nauk Społecznych Akademii Kaliskiej. 

 Udział w Zespole ds. Jakości Kształcenia w Wydziale Nauk Społecznych Akademii 
Kaliskiej. 

 Jako opiekun naukowy prowadzenie Koła Naukowego Bezpieczeństwo Ruchu 
Drogowego. Zrealizowano wyjazd edukacyjny 12 listopada 2021 r. z grupą 27 studentów 
WNS AK. Merytoryczna opieka w przygotowaniu w 2021 r. przez dwa zespoły studentów 
KN BRD 2 artykułów w czasopiśmie Studia Kaliskie i w publikacji Teoretyczne  
i praktyczne aspekty bezpieczeństwa / red. nauk. Paweł Kamiński, Wiesław Jaszczur, 
Grzegorz Grondys. 

 
dr Paweł Kamiński – członek Rady Naukowej Dyscypliny Nauk o Bezpieczeństwie; 
Przewodniczący Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej; Członek Zespołu ds. 
Promocji Wydziału Nauk Społecznych 
 

dr inż. Norbert Prusiński – członek Rady Naukowej Dyscypliny Nauk  
o Bezpieczeństwie; członek Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich 
 

dr inż. Wojciech Winkler – członek Rady Naukowej Dyscypliny Nauki  
o Bezpieczeństwie 
 

dr hab. inż. Waldemar Scheffs – członek Rady Naukowej Dyscypliny Nauk o Bezpieczeństwie 
Akademii Kaliskiej; recenzent czasopisma naukowego Military Science  oraz Obronność  
w Akademii Sztuki Wojskowej w Warszawie 
 

dr hab.  Ireneusz Dziubek 
Uczelnia: 

 dyrektor Centrum Badawczo-Wdrożeniowego Akademii Kaliskiej;  

 członek Rady Naukowej Dyscypliny Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Kaliskiej;  

 członek Komisji Weryfikacyjnej (Doktorskiej) - mgr Zofii Marciniak (05.2021);  
mgr. Sławomira Kotońskiego (11.2021);  

 członek Zespołu d/s Promocji Wydziału Nauk Społecznych (Decyzja Dziekana Wydziału 
Nauk Społecznych nr 8/2021);  

 członek Uczelnianej Komisji Odwoławczej ds. Oceny Nauczycieli Akademickich Akademii 
Kaliskiej;  

Poza Uczelnią: 

 członek Rady Naukowo - Programowej  kwartalnika  KontrolerINFO Polskiego Instytutu 
Kontroli Wewnętrznej w Warszawie; 

 członek Rady Naukowej Wydawnictwa Life and Movement; 

 recenzent wydawniczy: 
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 w czasopiśmie naukowym pt. Studia Wschodnioeuropejskie, wydawca: Instytut 
Europeistyki WDiNP Uniwersytetu Warszawskiego; 

 w czasopiśmie  naukowym pt.  Bezpieczeństwo Dawniej i  Dziś. Świat - Europa – 
Polska, wydawca: Stowarzyszenie Edukacja dla  Bezpieczeństwa w Poznaniu; 

 w kwartalniku Problemy mechatroniki. Uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria 
bezpieczeństwa, wydawca: WAT; 

 Zeszytów Naukowych Obronność Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii 
Sztuki Wojennej w Warszawie; 

 ekspert i konsultant naukowy: 
 Sąd Okręgowy w Kaliszu - Biegły w dziedzinie broni, amunicji i materiałów 

wybuchowych; 
 członek Zespołu Ekspertów HSB Polska Sp. z o.o. w Warszawie w zakresie procesów 

legislacyjnych  związanych z funkcjonowaniem instytucji bezpieczeństwa 
publicznego oraz tworzenia  rozwiązań prawnych z zakresu bezpieczeństwa 
i  porządku publicznego; 

 członek Zespołu Ekspertów MEGMAR LOGISTICS & CONSULTING  w  Kutnie; 
 Szef Zespołu Organizacji Badań i Innowacji AGRO-STAR w Kaliszu; 
 Szef Specjalistycznego Zespołu Analityczno-Badawczego KONSORCJUM  KONKRET  

w Kaliszu; 
 ekspert w Projekcie Naukowo-Badawczym pod tytułem: Dwie dekady polskich 

działań antyterrorystycznych z perspektywy skutków pośrednich zamachów 
terrorystycznych w  WTC i Pentagon; sygnatura projektu: 1/I.2021-
XII.2021/NWIBBO/DIFIN; miejsce realizacji projektu: Naukowo-Wydawniczy Instytut 
Badań bezpieczeństwa i Obronności WSBPI Apeiron w Krakowie 

 
dr Bogumiła Pawlaczyk - współpraca z Muzeum Techniki i Uzbrojenia Wojskowego  
w Kaliszu; HSB Polska Sp. z o.o. – członek Zespołu Ekspertów w zakresie procesów 
legislacyjnych  związanych z funkcjonowaniem instytucji bezpieczeństwa publicznego oraz 
tworzenia  rozwiązań prawnych z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego;  AGRO-
STAR - członek Zespołu Organizacji Badań i Innowacji - eksperckie wsparcie w zakresie 
innowacyjnych przekształceń i rozwoju;  KONSORCJUM  KONKRET członek Specjalistycznego 
Zespołu Analityczno-Badawczego; MEGMAR LOGISTICS & CONSULTING - członek  zespołu 
doradczo – eksperckiego, którego zadaniem jest wymiana poglądów oraz popularyzacja 
zagadnień związanych z podstawową działalnością przedsiębiorstwa. Do zadań członków 
zespołu należy organizowanie naukowych debat eksperckich, seminariów służących 
merytorycznej dyskusji, wymianie poglądów w poszczególnych dziedzinach i dyscyplinach 
nauki. Promowanie nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań powstających podczas 
codziennej działalności spółki 
 

dr Roman Kaszubowski - Opiekun Studenckiego Koła Naukowego „NOWY ŚWIAT” 
 

  



167 
 

 
33.8. INSTYTUT WSPÓŁPRACY Z MIĘDZYNARODOWYM INSTYTUTEM DS. BADAŃ 

PREWENCYJNYCH  
 

Zespół: 

Dyrektor: prof. dr hab. n. med. Hanna Krauss 
Z-ca  dyrektora: mgr Jolanta Bilińska 
gen. dr n. med. Andrzej Trybusz 
Adiunkci 
dr n. med. Cezary Wojtyła 
dr n. med. Mateusz Zatoński 
 
Organizacja konferencji  
Polsko – Niemiecka Konferencja Naukowa Kołobrzeg 24 – 26.08.2021 r. 
Prowadzenie strony internetowej z informacjami nt. COVID, profilaktyki chorób   
 
Prof. dr hab. n. med. Hanna Krauss 

 
1) Pruszyńska-Oszmałek Ewa, Wojciechowska Małgorzata, Sassek Maciej, Krauss 

Hanna, Leciejewska Natalia, Szczepankiewicz Dawid, Ślósarz Piotr, Nogowski 
Leszek, Kołodziejski Paweł A. 
 
The long-term effects of high-fat and high-protein diets on the metabolic and endocrine 
activity of adipocytes in rats.: Biology (Basel),Szczegóły: 2021 : Vol. 10, nr 4, art. 339 [s. 
1-15], e-ISSN: 2079-7737 Impact Factor: 5.079, Punktacja MEiN: 100.000 
 

2) Piątek J.; Bernatek M.; Krauss H., Wojciechowska M.;Chęcińska-Maciejewska Z.,  
Kaczmarek P.; Sommermeyer H.;.“Effects of a Nine Strain Bacterial Synbiotic compared 
to Simethicone in Colicky Babies – An Open-label Randomized Study”. Beneficial 
Microbes,  2021; March 2021 
DOI:10.3920/BM2020.0160,  IF 3,370 

3) M. Wojciechowska, O.W.Wisniewski, P. Kołodziejski , H. Krauss. Hepcidin in physiology 
and pathophysiology. JOURNAL Of PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY 2021, 72, 1 | 
DOI: 10.26402/jpp.2021. IF 2.644 
 

4) E. Pruszyńska-Oszmałek1#,*, M.Wojciechowska2#, H.Krauss3, M.Sassek1, N.Leciejewska1, 
D.Szczepankiewicz1, K. W. Nowak1, J.Piątek3, L.Nogowski1, J. H. Śliwowska4, P.A. 
Kołodziejski1,*Obesity is associate with increased level of kisspeptin in mothers’ blood and 
umbilical cord blood - a pilot study. European Review for Medical and Pharmacological 
Sciences,  : 2021 : Vol. 25, nr 19, s. 5993-6002,  IF 3,024 

 

5) Wojciechowska M., Pruszyńska-Oszmałek E., Kołodziejski P. A., Krauss H., Leciejewska 
N. Szczepankiewicz D. Bień J. Skrzypski M., Wilczak M., Sassek M. 
 Changes in MOTS-c level in the blood of pregnant women with metabolic disorders. 
 Biology (Basel): 2021 : Vol. 10, nr 10, art. 1032 [s. 1-8], Impact Factor: 5.079 
Punktacja MEiN: 100.000 
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Przyjęto do druku 
Hormones regulating energy homeostasis in breastfeeding vs. formula feeding mothers.J. 
Nurek, O.W. Wiśniewski, J. Kupsz, H. Krauss, Z. Buchwald, Z. Chęcińska-Maciejewska, M. 
Gibas-Dorna. J.Physiol.Pharmacol. 2021, IF 3,01, Punktacja MEiN: 100.000 
 

Podręczniki i monografie 

Podręcznik 

Tytuł oryginału: Fizjologia człowieka. Podstawy. 
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Red. nauk.: Hanna Krauss, Magdalena Gibas-Dorna. 
Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL Wydaw. Lek., 2021 
Opis fizyczny: XXII, 562 s. : il. tab.; 24 cm - bibliogr. przy rozdz. 

Rozdziały  

1. Fizjologia układu dokrewnego.  
Hanna Krauss, Jacek Koźlik, Zuzanna Chęcińska-Maciejewska 
Tytuł całości: W: Fizjologia człowieka. Podstawy. 
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Red. nauk.: Hanna Krauss, Magdalena Gibas-Dorna. 
Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL Wydaw. Lek., 2021 
Punktacja MEiN: 20.000 
 

2. Fizjologia rozrodu  
 Jacek Koźlik, Małgorzata Wojciechowska, Hanna Krauss 

Tytuł całości: W: Fizjologia człowieka. Podstawy. 
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Red. nauk.: Hanna Krauss, Magdalena Gibas-Dorna. 
Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL Wydaw. Lek., 2021 
Punktacja MEiN: 20.000 
 

3. Wyższe funkcje ośrodkowego układu nerwowego  
Agnieszka Adamczak - Ratajczak, Alina Grochowalska, Przemysław Sosnowski +, Hanna 
Krauss 
Tytuł całości: W: Fizjologia człowieka. Podstawy. 
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Red. nauk.: Hanna Krauss, Magdalena Gibas-Dorna. 
Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL Wydaw. Lek., 2021 
Punktacja MEiN: 20.000 
 

4. Układy grupowe krwi  
      Hanna Krauss, Justyna Kupsz 

Tytuł całości: W: Fizjologia człowieka. Podstawy. 
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Red. nauk.: Hanna Krauss, Magdalena Gibas-Dorna. 
Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL Wydaw. Lek., 2021 
Punktacja MEiN: 20.000 
 

5. Funkcje krwi i jej elementów morfotycznych  
     Hanna Krauss, Justyna Kupsz, Alina Grochowalska  

http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus3.cgi
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus3.cgi
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus3.cgi
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus3.cgi
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Tytuł całości: W: Fizjologia człowieka. Podstawy. 
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Red. nauk.: Hanna Krauss, Magdalena Gibas-Dorna. 
Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL Wydaw. Lek., 2021 
Punktacja MEiN: 20.000 
 

6. Hemostaza  
Hanna Krauss, Paulina Wojtyła-Buciora 
Tytuł całości: W: Fizjologia człowieka. Podstawy. 
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Red. nauk.: Hanna Krauss, Magdalena Gibas-Dorna. 
Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL Wydaw. Lek., 2021 
Punktacja MEiN: 20.000 

 

Monografia 

Wpływ żywienia niemowląt na występowanie niedokrwistości z niedoboru żelaza. 
Mechanizmy utrzymujące homeostazę żelaza w organizmie człowieka. 

K.Cugini, H.Krauss, P.Wojtyła-Buciora 
Wyd. Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2021 
 

Udział w konferencjach 

1. Kongres „Akademia Pediatry: Praktycznie o infekcjach dla lekarza klinicysty; 29.04.2021 
2. Konferencja naukowo-szkoleniowa: COVID 19: badanie odpowiedzi poszczepiennej  

i powikłań zakrzepowych [VIPIT] 15.04.2021 
3. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Dietetyka i kosmetologia a zdrowy styl życia; 

12.02.2021. 
Tytuł wystąpienia: Czy w dobie COVID 19 można w naturalny sposób wspomagać 
odporność organizmu człowieka. 

4. Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa „Zdrowie Rodziny w Polsce i w Niemczech”, 
Kołobrzeg 24-26.08.2021.Tytuł wystąpienia: COVID -19 u dzieci. Doświadczenia własne. 

5. Konferencja Naukowa PTF, Łódź 2021, tytuł : SPEXIN AS A MODULATOR OF HEPATOCYTE 
METABOLISM - IN VITRO  
 

Sesja posterowa –II Światowa Konferencja Zdrowia Rodziny-Kalisz 2021 

1. The influence of a Paleolithic diet on the symptoms of irritable bowel syndrome. 
D.Traczyk-Bednarek, Z Chęcińska-Maciejewska, H.Krauss 

2. Wpływ żywienia niemowląt na parametry morfologii krwi obwodowej. K.Cugini, H.Krauss, 
P.Wojtyła-Buciora 

3. Repeated exposure to cold may benefit healthy cold water female swimmers decreasing 
risk for cardiometabolic disorders..  Zuzanna Chęcińska-Maciejewska, Magdalena Gibas-
Dorna, Hanna Krauss.  

4. Relationship of low and high birth weight with concentrations of selected hormones.  
Z.Chęcińska-Maciejewska, M.Warchoł, M.Wojciechowska, H.Krauss 

5. COMPARISON OF EATING HABITS OF HEALTHY CHILDREN AND THOSE OF ADHD   
Z. Chęcinska-Maciejewska, J. Rumińska, H. Krauss 

http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus3.cgi
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus3.cgi
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6. Associations between maternal dietar patterns and physical developments of a child in 
the first 2 years of life. M.Jaskuła, Z Chęcińska-Maciejewska, H.Krauss, J.Nurek, M.Gibas-
Dorna. 
 

Inne działania 

Przygotowanie wniosku do Komisji Bioetycznej dotyczącego badań nad nadmiarem tkanki 
tłuszczowej trzewnej u osób z prawidłowa masą ciała. Projekt będzie realizowany we 
współpracy z Międzywydziałową Katedrą Żywności i Żywienia Akademii Kaliskiej oraz Katedrą 
Fizjologii i Biochemii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

Mgr Jolanta Bilińska 

1. W ramach działalności z iPRI (Międzynarodowy Instytut ds. Badań Prewencyjnych)- 
współpraca w zakresie promocji zdrowia w Afryce, spotkania na zoomie z lekarzami  
dr Twalibem Ngoma z Tanzanii, dr Leonardo Chavane z Mozambiku i Mamadou Diopem  
z Senegalu. 
Postanowiono, że konieczne jest ustalenie priorytetów zdrowotnych pacjentów w Afryce 
– forma - kwestionariusz. Poprzez kontakty z iPRI oraz Instytutem Globalnym Zdrowia 
Publicznego projekt we współpracy z Akademią Kaliską ulotki na temat higieny rąk, 
prawidłowego przyjmowania leków, informację o metodach diagnostyki. 

Pomoc w przygotowaniu wizyty dr Leonardo Chavane w Akademii Kaliskiej  podczas II 
Światowej Konferencji Zdrowia Rodziny.  

2. Przygotowanie materiałów na temat badań prowadzonych w Instytucie Medycyny Pracy 
w Łodzi przez prof. Petera Boyla,  iPRI w latach 2014 - 2018. Kontakt z prof. Phillipem 
Autier, Michelem Smans, którzy aktualizują w/w badania. Jest prawdopodobieństwo 
włączenia Akademii Kaliskiej do nowego projektu. W rozmowach uczestniczył także prof. 
Andrzej Wojtyła, Rektor Akademii Kaliskiej. 

3. Przygotowanie materiałów na stronę internetową z zakresu szczepień, zebranie ważnych 
ulotek w w/w zakresie - opublikowanych przez Światową Organizację Zdrowia. 

4. Udział w różnych webinarach i spotkaniach online: 

 Infodemic- czerwiec 2021 r. – wystąpienie na temat informacji medialnych 
dotyczących pandemii Covid 19. Zaproszenie na wykład: Neelam Dhingra z sekcji 
Bezpieczeństwa Pacjentów WHO; 

 Warsztaty na temat bólu – listopad 2021 r., organizator- Światowe Stowarzyszenie 
Pacjentów; 

 Wykład na temat - jak zwalczać stres w czasie pandemii? 
5. Informacje o działalności Instytutu - we Włoszech – Giulio Esposito, szef wydziału 

współpracy międzynarodowej – Uniwersytet Foggia; wymiana w ramach programu 
Erasmus. 

6. Plany wymiany naukowej z iPRI w Lyonie w 2022 roku. 
  

Uczestnictwo w konferencjach – Rynku Zdrowia i Termedii – Wizja Zdrowia itp., World 
Patients Alliance – Waszyngton 2021 r.    
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Gen. dr  n. med. Andrzej Trybusz 

1. Wykłady na studiach podyplomowych  - Epidemiologia z zagadnieniami bioterroryzmu. 
2. Prezentacja na stronę internetową Akademii Kaliskiej -  „Koronawirus SARS-CoV-2". 
3. Referat na X Polsko - Niemieckim Sympozjum „Zdrowie rodziny w Polsce i w Niemczech" 

pt. „COVID-19 wczoraj - dziś - jutro." 
4. Referat na II Światowej Konferencji Zdrowie Rodziny pt. „Szczepienia podstawą 

ograniczenia pandemii COVID-19". 
5. Wykłady inauguracyjne: 

 rozpoczęcie Roku Akademickiego 2021/2022 w Akademii Kaliskiej; 

  rozpoczęcie studiów MBA w Akademii Kaliskiej 
      Tytuł wykładu „COVID-19 mity i fakty" 
6. Przyjęcie do publikacji w Journal of Health Inequalities pracy zatytułowanej: „Uwagi 

końcowe z sesji Konferencji Calisia: (1) Opieka rodzinna w Polsce, Izraelu, Mozambiku i 
Ukrainie, (2) Pandemia COVID-19, (3) Prawa człowieka w czasie konfliktów zbrojnych. 

 

dr n. med. Cezary Wojtyła 

Osiągnięcia naukowe w 2021 roku. 

Publikacje naukowe: 

1. Wojtyla C, Stanirowski P, Gutaj P, Ciebiera M, Wojtyla A. Perinatal Outcomes in a 
Population of Diabetic and Obese Pregnant Women-The Results of the Polish National 
Survey. Int J Environ Res Public Health. 2021 Jan 11;18(2):560. doi: 
10.3390/ijerph18020560. PMID: 33440848; PMCID: PMC7827210. 

2. Ciebiera M, Esfandyari S, Siblini H, Prince L, Elkafas H, Wojtyła C, Al-Hendy A, Ali M. 
Nutrition in Gynecological Diseases: Current Perspectives. Nutrients. 2021 Apr 
2;13(4):1178. doi: 10.3390/nu13041178. PMID: 33918317; PMCID: PMC8065992. 

3. Wojtyla C, Bertuccio P, Wojtyla A, La Vecchia C. European trends in breast cancer 
mortality, 1980–2017 and predictions to 2025. Eur J Cancer. 2021 July;152:4-17 
DOI:https://doi.org/10.1016/j.ejca.2021.04.026.  

4. Wojtyla C, Bertuccio P, Ciebiera M, La Vecchia C. Breast Cancer Mortality in the Americas 
and Australasia over the Period 1980-2017 with Predictions for 2025. Biology (Basel). 
2021 Aug 23;10(8):814.  

5. Ciebiera M, Wojtyła C, Łukaszuk K, et al. The role of vitamin D in perinatology. An up-to-
date review. Archives of Medical Science. 2021;17(4):992-1005. 
doi:10.5114/aoms.2019.81747. 

6. Ciebiera M, Wrzosek M, Wojtyła C, et al. Vitamin D receptor gene polymorphisms and 
uterine fibroid incidence in Caucasian women. Archives of Medical Science. 
2021;17(6):1643-1650. doi:10.5114/aoms.2019.81748.. 

7. Wojtyła C, Wojtyła-Buciora P, Ciebiera M, Orzechowski S, Wojtyła A. The effect of active 
and passive maternal smoking before and during pregnancy on neonatal weight at birth. 
Archives of Medical Science. 2021;17(2):352-360.  
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Uczestnictwo w Konferencjach Naukowych 

1. Gynaecology Expert Training for Upcoming Professionals, Rzym, 6-9.04.2021 r. 
2. XXXIV Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, Wrocław, 23-

25.09.2021 r. 
 

Uzyskane granty w 2021 roku 

Tytuł: „Wykorzystanie mikromacierzy opartych na technologii neoglikolipidów  
w multiomicznych badaniach nad poszukiwaniem biomarkera endometriozy”. 
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki  

Nr: 2021/05/X/NZ1/00646 

Inne aktywności naukowe i organizacyjne 

1. Kurs Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patologii Szyjki Macicy i uzyskanie tytułu 
Certyfikowanego Kolposkopisty PTKiPSM, 12–20 marca 2021 r. 

2. Kurs Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patologii Szyjki Macicy i uzyskanie tytułu 
Certyfikowanego Kolposkopisty Zabiegowego PTKiPSM/Master of Colposcopy. 25–
26.06.2021 r. 

3. Cykl szkoleń pt.: „Management of endometriosis in women wishing for immediate or 
future pregnancy”. Organizator: European Society of Human Reproduction and 
Embryology,  maj – grudzień 2021 roku. 

 

34. DZIAŁANOŚĆ WYBRANYCH JEDNOSTEK OGÓŁOUCZELNIANYCH  
 

34.1. AKADEMICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  
 

Inicjatywy i projekty zrealizowane przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczość  
w roku 2021 na rzecz społeczności akademickiej  

styczeń 2021 

W ramach prowadzonej współpracy z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu 
stworzenie oferty bezpłatnych certyfikowanych szkoleń  dla  pracowników  Akademii 
Kaliskiej z następujących obszarów : 

 SZKOLENIE KOMPUTEROWE – KOMPETENCJE CYFROWE - CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI 
 

Celem projektu szkoleniowego było nabycie kompetencji w zakresie TIK (technologie 
informacyjno-komunikacyjne) i przygotowanie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego 
zdobycie kompetencji cyfrowych na poziomie A zgodnie ze standardem wymagań dla 
kompetencji informatycznych (Digital Competence Framework – DIGCOMP). 
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 JĘZYK ANGIELSKI –  CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI 
 

Celem projektu szkoleniowego było  podniesienie umiejętności z zakresu języka angielskiego 
zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) oraz Certyfikacja  
(po zdaniu egzaminu zewnętrznego), potwierdzająca zdobycie określonego stopnia biegłości 
w posługiwaniu się językiem angielskim na poziomie: A1, A2, B1 lub B2.  

Ze szkoleń skorzystali pracownicy administracji Akademii Kaliskiej.  

Styczeń - marzec 2021 

Koordynator  projektu  Młodzieżowe Misje Gospodarcze 2021 (MMG) 

MMG - innowacyjny projekt realizowany  przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia 
Dualnego i Zawodowego w Kaliszu we współpracy z Wielkopolskim Klastrem Lotniczym. 
Tegoroczne spotkania zorganizowane w formule online odbywały się pod hasłem: 
„Scenariusze przyszłości rozwoju przemysłu lotniczego w subregionie kaliskim”. 

Celami tegorocznej edycji była promocja branży lotniczej w subregionie kaliskim jako 
dobrego miejsca przyszłości zawodowej oraz rozwijanie kompetencji przyszłości młodzieży  
i studentów. 

W projekcie wzięli udział uczniowie szkół ponadpodstawowych z południowej Wielkopolski 
oraz studenci z Wydziału Politechnicznego i Wydziału Nauk Społecznych Akademii Kaliskiej, 
którzy podczas siedmiu wirtualnych spotkań warsztatowych z praktykami opracowali swoje 
pomysły. Uczestnicy poznali specyfikę branży lotniczej oraz stworzyli scenariusze możliwych 
dróg jej rozwoju w perspektywie 10 lat.  

Tegorocznymi Partnerami projektu byli:  Wielkopolski Klaster Lotniczy, Akademia Kaliska im. 
Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, REHAU Polska, Pratt & Whitney Kalisz, 
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-KALISZ" S.A., Meyer Tool Poland Sp. z o. o., MB 
Aerospace Technologies (Poland) Sp.z o.o., HS Kalisz sp. z o.o., ZAP-MECHANIKA Sp. z o.o., 
Polskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością. 

Luty - marzec 2021 

Organizacja dla pracowników Wydziału Nauk Społecznych szkolenia: Analiza danych 
statystycznych z wykorzystaniem programu Statistica. Szkolenie poprowadzili wykładowcy 
Akademii Kaliskiej : prof. A. Młodak  oraz mgr W. Łukaszonek. 

Marzec - maj 2021   

Organizacja dla grupy 12 studentów Akademii Kaliskiej  2-dniowego szkolenia Obsługa kas 
fiskalnych i terminali płatniczych. Celem szkolenia było nabycie praktycznej wiedzy  
i  umiejętności obsługi kas fiskalnych i terminali płatniczych. Realizatorem  szkolenia był 
Zakład Doskonalenie Zawodowego w Kaliszu. Uczestnicy szkolenia otrzymali zaświadczenie 
nabycia przedmiotowych kompetencji.  
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Październik-  listopad 2021 
 
Współorganizacja z Działem Rozwoju i Współpracy Dnia Biznesu na Akademii Kaliskiej. 
Wydarzenie inaugurujące uruchomienie projektu pn. WYTWÓRNIA KOMPETENCJI.  
Na spotkanie zostali zaproszeni prezesi i dyrektorzy czołowych kaliskich firm tj. prezes Klastra 
Spożywczego Południowej Wielkopolski - prof. Krzysztof Koszela,  Jan Kolański - prezes firmy 
Colian Holding  sp. z o. o.,  dyrektor firmy Nestle Winiary - Dariusz Put oraz dyrektor firmy 
Pratt & Whitney Kalisz - Wojciech Wasik. Ze względu na wzrost zachorowań na Covid 19  
realizacja projektu została przeniesiona na termin po ustaniu obostrzeń. 
 

Październik-grudzień 2021 

Stworzenie wspólnie z Działem Współpracy i Rozwoju Akademii Kaliskiej platformy 
szkoleniowej pod nazwą WYTWÓRNIA KOMPETENCJI . 

Wytwórnia Kompetencji to projekt bezpłatnych szkoleń, warsztatów i prelekcji  
prowadzonych przez czołowych praktyków lokalnego biznesu, specjalistów, doradców 
zawodowych, kończąc na profesjonalnych firmach szkoleniowych. Projekt realizowany był 
formule online, a dedykowany studentom i absolwentom Akademii Kaliskiej, którzy 
przygotowują się do wejścia na rynek pracy. Studenci w ramach projektu, w okresie od 
listopada do grudnia 2021r., mogli skorzystać z następujących praktycznych szkoleń 
zaproponowanych przez specjalistów wiodących kaliskich firm i instytucji: 

 Podstawy zarządzania projektami, Rzeczywistość wirtualna a kompetencje 
pracownika, Business Inteligence jak narzędzie do wizualizacji analiz danych 
propozycja trzech szkoleń złożona przez firmę Pratt & Whitney Kalisz sp. z o.o.; 

 Logistyka XXI wieku - firma Nestle Winiary Kalisz; 

 Podstawy funkcjonowania systemu elektroenergetycznego – Energa Operator S.A.; 

 Zakładanie własnej działalności gospodarczej oraz formy opodatkowania - Regionalna 
Izba Gospodarcza w Kaliszu; 

 Nowoczesne metody zarządzania – Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia 
Dualnego i Zawodowego w Kaliszu; 

 Przywództwo sytuacyjne w zarządzaniu zespołem  oraz Marketing korporacyjny i PR 
w praktyce - Colian Holding sp. z o.o; 

 Tworzenie CV  oraz rozmowy rekrutacyjne – Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu; 

 Zacznij sprzedawać przez Internet oraz  Jak rozwijać lokalny biznes dzięki Google 
Moja Firma - propozycja 2 szkoleń  zaproponowanych w ramach Ogólnopolskiego  
Programu Edukacyjno-Rozwojowego Google i Polskiego Funduszu Rozwoju  
w partnerstwie strategicznym z Operatorem Chmury Krajowej. 

Program szkoleniowy spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem przez studentów.  
Praktyczną wiedzę i kompetencje podniosło łącznie 139 studentów Akademii Kaliskiej 
wszystkich wydziałów, korzystając z 8 bloków szkoleniowych zaproponowanych przez 
wyżej wymienione firmy zaproszone do projektu.  
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Listopad 2021 

 udział  dyrektora AIP w 6 Kaliskim Forum Biznesu, w tym ukończenie certyfikowanych 
warsztatów z zakresu  mediacji w biznesie oraz sposobów rozwiązywania konfliktów  
w sferze interesów. Prowadzący szkolenie: Anna Warlich, Rafał Piekarski. Tegoroczny 
temat przewodni Kaliskiego  Forum to firma w procesie zmian; 

 opracowanie części wniosku dotyczącego szkoleń dla pracowników dydaktycznych 
Akademii Kaliskiej w ramach projektu Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości; 

 sporządzanie z Pełnomocnikiem Rektora ds. Szkoleń wyceny projektu pn. „Opracowanie  
i pilotażowe wdrożenie modelu szkolenia kadr administracyjnych na potrzeby systemu 
ochrony zdrowia” dla Departamentu Kadr Medycznych  Ministerstwa Zdrowia; 

 Opracowanie propozycji zarządzenia Rektora w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia 
dla trenerów wewnętrznych za przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń podnoszących 
kwalifikacje zawodowe pracowników i studentów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta 
Stanisława Wojciechowskiego oraz dla podmiotów  zewnętrznych; 

 udział dyrektora AIP w charakterze eksperta z ramienia Uczelni przy  opracowaniu 
rekomendacji do Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji  dla Województwa 
Wielkopolskiego na lata 2021-2027 w szczególności na temat możliwości subregionu 
kaliskiego. Spotkania realizowane były przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi 
Polskiej Akademii Nauk w ramach projektu „Stan i perspektywy rozwoju inteligentnych 
specjalizacji w subregionie kaliskim na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego (wydane zaświadczenie z dnia  02.03.2021r.); 

 uzyskanie zgody Regionalnej Izby Gospodarczej w Kaliszu, Zakładu Doskonalenia 
Zawodowego w Kaliszu i Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiebiorczości oraz  podpisanie 
formalnych porozumień z Akademią Kaliską w zakresie organizacji praktyk dla  
potencjalnych studentów ramach 2 nowych kierunków: Ekonomia menedżerska oraz 
Zarządzanie kryzysowe . 

 

Listopad - grudzień 2021 
 
Organizacja dla studentów Akademii Kaliskiej 2 szkoleń : 
 

 Obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych - 3 grupy szkoleniowe;  

 E-commerce – 2 grupy szkoleniowe  
 

Celem szkoleń było nabycie przez studentów praktycznej wiedzy i umiejętności  z zakresu 
obsługi kas fiskalnych i terminali płatniczych oraz zakładania i prowadzenia sklepu 
internetowego. Każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzymał certyfikat nabycia 
przedmiotowych kompetencji.  
Łącznie w ramach przedsięwzięcia zostało przeszkolonych ponad 50 studentów.  

Cały rok, w sposób ciągły 

 bieżące nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy z zewnętrznymi 
interesariuszami; 

 udział w zebraniach, posiedzeniach, spotkaniach biznesowych Klastra Spożywczego 
Południowej Wielkopolski oraz Regionalnej Izby Gospodarczej; 
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 administrowanie i opracowanie informacji o  bieżących wydarzeniach na stronę 
www AIP; 

 prace administracyjno - organizacyjne na rzecz Akademickiego Inkubatora 
Przedsiębiorczości (plany, sprawozdania, budżet, umowy o współpracy, prowizorium 
itp.); 

 prace administracyjne na rzecz Rady Nadzorującej Akademickiego Inkubatora 
Przedsiębiorczości.  

Bieżące informacje przekazywane społeczności akademickiej dotyczące możliwości 
uczestnictwa w webinariach, konferencjach, szkoleniach, projektach, praktykach  
w roku 2021r.  

 Informacje udostępniane  na stronie www AIP: 
 https://akademia.kalisz.pl/jednostki/akademicki-inkubator-przedsiebiorczosci/ 

 cały rok, w sposób ciągły - oferta bezpłatnych, certyfikowanych szkoleń online 
dostępnych na platformach szkoleniowych : 

 Akademia PARP - https://www.akademiaparp.gov.pl/ 
 Kursodrom - https://platforma.kursodrom.pl/moodle/ 
 Centrum Edukacji SPNT-  http://centrumedukacji.eu/course/ 
 Akademia Rozwoju -https://akademiarozwoju.com/ 
 Aktywizacja.edu - http://aktywizacja.edu.pl/kursy 
 Eurokobieta - http://www.eurokobieta.pl/szkolenie-informatyczne  
 

 cały roku, w sposób ciągły- oferta bezpłatnych webinarów dostępna na platformie : 
https://akademia.home.pl/ 
 
Tematy poruszane w webinariach to: technologia, bezpieczeństwo w Internecie, 
usługi internetowe, marketing, social media, eCommerce, tworzenie stron 
internetowych, tworzenie własnego sklepu internetowego.  

 styczeń 2021 

Udostępnienie linku do filmu szkoleniowego „Marketing internetowy MŚP część 1”. 
Film został przygotowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach 
działań Centrum Rozwoju MŚP. Zagadnienia poruszane w filmie szkoleniowym 
dotyczyły : 

 najnowszych trendów w marketingu internetowym, 
 ewolucji zachowań klientów online, 
 różnic pomiędzy kampaniami wizerunkowymi a sprzedażowymi, 
 narzędzi komunikacji marketingowej w Internecie. 

 

https://akademia.kalisz.pl/jednostki/akademicki-inkubator-przedsiebiorczosci/
https://www.akademiaparp.gov.pl/
http://centrumedukacji.eu/course/
http://aktywizacja.edu.pl/kursy
http://www.eurokobieta.pl/szkolenie-informatyczne
https://akademia.home.pl/
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 Dotacja na Twoją firmę 
 
Okres realizacji projektu 01.01.2021 r. - 31.12 2022  r. 
 
Projekt realizowany w partnerstwie z Wielkopolską Agencją Rozwoju 
Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Poznaniu, Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.  
w Koninie oraz z Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie 
Wielkopolskim.  

Celem projektu jest wzmocnienie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości 
poprzez utworzenie w Wielkopolsce przez osoby pracujące i niepracujące 314 nowych 
działalności gospodarczych i 41 dodatkowych miejsc pracy . Uczestnictwo w projekcie 
daje możliwość uzyskania bezzwrotnej dotacji w wysokości 20 528,00 PLN netto . 
Ponadto przez okres 12 miesięcy wsparcie pomostowe w wysokości 1514,50 PLN 
netto oraz wsparcie dodatkowe w kwocie 637,50 PLN netto. Każdy z uczestników ma 
zapewniony dostęp do 40 h szkolenia pn. ABC przedsiębiorczości i biznes plan. 

 luty 2021 
 
Wsparcie zdalnego nauczania wybranych zagadnień statystycznej analizy danych 
w Statistica. Organizatorem webinaru była firma StatSoft Polska. Zagadnienia 
poruszane w webinarium: 

 jak wykorzystać środowisko programu Statistica do prowadzenia zajęć zdalnych, 
 w jaki sposób wykorzystać koncepcję nauczania opartą na data storytellingu 

oraz interaktywną tablicę dla przeprowadzenia efektywnego szkolenia, 
 jak przystępnie wyjaśniać wybrane zagadnienia i metody statystycznej analizy 

danych. 

 marzec 2021 

 Jak rozkręcić handel bez inwestowania góry pieniędzy w ciemno, bez magazynu, 
bez pakowania i biegania na pocztę? Szkolenie poprowadzili Kamil Zawistowski 
oraz Michał J. Witkowski - praktycy, eksperci ds. sprzedaży w Internecie, twórcy 
Projektu Sekrety Handlu 

 Przekazanie studentom informacji o możliwości aplikowania na 3-miesięczne 
płatne  praktyki  w okresie wakacyjnym  do kaliskiego oddziału firmy Nestle S.A. 
na następujące stanowiska: praktykant w dziale technicznym, w dziale rozwoju 
nowych produktów, w dziale zapewnienia jakości, w dziale produkcji, w dziale 
BHP. 

 kwiecień 2021 

Jak stworzyć stronę www w godzinę. Podczas spotkania zostały przedstawione   
praktyczne wskazówki  tworzenia strony www dla osób, które nie posiadają fachowej 
wiedzy informatycznej. 
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 cały rok, w sposób ciągły - cykl  bezpłatnych webinarów i kursów realizowanych przez 
Fundację Sukcesu Pisanego Szminką. 
 
Sukces TO JA to największy ogólnopolski kompleksowy program wzmacniania 
aktywności zawodowej kobiet. Oparty jest na dwóch kluczowych obszarach 
aktywizacji zawodowej kobiet, tj. poszerzaniu kompetencji i wiedzy oraz 
umożliwieniu wymiany doświadczeń i znalezienia inspiracji. Program dedykowany jest 
kobietom chcącym znaleźć lepszą pracę lub zdobyć wiedzę i kompetencje niezbędne 
do tego, by założyć i prowadzić działalność gospodarczą bądź start-up. Realizacja 
projektu opata jest na formule online.  
 

 wrzesień 2021 - Wielkopolska Dolina Wodorowa – Wielkopolska Południowa – 
kierunek wodór. Organizator spotkania Samorząd Województwa Wielkopolskiego 
 
Spotkanie adresowane było do przedstawicieli wielkopolskich samorządów i sektora 
MŚP   oraz przedstawicieli świata nauki .  W trakcie spotkania poruszano następujące 
zagadnienia : 
 jak Wielkopolska buduje swój ekosystem wodorowy, 
 jakie są perspektywy rozwoju transportu miejskiego i przemysłu lotniczego  

z wykorzystaniem technologii wodorowych, 
 jaka może być rola biogazowni w ekosystemie wodorowym, 
 jaka jest perspektywa przyszłości Wielkopolskiej Doliny Wodorowej 

 

 październik 2021  
 
 Omówienie wybranych klauzul w umowie pomiędzy biurem rachunkowym  

a kontrahentem 
 

Seminarium dotyczyło wybranych klauzul umownych, które biura rachunkowe 
powinny uwzględnić w swoich umowach, aby doprecyzować lub zminimalizować 
zarówno zakres wykonywanych usług, jak też swoją i kontrahenta 
odpowiedzialność. Webinarium poprowadził dr Krzysztof Biernacki, praktyk, 
doradca,  adiunkt Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
 

  Analiza bezpieczeństwa w organizacji-rekomendacje. Ochrona danych 
osobowych RODO. Program webinaru dotyczył identyfikacji najważniejszych 
aspektów ekosystemu cyberbezpieczeństwa, analizy ryzyka oraz procedur 
przetwarzania i przechowywania danych w organizacji.  Webinarium poprowadził 
Przemysław Kucharzewski ekspert z 20 letnim doświadczeniem w branży IT 
 

  XXV edycja Konferencji „Zastosowanie statystyki i  data mining w badaniach 
naukowych”. Organizator Firma Stat Soft Polska  

 
 bezpłatna konferencja w formule online Kod Innowacji. Organizatorem  

konferencji była GS1 Polska. Debata poświęcona była  wymianie doświadczeń  
w realizacji transformacji cyfrowej 
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 Bezpłatne porady prawno-księgowe w Centrum Organizacji Pozarządowych  
w Kaliszu. Celem inicjatywny jest wsparcie kaliskich organizacji pozarządowych 
oraz osób fizycznych zamierzający założyć organizację pozarządową 

 
 Program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności 

INNOES. Celem projektu było opracowanie innowacyjnego pomysłu, który 
pomoże w rozwiązywaniu problemów społecznych w obszarze dostępności na 
rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób starszych z ograniczoną mobilnością  
i /lub percepcją. Pula środków do uzyskania w ramach realizacji  innowacyjnego 
pomysłu to kwota 40 tys. na jego realizację  

 

 listopad 2021 
 
Młode talenty w firmie – jak z nimi rozmawiać i jak nimi zarządzać, aby związali  
z nami swoją zawodową przyszłość? Spotkanie warsztatowe dotyczyło omówienia  
form współpracy i rozwoju talentów w firmach oraz sposobów komunikacji z młodym 
pokoleniem. Prelegentem spotkania była Monika Józefowska - trener Ośrodka 
Rozwoju Edukacji przy MEN z zakresu doradztwa zawodowego, menedżer oświaty. 
Organizatorem spotkania było Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego  
i Zawodowego w Kaliszu 
 

 grudzień 2021 
 
 Bezpieczne praktyki i środowisko 2021, certyfikowane 2-dniowe  kursy dla 

studentów organizowane  przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych 
NOT wraz z Parterami. Głównym celem projektu było upowszechnianie wiedzy 
dotyczącej szeroko rozumianego bezpieczeństwa podczas odbywania praktyk, staży 
oraz pracy. Kursy prowadzili specjaliści i praktycy z: Państwowej Inspekcji Pracy, 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Państwowej, Straży Pożarnej, Urzędu Dozoru 
Technicznego, Wyższego Urzędu Górniczego, Generalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska 
 

  webinarium dot. programu Nowy Ład z przedstawicielami Ministerstwa Finansów  
z zakresu Estońskiego CIT-u.  

Prelegentami spotkania byli:  

 Jan Sarnowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, 
 Jakub Jankowski – z-ca dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych, 
 Katarzyna Gortat-Kopacka – naczelnik Wydziału do Spraw Opodatkowania 

Holdingów i Przeciwdziałania Erozji Podstawy Opodatkowania, 
 Ilona Gromadka – naczelnik Wydziału do Spraw Opodatkowania Działalności 

Innowacyjnej i Inwestycyjnej, 
 Artur Pierzchała – administrator w Wydziale Podatku Dochodowego od osób 

prawnych i prawa Unii Europejskiej. 
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34.2. ARCHIWUM ZAKŁADOWE 
 

Dokumentacja przyjęta do Archiwum Zakładowego w 2021 r. 

                         Tab.24. 

 

 

NAZWA KOMÓRKI 
ORGANIZACYJNEJ 
PRZEKAZUJĄCEJ 

DOKUMENTACJĘ: 

ILOŚĆ PRZEJĘTEJ DOKUMENTACJI: 

MATERIAŁY ARCHIWALNE (KAT.A) DOKUMENTACJA 
NIEARCHIWALNA (KAT.B) 

ilość w mb ilość w jednostkach 
archiwalnych 

ilość w mb ilość w 
jednostkach 
archiwalnych 

Dział Techniczno-
Gospodarczy 

0,2 2   

Dział Techniczno-
Gospodarczy 

  103 3,04 

Dział Spraw Studenckich i 
Kształcenia 

  188 0,66 

Wydział Politechniczny   303 5,15 

Wydział Nauk Społecznych   3365 42,45 

Wydział Nauk o Zdrowiu   3353 51,6 

Studia Podyplomowe   1  

 

Udostępnianie materiałów Archiwalnych w 2021 r. 

          Tab.25. 

ilość udostępnionych jednostek 
archiwalnych 

liczba osób korzystających z materiałów 
archiwalnych 

- - 

 

Wypożyczanie materiałów Archiwalnych z Archiwum Zakładowego w 2021 r. 

          Tab.26. 

ilość udostępnionych jednostek archiwalnych 

wypożyczono 25 teczek osobowych  studentów 
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Ilość materiałów archiwalnych przekazanych do Archiwum Państwowego w 2021 r. 

          Tab.27. 

ilość w mb 

 

ilość w jednostkach archiwalnych 

- - 

 

 

Ilość wybrakowanej dokumentacji niearchiwalnej w 2021 r. 

          Tab.28. 

ilość w mb ilość w jednostkach archiwalnych 

 

- 

 

- 

 

34.3. BIBLIOTEKA 
 

Pracownicy Biblioteki 

 

W okresie sprawozdawczym w Bibliotece Akademii Kaliskiej zatrudnionych było 12 
pracowników, wszyscy posiadają wyższe wykształcenie (dyrektor i 11 bibliotekarzy). 
 

          Tab.29. 
 

Stanowisko Liczba 

Kustosz biblioteczny 5 osób 

Starszy bibliotekarz 5 osób 

Bibliotekarz 1 osoba 

 

 

Gromadzenie księgozbioru 

 

W roku sprawozdawczym 2021 r. zakupiono: 
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KSIĄŻKI                        

          Tab.30.                                                                                                         

  RAZEM WARTOŚĆ 

Inwentarz podstawowy Książki zakupione        63 4 424,07 

Normy Zakupione          9 1 083,38 

RAZEM        72 5 507, 45 

 

CZASOPISMA 
 
          Tab.31. 
 

               RAZEM  WARTOŚĆ 

Czasopisma  Prenumerata                       158          49 495,30 

                                                                       
Biblioteka pozyskiwała również książki i czasopisma z innych bibliotek oraz od prywatnych 
darczyńców.  

KSIĄŻKI 

Dary: 1499 wol., wartość: 22 891,70 zł  

Inne (RWk): 60 wol., wartość: 5 286,16 zł  

_____________________________________ 
razem 1559 vol. wartość 28 177, 86 zł  
 

CZASOPISMA 
 
Dary: 4 wol., wartość: 135,00 zł 

Inne (RWk): 5 wol., wartość: 671,89 zł 

_____________________________________ 
razem 116 vol.         wartość 2 733.50 zł 
 

W roku sprawozdawczym pozyskano darmowych publikacji za kwotę 28 984,75 zł  
W październiku 2021 r. rozpoczęto prace nad tworzeniem Biblioteki Głównej. 
W chwili obecnej posiada ona około 500 opracowanych książek.   
 

Struktura zbiorów 

           Tab.32. 

INWENTARZ RAZEM WARTOŚĆ  
        ZŁ 

Inwentarz podstawowy  148 119 5 074 689,22 

Inwentarz czasopism        449        7 754,74 
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Płyty CD         339      16 013,85 

Płyty DVD           94         7160,68 

Taśmy magnetofonowe           94         1352,04 

Taśmy VHS           15         1379,49 

Dokumenty kartograficzne             8           282,30 

Normy         315        22 615,02 

Audiobooki           79          1897,82 

RAZEM   147 803  5 134 697,22 
 

Wartość zbiorów biblioteki wynosi 5 134 697, 22 zł 
Wiele publikacji pozyskano nieodpłatnie z innych bibliotek akademickich (dublety) oraz od 
darczyńców prywatnych.  
 

Działalność informacyjna 

 

Czytelnicy Biblioteki mają możliwość korzystania ze zbiorów elektronicznych. Od roku 2021 
poprzez zainstalowanie programu HAN istnieje zdalny dostęp do wszystkich zakupionych 
baz. Bardzo pomocna przy przeszukiwaniu zasobów jest również zakupiona przez Uczelnię 
multiwyszukiwarka.  
W roku bieżącym bibliotekarze tworzą Bibliografię zawartości czasopism, opracowują 
artykuły, nieznajdujące się w bazach, a istniejące w czasopismach, które Biblioteka posiada  
w formie drukowanej.  
 

Bazy w zasobach Biblioteki Akademii Kaliskiej 

           Tab.33. 

BAZA TEMATYKA 

ACADEMICA 

 

Darmowa wypożyczalnia Academica 
umożliwia korzystanie ze zbiorów 
cyfrowych Biblioteki Narodowej. 
To dostęp do 3 555 552 publikacji ze 
wszystkich dziedzin wiedzy, również 
najnowszych, objętych ochroną prawa 
autorskiego. 

EBSCO Pełnotekstowe zasoby z zakresu: nauk 
ścisłych, technicznych, humanistycznych, 
społecznych, ekonomicznych, biznesu oraz 
nauk medycznych i biomedycznych. 

Bazy dostępne na platformie z polskim 
interfejsem. 

Użytkownicy mają możliwość: zapisywania 
artykułów na własnych komputerach, 
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zapisywania wyników wyszukiwania na 
indywidualnym koncie (Moje EBSCOhost), 
odsłuchania treści artykułów, 
przetłumaczenia interesującego tekstu, 
drukowania artykułów. 

EMIS 

 

EMIS to wyróżniający się serwis biznesowy. 

Zawiera ok. 23 000 publikacji 
pełnotekstowych, głównie informacji 
finansowo – gospodarczych. 

Umożliwia kompleksowe spojrzenie na 
sektory gospodarki poprzez pryzmat 
analizy spółek, wydarzeń w sektorze, 
transakcji oraz krajów. 

Infor LEX Biblioteka 

 

Zawiera teksty wszystkich czasopism grupy 
INFOR wraz z orzecznictwem, przepisami, 
interpretacjami urzędów, standardami 
rachunkowości i formularzami oraz 
informacje dotyczące kalkulatorów, 
klasyfikacji statystycznych, kursów walut, 
kodów CPV oraz wskaźników i opłat, m.in. 
podatkowych, bankowych, diet, ryczałtów  
i rekompensat. 

Nature 

 

Baza umożliwia dostęp do czasopisma 
NATURE. 

„Nature” to jedno z najstarszych  
i najbardziej prestiżowych czasopism 
naukowych. Tygodnik „Nature” opisuje 
odkrycia ze wszystkich dziedzin nauk 
przyrodniczych, inżynieryjnych oraz 
(rzadziej) ścisłych i ekonomicznych.  

Polska Bibliografia Lekarska 

 

Baza bibliograficzna rejestrująca polską 
literaturę naukową, kliniczną i fachową  
z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych, 
organizacji ochrony zdrowia, a także 
popularną z zakresu oświaty zdrowotnej. 

Zawiera także informacje o monografiach 
oraz niepublikowanych pracach 
doktorskich i habilitacyjnych będących  
w zbiorach Głównej Biblioteki Lekarskiej. 

Zarejestrowane dane pochodzą z ponad 
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2511 tytułów czasopism polskich  
i zagranicznych (od 1991 roku do bazy 
wprowadzone są streszczenia). 

Science 

 

Baza Science zawiera teksty czasopism 
wydawanych przez American Association 
for the Advancement of Science: 
1) Science; 
2) Science Signaling (pełny dostęp  
w okresie 01.09.2015 – 31.12.2016); 
3) Science Translational Medicine (pełny 
dostęp w okresie 01.09.2015 – 
31.12.2016). 
Czasopismo „Science” to wiodący periodyk 
w dziedzinie przełomowych badań, 
nowości naukowych oraz komentarzy. 

Springer 

 

 Jest to wielodziedzinowa baza 
pełnotekstowa czasopism wydawnictwa 
Springer, z dostępem do numerów 
bieżących i archiwalnych. Baza zawiera 
1130 tytułów czasopism bieżących  
z rocznikami archiwalnymi od 1997,  
a także archiwa od pierwszego wolumenu 
do roku 1996 dla 1301 tytułów czasopism, 
archiwa od pierwszego wolumenu do 
rocznika 2008 dla 17 serii książkowych, 
pełna kolekcja 3009 książek 
elektronicznych wydanych przez Sprignera 
w roku 2005.  

Zakres tematyczny bazy obejmuje: 
astronomię, biologię, biochemię, biznes, 
budownictwo lądowe, ekologię, ekonomię, 
energetykę, farmację, fizykę, inżynierię, 
inżynierię materiałową, księgowość, 
finanse, matematykę, medycynę, 
psychologię, socjologię, technika  
i technologia, zarządzanie. 

Web of Science 

 

Platforma Web of Science obejmuje bazy 
danych tworzone przez firmę Thomson 
Reuters, w tym bazy abstraktowo-
bibliometryczne (indeksy cytowań), do 
których należą Science Citation Index 
Expanded (SCIE), Social Sciences Citation 
Index (SSCI), Art & Humanities Citation 
Index (AHCI) i Conference Proceedings 
Citation Index (CPCI) oraz pochodne bazy 
bibliometryczne – Journal Citation Reports 
(JCR) oraz Essential Science Indicators 
(ESI). Indeksy cytowań zawierają abstrakty, 
podstawowe informacje bibliograficzne 
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oraz informacje o cytowaniach z czasopism 
znajdujących się na liście Master Journal 
List („lista filadelfijska”). 

W WoS indeksowane są czasopisma 
znajdujące się na liście Master Journal List 
(tzw. lista filadelfijska), która od roku 2010 
obejmuje ponad 12.000 tytułów bieżących 
czasopism. 

Elsevier 

 

To pełnotekstowa naukowa baza 
interdyscyplinarna (nauki techniczne, 
matematyczno-przyrodnicze, medycyna, 
chemia, fizyka, ekonomia i wiele innych). 

Oferuje artykuły z prawie 2500 czasopism  
i ponad 5000 tytułów książek oraz 
monografie, encyklopedie i publikacje 
konferencyjne. 

ElsevierScopus 

 

Interdyscyplinarna baza abstraktów  
i cytowań z zakresu nauk matematyczno-
przyrodniczych, technicznych, medycznych 
i humanistycznych. 

Baza podaje także indeks Hirscha 
(wskaźnik charakteryzujący cały dorobek 
danego autora, nie tylko cytowania jednej 
jego pracy). 

Knovel 

 

Baza pełnotekstowa z zakresu nauk 
technicznych, z możliwością pracy na 
interaktywnych wykresach i tabelach. 
Zawiera pełne teksty książek, w tym 
podręczników z zakresu techniki oraz 
materiałów konferencyjnych 70 
wydawców – m.in. American Institute of 
Aeronautics and Astronautics, ASME, 
Cambridge University Press, DECHEMA, 
FAO, Mc Graw Hill, MIT, Wiley, Springer, 
Elsevier, American Institute of Chemical 
Engineers, Rapra, RSC, Hanser, Synapse. 

IBUK libra 

 

Zawiera pełne teksty ponad 51 tys. książek, 
w tym podręczników akademickich 
wydanych przez Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Wolters Kluwer, WNT, WKiŁ oraz 
wydawnictwa naukowe wyższych uczelni. 

Baza zapewnia zaawansowaną pracę  
z tekstem: tworzenie notatek, zaznaczanie 
i tagowanie fragmentów książki, 
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zaawansowane przeszukiwanie treści, 
sprawdzanie trudnych pojęć i słów 
(również obcojęzycznych) w bazie wiedzy 
PWN (słowniki i encyklopedie). 

Tekst książek jest dostosowywany do 
każdego urządzenia (komputer 
stacjonarny, laptop, tablet, smartfon). 

ebookpoint BIBLIO 

 

Ebookpoint BIBLIO to internetowa 
wypożyczalnia książek elektronicznych 
(ebooki, audiobooki) oraz kursów video. 
Zbiór literatury specjalistycznej, 
edukacyjnej, jak i beletrystycznej, 
popularnej, poradników, przewodników  
i innych publikacji. W ofercie wydawnictwa 
marek GRUPY Helion oraz małych, 
niszowych wydawców. 

Prenumerata Biblioteki Akademii Kaliskiej 
obejmuje literaturę z informatyki, 
automatyki i elektroniki, pozycje z zakresu 
techniki i medycyny oraz cały dział „Biznes 
i ekonomia”. 

OECD iLibrary 

 

Baza ekonomiczna obejmująca ponad 16 
tys. książek, 96 periodyków (roczników  
i analiz), 6 tytułów czasopism, ok. 6 tys. 
dokumentów roboczych i 79 baz 
statystycznych. 

ProQuest 

 

Posiadamy dostęp do dwóch 
wielodziedzinowych pakietów: ProQuest 
Central (PQCentral) oraz ProQues 
tDissertations and Theses A&I. 

Proquest Central zawiera ponad 29800 
czasopism, w tym ponad 22300 
pełnotekstowych oraz gazety codzienne, 
raporty, rozprawy doktorskie. 

ProQuest Dissertations and Theses A&I to 
obszerny zbiór dysertacji (rozpraw 
naukowych) z całego świata 
publikowanych od roku 1861 do dnia 
dzisiejszego. 

Tez-MeSH Baza Tez-MeSH jest polską wersją 
amerykańskiego tezaurusa Medical Subject 
Headings (MeSH), prowadzonego w 
National Library of Medicine (NLM),USA. 
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Medical Subject Headings to język 
informacyjno-wyszukiwawczy najbardziej 
znanego i uznanego przez środowiska 
medyczne światowego systemu 
MEDLARS/Medline. Baza Tez-MeSH 
zawiera terminologię angielską i polską  
z zakresu medycyny, nauk pokrewnych  
i organizacji ochrony zdrowia. 

Wiley 

 

Baza obejmuje 1383 tytuły czasopism  
z nauk ścisłych, humanistycznych  
i społecznych, udostępnianych wraz  
z archiwami od 1997 roku na serwerze 
wydawcy Wiley Online Library. 

W maju 2016 została rozszerzona o 2450 
książek elektronicznych. 

 

Obsługa czytelników 

 

Pracownicy Biblioteki w 2021 r., przestrzegając reżimu sanitarnego, powrócili do działań 
stacjonarnych. Otwarte zostały czytelnie. W celu ułatwienia pracy studentom zostały 
przygotowane następujące filmiki: 

1. „Katalog zbiorów” - prezentacja. 
2.  „IbukLibra – wirtualna czytelnia podręczników akademickich”. 
3. „Jak korzystać z baz?” 
4. „Jak wypożyczyć książkę z katalogu online Sowa?” 
5. „Konto czytelnika – jak z niego korzystać?” 
6. „Strategie wyszukiwawcze”. 
7. „Tworzenie bibliografii w katalogu online Sowa”. 
8. „Bazy w zasobach Biblioteki Akademii Kaliskiej”. 

Bibliotekarze również służą pomocą w tworzeniu bibliografii, przygotowują skany dla 
czytelników, prowadzą wymianę międzybiblioteczną. 

 

Działalność szkoleniowa  

 

1.  Pracownicy biblioteki przeanalizowali i przygotowali nowe zagadnienia z zakresu 
przysposobienia bibliotecznego i rozpoczęli szkolenia ze studentami I roku. 

2. Przygotowane zostały ulotki dotyczące możliwościach korzystania z baz. 
 

Działalność kulturalna i społeczna  

 

1. Zorganizowana została online Noc Bibliotek pod ogólnopolskim hasłem Czytanie 
wzmacnia (wykład dr J. Raubo: O książkach i dojrzałości czytelnika). 



189 
 

2. Bibliotekarze brali udział w Narodowym czytaniu Moralności Pani Dulskiej  
G. Zapolskiej.  

3. W miesiącu grudniu pracownicy włączyli się w ogólnopolskie działania związane  
z akcją: Szlachetna paczka. 

4. Prowadzono Bookcrossing czyli uwalnianie książek. 
5. Pracownicy Biblioteki na bieżąco zamieszczają informację na stronie biblioteki  

i Facebook’a, dotyczące ważnych wydarzeń, działań biblioteki  i polecanych książek. 
6. Na stronie Facebook’a prezentowane są publikacje tematyczne, związane z tzw. 

nietypowymi dniami w kalendarzu.  
 

Inna działalność 

 

1. Opracowana została lista publikacji dla wszystkich wydziałów, związana z propozycją 
nowych kierunków. 

2. Na bieżąco prowadzona jest Kronika Biblioteki. 
3. Biblioteka przejęła od Wydawnictwa Uczelnianego Akademii Kaliskiej magazyn 

książek, obecnie został opracowany katalog wydanych publikacji, przeznaczonych  
do sprzedaży. 
 

Wystawy 

 

1. „Stanisław Wojciechowski w zbiorach rodzinnych (Grzegorza Grabskiego)”. 
2. „Moja mała ojczyzna” - fotografie Ryszarda Bienieckiego.  
3. „Od PWSZ do Akademii Kaliskiej”. 
4. „Akademicki Kalisz”.  
5. Na bieżąco prezentowane są wydawnictwa wykładowców oraz uczelniane 

wydawnictwa.  
 

Szkolenia pracowników Biblioteki 

 

Pracownicy Biblioteki odbyli wiele szkoleń: wewnętrznych i zewnętrznych, w większości były 
one prowadzone online. Niektóre z nich kończyły się otrzymaniem certyfikatu. 
 

Zewnętrzne szkolenia 
1. „Efektywna praca zdalna z wykorzystaniem Microsoft Teams". Certyfikat Z. Szurek,  

E. Szczurek, M. Mikołajczyk, E. Obała 
2. „Wykorzystanie arkuszy kalkulacyjnych w pracy – Microsoft Excel poziom podstawowy” – 

E. Obała 
3. „Format Marc21” – Certyfikat Zofia Szurek 
4. „Problem wypalenia zawodowego pracowników bibliotek w dobie pandemii” Certyfikat 

M. Aulich, M. Mikołajczyk, M. Napadłek,  B. Leśna, K. Raubo 
5. „Cyfrowa różnorodność” Certyfikat E. Szczurek, K. Raubo, E. Obała 
6. „Czytanie – jak się z tego wymigać?” Certyfikat M. Napadłek 
7. „Czy niewidomi czytają książki tylko w brajlu” Certyfikat M. Napadłek 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwis5LPQ6pPfAhVGzqQKHQKWA78QFjAAegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fbookcrossing.pl%2F&usg=AOvVaw1t2Gom8I9UUm0w1QRp2rpD
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwis5LPQ6pPfAhVGzqQKHQKWA78QFjAAegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fbookcrossing.pl%2F&usg=AOvVaw1t2Gom8I9UUm0w1QRp2rpD
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8. Uczestnictwo w konferencji: Od książki do czytelnika. (zaświadczenie o uczestnictwie  
w konferencji E. Obała, M. Mikołajczyk) 

 

Szkolenia zewnętrzne bez certyfikatu  
1.  „Academic Research Source – bogata baza czasopism i e-książek”  
2. Prezentacja systemu Sciencecloud i rozmowa o programie Nauka dla Społeczeństwa. 
3. „EMIS Professional & CEIC – prezentacja narzędzi”. 
4. „Wyszukiwanie literatury naukowej i e-książek w bazach EBSCO” 

 
Szkolenia wewnętrzne 
1. Opracowywanie bibliografii czasopism 
2. Opis bibliograficzny artykułu z czasopisma - część praktyczna" 
3. Deskryptory  
4. Opracowujemy artykuł naukowy – zajęcia warsztatowe. 

 
34.4. CENTRUM BADAWCZO – WDROŻENIOWE 
 

Potencjał osobowy Centrum Badawczo – Wdrożeniowego (CBW):  

 

 dyrektor: profesor Akademii Kaliskiej dr hab. Ireneusz T. Dziubek; 

 etat badawczo-dydaktyczny (adiunkt): dr inż. Paweł Rubiński; 

 współpracujący - uczelniani kierownicy i członkowie wyodrębnionych tematycznie 
zespołów badawczych CBW: 
 profesor Akademii Kaliskiej dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła, 
 profesor Akademii Kaliskiej dr hab. inż. Andrzej Kołodziej, 
 profesor Akademii Kaliskiej dr hab. inż. Waldemar Scheffs, 
 profesor Akademii Kaliskiej dr hab. inż. Julia Gibka; 
 profesor Akademii Kaliskiej dr hab. n o zdr. Paulina Wojtyła-Buciora; 
 dr n. med.  Cezary Wojtyła, 
 mgr Oliwia Haja (doktorantka Akademia Kaliska)  
 mgr Ida Parfimczyk (doktorantka Akademia Kaliska) 

 

 współpracownicy zewnętrzni:  
 dr hab. inż. Krzysztof Talaśka (Politechnika Poznańska) 
 dr hab. inż. Grzegorz Domek (Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w  Bydgoszczy); 
 dr Aleksandra Kaczmarek (Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie); 
 Stanisław Błaszkowiak (firmowy interesariusz zewnętrzny); 
 Arkadiusz Biegański (firmowy interesariusz zewnętrzny); 
 Jerzy Wajdzik (firmowy interesariusz zewnętrzny). 

 

Organizacja, prowadzenie, uczestnictwo w projektach naukowo – badawczych 

 

 (realizacja od 25.10.2019 r.) Wielomodułowy Projekt Naukowo - Badawczy Akademii 
Kaliskiej pod zbiorczym tytułem: Organizacja bezpieczeństwa pacjentów ograniczonych 
ruchowo, a w tym - wyodrębnione projekty - o  nazwach: 
 Manipulator wsparcia bezsilności ruchowej pacjentów; 
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 Awaryjna toaleta jednorazowa; 

 (realizacja od 12.08.2020 r.) Uczelniany Projekt Naukowo - Badawczy Akademii Kaliskiej 
pod tytułem: Wykorzystanie bioodpadów na cele energetyczne; 

 (zakończony Warszawa 22.10.2021 r.) CBW jako uczestnik w Projekcie Naukowo-
Badawczym pod tytułem: Dwie  dekady polskich działań antyterrorystycznych  
z perspektywy skutków pośrednich zamachów terrorystycznych w WTC i Pentagon; 
sygnatura projektu: 1/I.2021-XII.2021/NWIBBO/DIFIN; miejsce realizacji projektu: 
Naukowo-Wydawniczy Instytut Badań bezpieczeństwa i Obronności WSBPI Apeiron  
w Krakowie; 

 (zakończony Bułgaria, Svishtov 09.11.2021 r.) CBW jako uczestnik w  Międzynarodowym 
Projekcie Naukowo-Badawczym pod tytułem: Sustainable Development and Social and 
Economic Cohesion in the 21st Century: Trends and Challenges; dedykowany 85. rocznicy 
powstania Akademii Ekonomicznej im. D. A. Tsenova (Bułgaria, Svishtov); podsumowany  
w dniach 8-9.11.2021 r. - w  wym. Uczelni - specjalną, uroczystą, konferencją  
o charakterze naukowo-praktycznym; sygnatura projektu: 978-954-23-2067-8 (print); 
978-954-23-2068-5 (online); 

 (realizacja od 25.05.2021 r.) Międzyuczelniany Projekt Naukowo-Badawczy Akademii 
Kaliskiej pod  tytułem: Organizacja bezpieczeństwa osób z  ograniczeniami słuchowymi; 

 (realizacja od 16.07.2021 r.) Wielomodułowy Projekt Naukowo-Badawczy Akademii 
Kaliskiej pod  tytułem: Urządzenie do wspomagania właściwości ruchowych osób 
z  dysfunkcją kończyn górnych; 

 (realizacja od 28.10.2021 r.) Wielomodułowy Projekt Naukowo-Badawczy Akademii 
Kaliskiej pod tytułem: Wielofunkcyjny adapter łóżka rehabilitacyjnego do celów szybkiej 
ewakuacji i  osób z nadwagą 140+; 

 (realizacja od 06.12.2021 r.) Wielomodułowy Projekt Naukowo-Badawczy Akademii 
Kaliskiej pod  tytułem: Opracowanie przemysłowej technologii postarzania tradycyjnego 
alkoholu typu Starka. 

 

Efektywność patentowa: 

 
Otrzymane patenty: 

 Urząd Patentowy RP; 03.11.2021 r.; otrzymanie patentu według wniosku nr  ewid. 
P.430843na  wynalazek pt.: Sposób dezaktywacji broni strzeleckiej systemu Kałasznikow 
(autorzy: dr hab. Ireneusz T. Dziubek; dr hab. inż. Andrzej Kołodziej; dr hab. inż. Krzysztof 
Talaśka; dr hab. inż. Grzegorz Domek); 

 Urząd Patentowy RP; 10.11.2021 r.; otrzymanie patentu według wniosku nr  ewid. 
P.425050na  wynalazek pt.: Układ pomiarowy do wyznaczania współczynnika 
przewodności cieplnej (autor: dr inż. Andrzej Mrowiec); 

 Urząd Patentowy RP; 15.11.2021 r.; otrzymanie patentu według wniosku nr  ewid. 
P.430842na  wynalazek pt.: Dezaktywator broni strzeleckiej systemu Kałasznikow 
(autorzy: dr hab. Ireneusz T. Dziubek; dr hab. inż. Andrzej  Kołodziej; dr hab. inż. 
Krzysztof Talaśka; dr hab. inż. Grzegorz Domek). 

 

Patenty zgłoszone  

 24.03.2021 r.- zgłoszenie patentowe do Urzędu Patentowego RP o  numerze P.437382 pn. 
Sposób wytwarzania spożywczego przetworu rybnego zawierającego mięso z  jesiotra  
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w postaci sosu typu pesto zielone i spożywczy przetwór rybny zawierający mięso z jesiotra 
w postaci sosu typu pesto zielone (autorzy: dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła; dr hab. 
Paulina Wojtyła-Buciora; dr Paweł Rubiński; dr n. med.  Cezary Wojtyła; Stanisław 
Błaszkowiak; Jerzy Wajdzik);  

 24.03.2021 r. - zgłoszenie patentowe do Urzędu Patentowego RP o  numerze P.437383 
pn. Sposób wytwarzania spożywczego przetworu rybnego zawierającego mięso z  jesiotra 
w postaci sosu typu pesto czerwone pikantne i spożywczy przetwór rybny zawierający 
mięso z jesiotra w postaci sosu typu pesto czerwone pikantne (autorzy: dr hab. n. med. 
Andrzej Wojtyła; dr hab. Paulina Wojtyła-Buciora; dr Paweł Rubiński; dr n. med.  Cezary 
Wojtyła; Stanisław Błaszkowiak; Jerzy Wajdzik); 

 24.03.2021 r. - zgłoszenie patentowe do Urzędu Patentowego RP o  numerze P.437384 
pn. Sposób wytwarzania spożywczego przetworu rybnego zawierającego mięso z  jesiotra 
w postaci sosu typu pesto czerwone łagodne i spożywczy przetwór rybny zawierający 
mięso z jesiotra w postaci sosu typu pesto czerwone łagodne (autorzy: dr hab. n. med. 
Andrzej Wojtyła; dr hab. Paulina Wojtyła-Buciora; dr Paweł Rubiński; dr n. med.  Cezary 
Wojtyła; Stanisław Błaszkowiak; Jerzy Wajdzik);  

 02.09.2021 r. - zgłoszenie patentowe do Urzędu Patentowego RP o  numerze P.438868 
pn. Zespół do ładowania opału, w szczególności organicznego, zwłaszcza pieców/kotłów 
grzewczych instalacji centralnego ogrzewania(autorzy: dr hab. Ireneusz T. Dziubek; dr inż. 
Paweł Rubiński); 

 05.11.2021 r. - zgłoszenie patentowe do Urzędu Patentowego RP o  numerze P.439433 
pn. Urządzenie do wspomagania właściwości ruchowych osób z dysfunkcją kończyn 
górnych, zwłaszcza z dysfunkcją możliwości chwytnych dłoni (autorzy: dr hab. Ireneusz T. 
Dziubek; mgr Oliwia Haja; dr inż. Paweł Rubiński); 

 

Efektywność w pozyskaniu praw do wzorów przemysłowych i wdrożenia wg bazy Expertus: 

 

 Autorzy: Scheffs Waldemar Wojciech, Dziubek Ireneusz 
IDT: 0000001104. Rok: 2021 
Tytuł oryginału: Kolbowy adapter do broni 
Numer patentu/prawa ochronnego: Rp.26899 
Numer zgłoszenia wynalazku: Wp.29210 
Data zgłoszenia wynalazku: 2021.01.25 
Kod kraju: PL 
Symbol klasyfikacji patentowej: 22-01 
Data ogłoszenia udzielenia patentu: 2021.05.04 WUP 9/2021 
Uprawniony z patentu: Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława 
Wojciechowskiego  
Adres url: https://ewyszukiwarka.pue.uprp.goy.pl/search/search-results/1a5ef9aa-
1fb7-41dd-8481-0aaa9079ba97 

 Autorzy: Biegański Arkadiusz, Wojtyła Cezary, Rubiński Paweł, Dziubek Ireneusz 
IDT: 0000001103. Rok: 2021 
Tytuł oryginału: Toaleta jednorazowa 
Numer patentu/prawa ochronnego: Rp.26898 
Numer zgłoszenia wynalazku: Wp.29202 
Data zgłoszenia wynalazku: 2021.01.25 
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Kod kraju: PL 
Symbol klasyfikacji patentowej: 23-07 
Data ogłoszenia udzielenia patentu: 2021.05.04 WUP 9/2021 
Uprawniony z patentu: Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława 
Wojciechowskiego  
Adres url:https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/Wp.29202 
Adres 
url:https://apiewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/api/collection/7adb398abd47c9f5d4563
b39af607a5c 

 Autorzy: Rubiński Paweł, Haja Oliwia, Dziubek Ireneusz 
IDT: 0000001102. Rok: 2021 
Tytuł oryginału: Urządzenie wspomagające ruch ręki 
Numer patentu/prawa ochronnego: Rp.26894  
Numer zgłoszenia wynalazku: Wp.29211 Data zgłoszenia wynalazku: 2021.01.25  
Kod kraju: PL 
Symbol klasyfikacji patentowej: 24-04 
Data ogłoszenia udzielenia patentu: 2021.05.04 WUP 09/2021 
Uprawniony z patentu: Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława 
Wojciechowskiego 
Adres url:https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/search-results/22cb6223-
081a-4d24-b890-1882cb64d946 

 Autorzy: Dziubek Ireneusz, Pawlaczyk Bogumiła, Rubiński Paweł 
IDT: 0000000987. Rok: 2021 
Tytuł oryginału: Zapalarka do papierosów 
Numer patentu/prawa ochronnego: Rp.26688 
Numer zgłoszenia wynalazku: Wp.28927 
Data zgłoszenia wynalazku: 2020.09.22 
Kod kraju: PL 
Symbol klasyfikacji patentowej: 27.05 
Data ogłoszenia zgłoszenia wynalazku: 2021.02.22 WUP 4/2021 
Uprawniony z patentu: Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława 
Wojciechowskiego 
Adres url:https://eprofil.pue.uprp.gov.pl/public/registry/view/Rp.26688?]tag=pl 
 

      Tab.34. 
 

Zbiorcze podsumowanie efektywności uczestników prac projektowych CBW 
z afiliacją Akademii Kaliskiej 

 

 
L. 
p. 

 
Imię i nazwisko uczestnika prac 

projektowych CB-W 

Udział: 

projekt 
nauk.-

badaw. 

 
patent 

wniosek 
patent. 

wzór 
przem. 

 
wdrożeni

e 
 

1. dr hab. Ireneusz T. Dziubek 10 2 6 4 4 

2. dr hab. inż. Andrzej Kołodziej 1 2   2 

3. dr hab. inż. Waldemar Scheffs 1   1 1 

https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/Wp.29202
https://api-ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/api/collection/7adb398abd47c9f5d4563b39af607a5c
https://api-ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/api/collection/7adb398abd47c9f5d4563b39af607a5c
https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/search-results/22cb6223-081a-4d24-b890-1882cb64d946
https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/search-results/22cb6223-081a-4d24-b890-1882cb64d946
https://eprofil.pue.uprp.gov.pl/public/registry/view/Rp.26688?%5dtag=pl
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4. dr hab. inż. Krzysztof Talaśka 1 2   2 

5. dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła 4  3  2 

6. dr hab. n o zdr. Paulina Wojtyła-
Buciora 

4  3   

7. dr Bogumiła Pawlaczyk 3  2 1 1 

8 dr inż. Andrzej Mrowiec 1 1    

9. dr inż. Paweł Rubiński 9  9 2 2 

10. dr Cezary Wojtyła 5  4 1 1 

11. mgr Oliwia Haja 2  2 1 1 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Udział w promocji kadr i rozwoju naukowym 

 
Prof. Akademii Kaliskiej dr hab. Ireneusz T. Dziubek: 
 

 promotor rozpraw doktorskich: 
 mgr Oliwia Haja (Akademia Kaliska); 
 mgr Ida Parfimczyk (Akademia Kaliska); 
 mgr Adam Handke (Akademia Krakowska); 
 mgr Mateusz Baranek (Akademia Kaliska); 
 mgr Paweł Wielgocki (Akademia Kaliska); 
 mgr Marcin Barnat (Akademia Kaliska); 
 mgr Łukasz Mikołajczyk (Akademia Kaliska); 

 recenzent w postępowaniu habilitacyjnym: dr Justyna Kurek - Rada Dyscypliny Nauki 
o   Bezpieczeństwie Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie; 

 recenzent rozpraw doktorskich: 
 mgr Rafał Kręgulec - powołany przez Radę Dyscypliny Nauki o   Bezpieczeństwie 

Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie; 
 mgr Ewa Szymańska - powołany przez Radę Dyscypliny Nauki o   Bezpieczeństwie 

Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie; 
 mgr Rafał Bałdyga - powołany przez Senat  WSPol w Szczytnie; 
 mgr Maciej Paszyn - powołany przez Radę Dyscypliny Nauki o   Bezpieczeństwie 

Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie; 

 członek Rady Naukowo-Programowej kwartalnika Kontroler INFO Polskiego Instytutu 
Kontroli Wewnętrznej w Warszawie; 

 członek Rady Naukowej Wydawnictwa Life and Movement; 

 recenzent wydawniczy: 
 w czasopiśmie naukowym pt. Studia Wschodnioeuropejskie, wydawca: Instytut 

Europeistyki WDiNP Uniwersytetu Warszawskiego; 
 w czasopiśmie  naukowym pt.  Bezpieczeństwo Dawniej i  Dziś. Świat - Europa - 

Polska, wydawca: Stowarzyszenie Edukacja dla  Bezpieczeństwa w Poznaniu; 
 w kwartalniku Problemy mechatroniki. Uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria 

bezpieczeństwa, wydawca: WAT; 
 Zeszytów Naukowych Obronność Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki 

Wojennej w Warszawie; 
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 ekspert i konsultant naukowy (6): 
 Sąd Okręgowy w Kaliszu - Biegły w dziedzinie broni, amunicji i  materiałów 

wybuchowych; 
 członek Zespołu Ekspertów HSB Polska Sp. z o.o. w Warszawie w  zakresie procesów 

legislacyjnych  związanych z funkcjonowaniem instytucji bezpieczeństwa publicznego 
oraz tworzenia  rozwiązań prawnych z zakresu bezpieczeństwa i  porządku 
publicznego; 

 członek Zespołu Ekspertów MEGMAR LOGISTICS & CONSULTING  w  Kutnie; 
 Szef Zespołu Organizacji Badań i InnowacjiAGRO-STAR w Kaliszu; 
 Szef Specjalistycznego Zespołu Analityczno-Badawczego KONSORCJUM  KONKRET 

w Kaliszu; 
 członek Zespołu Ekspertów Komendy Stołecznej Policji w Warszawie dot. realizacji 

projektu pt. Zwiększona gotowość do incydentów CBRN poprzez wspólne ćwiczenia 
pierwszych reagujących w ramach programu UE Internal Security Fund – Police;   

 publikacje (8): 
 Dziubek I.T., Przemiany w poglądach na rzecz pamięci narodowej, patriotyzmu 

i  szacunku do osiągnięć minionych pokoleń: praca zbiorowa, pod red. I. T. Dziubka, 
wyd. KTPN i PWSZ Kalisz, Kalisz 2020; 

 Dziubek I.T., Przemiany w poglądach na rzecz pamięci narodowej, patriotyzmu 
i  szacunku do osiągnięć minionych pokoleń: idea projektu badawczego [w:] 
Przemiany w poglądach na rzecz pamięci narodowej, patriotyzmu i szacunku do 
osiągnięć minionych pokoleń: praca zbiorowa, pod red. I. T. Dziubka, wyd. KTPN 
i  PWSZ Kalisz, Kalisz 2020; 

 Dziubek I.T., Pawlaczyk B. (red.), Zarządzanie bezpieczeństwem społeczności lokalnych 
na przykładzie działań Prezydenta Miasta Kalisza, Wyd. Volumina.pl, Kalisz 2021. ISBN 
978-83-7867-833-5 

 Dziubek I.T., Wymuszona proliferacja - od Pentagonu i wież Word Trade Center 
do  broni ukrytej, zminiaturyzowanej i improwizowanej, [w:] J. Stelmach (red.), 
Terroryzm i  antyterroryzm w opiniach ekspertów w XX rocznicę zamachów na WTC 
i  Pentagon, wyd. Difin, Warszawa 2021 ISBN 978-83-66491-88-5 

 Dziubek I.T., Samorządowe zarządzanie bezpieczeństwem społeczności lokalnej 
w  projekcie naukowo-badawczym, [w:] Dziubek I.T., Pawlaczyk B. (red.), Zarządzanie 
bezpieczeństwem społeczności lokalnych na przykładzie działań Prezydenta Miasta 
Kalisza, Wyd. Volumina.pl, Kalisz 2021  ISBN 978-83-7867-833-5 

 Dziubek I.T., Pawlaczyk B., Informacyjne aspekty stanów nadzwyczajnych w III RP, [w:] 
W. Fehler (red.) Informacyjny wymiar bezpieczeństwa państw i jednostek, 
Wyd.  Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce 2021, 978-83-66541-59-7; 

 Dziubek I.T.,  Manasterska T.,  The implementation of goals of balanced development 
of Poland against the challenges and dangers of waste management [w:] L. 
Varamezov (red.), Sustainable Development and Social and Economic Cohesion in the 
21st Century: Trends and Challenges, wyd. Tsenov Academic Publishing House, 
Svishtov 2021, 978-954-23-2067-8 (print), 978-954-23-2068-5 (online), strony: 126-
135 

 Dziubek I.T., Pawlaczyk B., Uzasadniona potrzeba czy histeryczny strach przed 
terroryzmem na przykładzie  unijnych rozwiązań  utrudniających dostęp do broni 
palnej [w:] De Seruritate et Defensione. O bezpieczeństwie i Obronności Vol. 7 No 2 
(2021) 
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dr inż. Paweł Rubiński 

 Publikacja: Oszmiański J., Lachowicz S., Nowicka P., Rubiński P., Cebulak T. Evaluation 
of innovative dried purée from Jerusalem artichoke - in vitro studies of its 
physicochemical and health-promoting properties, Molecules 2021, 26, 44. 
https://doi.org/10.3390/molecules26092644 

 

Konferencje naukowe, szkolenia, wykłady otwarte 

 

Udział w komitetach naukowych i radach programowych: 
 

 2021.01.12 Warszawa, Dziubek I.T. ,członek Rady Naukowo-Programowej, I Ogólnopolska 
Konferencja Naukowa pt. Dietetyka i Kosmetologia a  Zdowy Styl Życia, organizatorzy: 
Uczelnia Społeczno-Medyczna w  Warszawie, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału 
Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w   Siedlcach, Akademia 
Kaliska im. Prezydenta S. Wojciechowskiego, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w 
Koszalinie, Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia; 

 2021.01.27 Warszawa, Dziubek I.T. ,członek Komitetu Naukowego, VI Ogólnopolska 
Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo informacyjne pt.  Współczesne szanse, wzywania 
i  zagrożenia dla informacyjnego wymiaru bezpieczeństwa państwa, główny organizator: 
Instytut Nauk o  Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-
Humanistycznego w Siedlcach; 

 2021.10.22-20 Warszawa, Dziubek I.T. ,członek Komitetu Naukowego, IV Ogólnopolski 
Kongres Naukowo-Techniczny SAFE PLACE 2021, organizatorzy: Wydział Bezpieczeństwa, 
Logistyki i Zarządzania - WAT Warszawa; Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk 
Społeczno-Prawnych we Wrocławiu - Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego 
i   Indywidualnego w Krakowie; Instytut Nauk o Polityce i Administracji - Uniwersytet 
Opolski; Safety Project Jarosław Stelmach; 

 2021.11.18-19-06 Kalisz, Dziubek I.T., członek Komitetu Naukowego, Konferencja 
Naukowa pt.  Prakseologia w naukach o bezpieczeństwie, główny organizator: Instytut 
Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. 

 
Udział z referatem: 
 

 2021.01.27 Warszawa, referat: I. T. Dziubek, Informacyjne aspekty stanów 
nadzwyczajnych w III RP, [w:] VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo 
informacyjne pt. Współczesne szanse, wzywania i  zagrożenia dla informacyjnego 
wymiaru bezpieczeństwa państwa, główny organizator: Instytut Nauk o Bezpieczeństwie 
Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach; 

 2021.09.09-07 Bardejovské Kúpele - Słowacja: referat I.T. Dziubek, A.  Kołodziej, 
K. Talaśka, Modelling the tip-up barrel firearms on the example of the Beretta 21A pistol  
[w:] XXVI Międzynarodowa Polsko - Słowacka Konferencja pt. Machine Modeling and 
Simulations - MMS 2021, główny organizator: Technická univerzita v Košiciach, Letná č. 9, 
041 00 Koszyce, Republika Słowacka; 

 2021.09.09-07 Bardejovské Kúpele - Słowacja: referat I.T. Dziubek, A. Hofman, 
P.  Nowakowski, A Świerek, Wear and tear evaluation issues of  short firearms on the 
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example of the HK SFP9L pistol [w:] XXVI Międzynarodowa Polsko - Słowacka Konferencja 
pt. Machine Modeling and Simulations - MMS 2021, główny organizator: Technická 
univerzita v Košiciach, Letná č. 9, 041 00 Koszyce, Republika Słowacka; 

 2021.10.25-24 Kalisz, wystawione dwa postery naukowe: I. T. Dziubek, A. Hofman, 
P.  Nowakowskiand A. Świerek pn.  Wear and tear evaluation issues of short firearms on 
the example of the HK SFP9L pistol wraz z                I.T. Dziubek, A. Kołodziej, K. Talaśka, pt. 
Modelling the tip-up barrel firearms on the example of the Beretta 21A pistol [w:] 
II Światowa Konferencja Naukowa Zdrowia Rodziny, organizator Akademia Kaliska; 

 2021.10.22-20 Warszawa, referat: I. T. Dziubek, Broń samodziałowa i  ukryta w budynkach 
użyteczności publicznej - możliwości i zagrożenia, [w:]  IV Ogólnopolski Kongres Naukowo-
Techniczny SAFE PLACE 2021, organizatorzy: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki  
i Zarządzania - WAT Warszawa; Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-
Prawnych we Wrocławiu - Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i  Indywidualnego 
w Krakowie; Instytut Nauk o Polityce i  Administracji - Uniwersytet Opolski; Safety Project 
Jarosław Stelmach; 

 2021.11.09-08 Bułgaria, Svishtov, referat: I.T. Dziubek, T. Manasterska, 
The  implementation of goals of balanced development of Poland against the challenges 
and dangers of waste management [w:] International Scientific Conference Sustainable 
Development and Social and Economic Cohesion in  the 21st Century: Trends and 
Challenges, główny organizator: D. A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov; 

 
Udział bez referatu: 
 

 2021.11.18-19 Kalisz, Dziubek I.T., Konferencja Naukowa pt.  Prakseologia w naukach 
o  bezpieczeństwie, główny organizator: Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Akademii 
Kaliskiej im. Prezydenta S.  Wojciechowskiego; 
 

Udział w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym 
 

 dr hab. Ireneusz Dziubek: 
 2021.06.11-07, kraj: Gruzja, uczestnik w programie STAFF MOBILITY FOR TRAINING 

Erasmus+, uczelnia: Sokhumi State University, miejsce: Tbilisi; 
 2021.11.12-08, kraj: Bułgaria, uczestnik w programieSTAFF MOBILITY FOR TRAINING 

Erasmus+, uczelnia:  D. A. Tsenov Academy of  Economics, miejsce: Svishtov; 
 

 dr inż Paweł Rubiński: 
 2020.12.08, kraj: Polska, uczestnik szkolenia Komercjalizacja wyników badań 

naukowych w sektorze surowcowym, uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza  
im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego 
Rozwoju INNOWO. 
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34.5. WYDAWNICTWO NAUKOWE 

 

Organizacja działalności wydawniczej  

 

1. W lipcu 2021 roku Wydawnictwo Naukowe Akademii Kaliskiej znalazło się 
w ministerialnym wykazie polskich i zagranicznych wydawnictw publikujących 
recenzowane monografie naukowe. To oznacza, że książki opatrzone numerem ISBN 
Wydawnictwa Naukowego Akademii Kaliskiej uzyskują 80 punktów w procesach 
ewaluacyjnych wyższych uczelni. Warto podkreślić, że proces oceny Wydawnictwa przez 
specjalną komisję Ministerstwa Edukacji i Nauki, który poprzedzał włączenie 
Wydawnictwa do ministerialnego wykazu, odbywał się w oparciu o szczegółową analizę 
wdrożonych w Wydawnictwie procedur kwalifikowania tekstów do publikacji, 
recenzowania monografii, przestrzegania zasad etyki wydawniczej, określonymi 
przez COPE Committee on Publication Ethics (Komitet ds. Etyki Publikacyjnej) i zawartymi 
w Kodeksie Postępowania COPE, a także ocenę poziomu edytorskiego publikacji.  

2. W ramach działań organizacyjnych, zmierzających do realizacji przez Wydawnictwo idei 
otwartego dostępu, sukcesywnie publikowane są monografie naukowe na największej 
platformie wydawnictw naukowych w kraju.  

3. Uzupełniono i zaktualizowano treści na stronie internetowej 
www.wydawnictwo.akademia.kalisz.pl  

Monografie naukowe  

 
W 2021 roku proces wydawniczy był realizowany w oparciu o przetargi nieograniczone. 
Konkurs ofert  pozwolił Wydawnictwu na wybór najkorzystniejszych ofert, co z pewnością 
pozwoliło zoptymalizować koszty opracowania, składu, łamania  i druku książek.   
Wydano monografie z dziedziny nauk medycznych, inżynieryjno-technicznych oraz nauk 
społecznych. Ukazały się następujące monografie:  
1) Paweł Knast, Andrzej Kołodziej ,,Podstawy teoretyczne i praktyczne rewolucji 

przemysłowej 4.0. Inżynieria Projektowania napędów”; 
2) Andrzej Polak ,,Siły Zbrojne w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego Polski. Instytucje – 

dowództwa – sztaby"; 
3) Praca zbiorowa pod redakcją Ireneusza Dziubka i Bogumiły Pawlaczyk ,,Zarządzanie 

bezpieczeństwem społeczności lokalnych na przykładzie działań Prezydenta Miasta 
Kalisza”; 

4) Waldemar Scheffs ,,Rodowód walki radioelektronicznej w Wojsku Polskim”; 
5) Mirosław Kuświk ,,Zarządzanie bezpieczeństwem personalnym z wykorzystaniem technik 

samoobrony”; 
6) Krystian Frącik  ,,Teoria operacji specjalnych”; 
7) Praca zbiorowa pod redakcją Pawła Kamińskiego, Wiesława Jaszczura, Grzegorza Grodysa 

,,Teoretyczne i praktyczne aspekty bezpieczeństwa”; 
8) Anatol Skrypko, Jerzy Nowik, Krzysztof Górny, Oleksandr Pryimakow ,,Siatkówka na 

uczelni z wykorzystaniem antropotechniki sportowej”; 
9)  Praca zbiorowa pod red. Jarosława Wołejszo, Konrada Malasiewicza, Norberta 

Prusińskiego ,,Prakseologia w naukach o bezpieczeństwie. Sprawność działania  
w zarządzaniu kryzysowym’’; 

http://www.wydawnictwo.akademia.kalisz.pl/
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10) Praca zbiorowa pod red. Jarosława Wołejszo, Konrada Malasiewicza, Norberta 
Prusińskiego ,,Prakseologia w naukach  o bezpieczeństwie. Sprawność działania  
w bezpieczeństwie narodowym”; 

11) Makary Górzyński ,,Skok w nieznane”; 
12) Marek Kubiński ,,Zgrupowania zadaniowe wojsk lądowych w działaniach taktycznych”; 
13) Praca zbiorowa pod redakcją Jana Frąszczaka ,,Zarządzanie kryzysowe w warunkach 

pandemii w Polsce”; 
14) Olgierd Lissowski ,,Długoterminowe projekty i kontrakty infrastrukturalne”; 
15) Bogumiła Pawlaczyk ,,Współpraca policji i państwowej straży pożarnej w sytuacjach 

kryzysowych”; 
16) Jan Posobiec  ,,Konteksty zarządzania i dowodzenia organizacji bezpieczeństwa”; 
17) Mirosław Skarżyński ,,Logistyka sił zbrojnych USA w wojnach peryferyjnych. Korea 1950-

1953 Wietnam 1965-1973; 
18) Zofia Marciniak ,,Doskonalenie kadr administracji samorządu powiatowego  w  ramach 

zarządzania kryzysowego na przykładzie powiatu kaliskiego”. 

Czasopisma 

1. Wysoką pozycję wśród czasopism naukowych konsekwentnie ugruntowuje „Journal of 
Health Inequalities”. W roku 2021 czasopismo jest kwalifikowane na poziomie 100 
punktów w ministerialnym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów  
z konferencji międzynarodowych. 

2. Ukazał się kolejny numer czasopisma ,,Studia Kaliskie” wydawanego w partnerstwie  
z Kaliskiem Towarzystwem Przyjaciół Nauk. 

 

Inne publikacje 

1. Praca zbiorowa pod redakcją Katarzyny Mikurendy ,,Wybrane aspekty zarządzania. 
Materiały do ćwiczeń”- skrypt 

2. Marian Sygit ,,Życie, ach to ty” – tomik wierszy 
3. Księga Posterów Naukowych.  II Światowa Konferencja Zdrowia Rodziny w Kaliszu - 

elektroniczna publikacja pokonferencyjna.  
 

 
34.6. DZIAŁALNOŚĆ WYBRANYCH PEŁNOMOCNIKÓW REKTORA 
 

34.6.1. Pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami 

 
Pełnomocnik brała udział w następujących wydarzeniach :  
  

 w dniach 22-23.09.2021 r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – VI Forum 
Uczelnianych Pełnomocników ds. Osób z Niepełnosprawnościami. 
W spotkaniu uczestniczył również pracownik Uczelni Michał Strzałka 

 3.11.2021 r. – VIII Konferencja pt. „(Nie) pełnosprawni na rynku pracy” organizowana 
przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Fundację Łódź Akademicka. 
Tegoroczna edycja z racji panującej pandemii odbyła się w formie hybrydowej. 
Konferencja była okazją do zorganizowania V Zjazdu Pełnomocników Uczelni Wyższych ds. 
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Osób z Niepełnosprawnościami. Podczas Zjazdu podjęto dyskusję w zakresie bieżących 
tematów legislacyjnych oraz możliwości wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami  
w kontekście Ustawy 2.0. oraz Ustawy o dostępności 
 

Wsparcie dla studentów z niepełnosprawnościami  
 
Wydział Nauk o Zdrowiu 
 

 Niesłysząca studentka I roku kierunku Kosmetologia otrzymała zgodę na: 
 nagrywanie zajęć, robienie zdjęć (po podpisaniu oświadczenia o wykorzystywaniu 

utrwalonych materiałów wyłącznie na użytek prywatny z poszanowaniem praw 
autorskich prowadzącego zajęcia); 

 obecność tłumacza migowego na egzaminach, zaliczeniach i zajęciach 
prowadzonych w trybie stacjonarnym; 

 przesyłanie materiałów w formie elektronicznej; 
 obecność asystenta osoby z niepełnosprawnościami na zajęciach prowadzonych  

w formie online. 

 

Wydział Politechniczny – student I roku kierunku Mechanika i Budowa Maszyn  

z trudnościami psychicznymi otrzymał wsparcie w formie: 

 elektronicznej rejestracji przedstawianych treści; 

 nagrywania zajęć; 

 otrzymywanie materiałów pocztą elektroniczną; 

 wydłużanie czasu pisania tekstu, kolokwium, egzaminu; 

 zwiększenie liczny podejść do egzaminów i zaliczeń 

  

34.6.2. Pełnomocnik Rektora ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych 

 
W roku 2021 działalność Pełnomocnika Rektora ds. zarządzania kryzysowego  
i spraw obronnych skupiła się na aktualizacji dokumentacji, czego wynikiem było: 
 
1. Opracowanie „Instrukcji postępowania w wybranych sytuacjach kryzysowych mogących 

wystąpić w Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego”, która składa 
się z 10 procedur: 
1) działania w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu lub znalezieniu ładunku 

wybuchowego /bioterrorystycznego w budynku – obiekcie Akademii Kaliskiej; 
2) działania w przypadku otrzymania podejrzanej przesyłki mogącej zawierać ładunek 

wybuchowy, środki toksyczne, biologiczne – ładunek bioterrorystyczny; 
3) działania w przypadku napadu z użyciem niebezpiecznego narzędzia (broni); 
4) działania w przypadku napadu z wzięciem zakładnika; 
5) działania w przypadku wystąpienie katastrofy budowlanej; 
6) działania w przypadku aktu wandalizmu i rozruchów ulicznych; 
7) działania w przypadku zagrożenia środkami promieniotwórczymi; 
8) działania w przypadku zagrożenia środkami toksycznymi; 



201 
 

9) działania w przypadku zagrożenia środkami biologicznymi; 
10) postępowania na wypadek wystąpienia zachorowań na choroby szczególnie 

niebezpieczne oraz wysoce zakaźne. 
 

2. Opracowanie „Instrukcji punktu kontaktowego Host Nation Support – HNS Akademii 
Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego”, która została sporządzona na 
podstawie Zarządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie 
organizacji wykonywania zadań obronnych w ramach powszechnego obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. MEiN z 2021 r. poz. 44). 
 

3. Opracowanie nowej „Instrukcji Stałego Dyżuru Akademii Kaliskiej im. Prezydenta 
Stanisława Wojciechowskiego w czasie podwyższenia i trwania wyższych stanów 
gotowości obronnej państwa”; 

 
dodatkowo: 
 

7. W związku z postanowieniami art. 116 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.  
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej oraz przepisami 
wykonawczymi określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. 
w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej  
w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. Nr 210 poz. 2136 z późn. zm.), 
złożono: 

 zawiadomienie o reklamowaniu z urzędu; 

 wniosek w sprawie reklamowania; 

 zawiadomienie o ustaniu przyczyn reklamowania pracowników Akademii Kaliskiej im. 
Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. 

8. Udział w Treningu 2021 Ministerstwa Edukacji i Nauki, który odbył się 15 grudnia 2021 
roku; 

9. Współdziałanie w uruchomieniu pierwszego stopnia alarmowego CRP (Alfa-CRP) na 
terenie całego kraju w dniach 5-10 grudnia 2021 roku; 

10. Udział w szkoleniu obronnym organizowanym przez Ministerstwo Edukacji  
i Nauki w dniu 7 grudnia 2021 roku. 

 

34.6.3. Pełnomocnik Rektora ds. ochrony informacji niejawnych 

 
W roku 2021 działalność Pełnomocnik Pełnomocnika Rektora ds. ochrony informacji 
niejawnych skupiała się na: 

 
1. Aktualizacji „Planu operacyjnego funkcjonowania Akademii Kaliskiej  

im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia 
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” zgonie z Rozporządzeniem Rady Ministrów  
z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania  
i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez 
organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 152 poz. 1599 
z późn. zm.) oraz ustaleniami zawartymi w Podręczniku Normalizacji Obronnej PDNO-02-
A075:2008 określającymi strukturę i redagowanie planu operacyjnego przez organy 
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administracji publicznej oraz w oparciu o otrzymane wypisy z Planu OFDAR SZKOLNICTWO 
WYŻSZE I NAUKA. 

2. Aktualizacji dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, która jest 
niezbędna do akredytacji oraz zatwierdzenia przez Agencję Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego dokumentacji Bezpiecznego Stanowiska Komputerowego służącego do 
przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”. 
 

dodatkowo:  
 
przeprowadzono szkolenie kierownika oraz pracowników działu informatyki w zakresie 
ochrony informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”. 
 
Ponadto Pełnomocnik jest członkiem zespołu weryfikującego obowiązujące procedury na 
Uczelni pod kontem dostępności Uczelni i opracowującego modyfikację procedur. 
Działalność Zespołu wynika z projektu „Uczelnia dostępna”, którego głównym celem jest 
wzrost dostępności Akademii Kaliskiej i jej oferty do potrzeb osób  
z niepełnosprawnościami. 
 
 

34.6.4. Pełnomocnik Rektora ds. przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingu i molestowaniu 

seksualnemu pracowników i studentów Akademii Kaliskiej 

 

W roku 2021 działalność Pełnomocnika skupiała się działaniach: 
 

1) ocenie istniejących procedur - ocena obowiązującej procedury antydyskryminacyjnej 
wprowadzonej Zarządzeniem nr 0300.122.V.2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu z dnia 12 grudnia 
2019 roku w sprawie wprowadzenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. 
Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu Procedury przeciwdziałania 
mobbingowi, dyskryminacji i zachowaniom niepożądanym, zwaną dalej „Procedurą PM”.  
Z uwagi na konieczność dostosowania jej do aktualnych wymogów stawianych uczelniom 
wyższym w zakresie polityk antymobbingowych i antydyskryminacyjnych  

2) rekomendowaniu wprowadzenia nowej Procedury; projekt zakłada rozciągnięcie zakresu 
jej zastosowania również na studentów; wprowadzenie uproszczonej procedury  
z udziałem pełnomocnika Rektora, znaczące odformalizowanie z jednoczesną gwarancja 
ponownego rozpoznania sprawy, ochronę przed wtórną wiktymizacją („piętnowaniem 
ofiar”). Zaproponowany projekt realizuje obowiązek nałożony na wszystkie uczelnie 
wyższe związany z przeprowadzeniem analizy funkcjonujących procedur i wprowadzenia 
gwarancji dla wszystkich członków wspólnoty akademickiej; 

3) przeprowadzeniu rozmów z przedstawicielem Związku Zawodowego Pracowników 
Akademii Kaliskiej oraz z przedstawicielem Samorządu Studentów Akademii Kaliskiej, 
którzy podzielili się swoją oceną działań prewencyjnych, istniejących i projektowanych 
procedur; 

4) nawiązanie kontaktu z Pełnomocnikami Rektorów z innych Uczelni - udział  
w organizowanych zdalnie spotkaniach. W wyniku m.in. tych konsultacji pojawiła się 
propozycja dot. ujęcia  w projekcie nowej procedury odformalizowane postępowanie  
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z udziałem pełnomocnika, które może zakończyć się ugodą – dowiedziałem się bowiem, 
że takie postępowania są najczęstsze na innych uczelniach i z reguły są wystarczające.  
 

2. Podjęte działania prewencyjne oraz prowadzone postępowania antydyskryminacyjne. 

1) w ramach działań prewencyjnych informowanie przy każdej okazji pracowników  
i studentów Akademii Kaliskiej o obowiązujących w Uczelni standardach 
antydyskryminacyjnych i antymobbingowych oraz zachęcanie do kontaktu  
z Pełnomocnikiem w każdej jednej sytuacji mogącej mieć znamiona dyskryminacji, 
mobbingu lub molestowania; 

2) przeprowadzenie wśród pracowników i studentów Akademii Kaliskiej anonimowej, 
pilotażowej ankiety. Wnioski i doświadczenia z tej ankiety pozwolą na realizację 
obowiązku nałożonego przez Ministra Edukacji i Nauki przeprowadzania cyklicznego 
monitorowania zjawisk dyskryminacji, mobbingu i molestowania, począwszy od 
pierwszego roku sprawozdawczego, który rozpocznie się 30 czerwca 2022 roku; 
 

Pilotażową ankietę co do występowania zjawisk dyskryminacji i mobbingu wśród 
pracowników i studentów Akademii Kaliskiej sporządzono i udostępniono w aplikacji 
Microsoft Forms dla osób zalogowanych do kont uczelnianych (w domenie: 
@akademiakaliska.edu.pl lub @akademia.kalisz.pl). Była ona anonimowa. Udzielono 
ponad 350 odpowiedzi.  

Celem ankiety było ogólne rozpoznanie skali subiektywnego odczucia występowania na 
terenie Uczelni zjawisk mobbingu, dyskryminacji i molestowania oraz zaufania co do 
skuteczności istniejących procedur. W ogólności, zdecydowana większość 
respondentów uważa Akademię Kaliską za miejsce bezpieczne i wolne od zjawisk 
dyskryminacji, mobbingu oraz molestowania seksualnego, przy czym spośród 
respondentów mających odmienną ocenę (tj. którzy zaznaczyli odpowiedź: „Akademia 
Kaliska zdecydowanie nie jest/raczej nie jest miejscem wolnym od”) taki sam odsetek 
stanowią osoby nieuważające Akademię za miejsce bezpieczne/wolne od zjawisk 
dyskryminacji i mobbingu (odpowiednio w sumie po 9,7%), a mniejszy odsetek – osoby 
nieuważające Akademię za miejsce bezpieczne/wolne od zjawiska molestowania 
seksualnego (4,3%). Ten rozkład potwierdziły odpowiedzi na „pytanie kontrolne” 
dotyczące występowania tych zjawisk na terenie Akademii: 11,1% respondentów 
uważa, że na terenie AK „zdecydowanie tak” lub „raczej tak” dochodzi do zjawiska 
dyskryminacji; 9,6% respondentów uważa, że na terenie AK „zdecydowanie tak” lub 
„raczej tak” dochodzi do zjawiska mobbingu oraz 1,7% respondentów uważa, że 
„zdecydowanie tak” lub „raczej tak” dochodzi do molestowania seksualnego. 

Co do przewidywanej reakcji Akademii (tj. jej władz, w szczególności bezpośredniego 
przełożonego, pełnomocnika, Komisji Antydyskryminacyjnej lub Rektora) na zgłoszone 
zdarzenia mające znamiona dyskryminacji, mobbingu lub molestowania, nie może 
dziwić znaczący odsetek osób, które takie reakcji nie potrafią przewidzieć 
(odpowiednio: 35,2%, 39,8%, 35,2%) – skoro większość respondentów, na szczęście, 
takiego zjawiska nie doświadczyło. Niemniej szalenie istotna jest efektywna  
i adekwatna reakcja w przypadkach stwierdzenia takich niepożądanych zjawisk, co jest 
wyzwaniem na przyszłość. Istotne w tym kontekście jest również to, że odpowiedź: 
„pokrzywdzony uzyskałby wsparcie, a sprawca zostałby ukarany” w odniesieniu do 
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zjawisk dyskryminacji, mobbingu oraz molestowania seksualnego, zaznaczyło 
odpowiednio: 41,2%, 39,5% oraz 54%. Trudno uznać to za zadowalający wynik; stanowi 
on jednocześnie kolejną przesłankę do stanowczych, proporcjonalnych i adekwatnych 
reakcji w uzasadnionych przypadkach wystąpienia zjawisk dyskryminacji, mobbingu lub 
molestowania seksualnego. 

 w zakładce „kontakty” na stronie Uczelni dodano kontakt do pełnomocnika Rektora 
ds. przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingu oraz molestowaniu seksualnemu 
pracowników i studentów Akademii Kaliskiej (mailowy oraz telefoniczny). 
 

W 2021 roku nie prowadzone było żadne postępowanie antydyskryminacyjnego (ani  
z urzędu, ani na wniosek). 

 

34.6.5. Pełnomocnik Rektora ds. Strategii Rozwoju Uczelni 

  

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. działalność Pełnomocnika była skoncentrowana 
w szczególności na: 
 

 opracowaniu strategii rozwoju Uczelni przyjętej Uchwałą Nr 0012.64.VI.2021 Senatu 
Akademii Kaliskiej z dnia 31.03.2021 r.; 

 przygotowywaniu sprawozdania z realizacji strategii rozwoju Uczelni przyjętego Uchwałą  
Nr 0012.63.VI.2021 Senatu Akademii Kaliskiej z dnia 31.03.2021 r. w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania Rektora z realizacji Strategii Rozwoju Uczelni w latach 2017-
2020; 

 monitorowaniu wdrażania Strategii Rozwoju Uczelni, w szczególności w zakresie:  
 działalności edukacyjnej: 
 stały kontakt z Dziekanami Wydziałów oraz Kierownikiem Biura Współpracy 

z Instytucjami Edukacyjnymi w celu podjęcia działań zmierzających do doskonalenia  
oferty edukacyjnej, w tym przygotowania wniosków o nowe kierunki studiów,  

 stały kontakt z Dziekanami Wydziałów w kwestii oceny jakości kształcenia 
na poszczególnych kierunkach studiów i jej poprawy, monitorowanie sytuacji  
w zakresie przygotowania do akredytacji kierunków studiów, 

  monitoring rozwoju kadry akademickiej w zakresie kompetencji dydaktycznych, 
 monitoring wyposażenia pracowni i laboratoriów w sprzęt, 
 monitoring zainteresowania wymianą międzynarodową, 
 utrzymywanie oferty edukacyjnej w zakresie nauki języków obcych dla 

wykładowców,  
 monitoring zainteresowania wymianą międzynarodową, 
 monitoring sytuacji w zakresie wyrównywania szans dla studentów 

niepełnosprawnych, w tym wyrównywanie szans dostępu do kształcenia poprzez 
wprowadzenie kursu języka migowego dla pracowników uczelni,  

 monitoring zaplecza bibliotecznego, 
 monitoring wspierania rozwoju kultury studenckiej poprzez zachęcanie do udziału w 

wyjazdach szkoleniowo-integracyjnych oraz studenckiej współpracy 
międzywydziałowej 
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 działalności badawczej i rozwojowej: 
 współpraca z Prorektorem ds. Nauki w zakresie doskonalenia pracowników 

badawczych i badawczo-dydaktycznych: opracowanie strategii upowszechniania 
wyników działalności badawczej w wysoko punktowanych czasopismach i zwiększenie 
możliwości rozwoju poprzez stworzenie systemu finansowania badań naukowych, 

  współpraca z Prorektorem ds. Nauki w zakresie przygotowania do ewaluacji jakości 
działalności naukowej trzech dyscyplin naukowych, 

 monitorowanie pozyskania środków na rozwój badań naukowych oraz zachęcania 
pracowników do występowania o granty badawcze,  

 promowanie współpracy pomiędzy pracownikami reprezentującymi różne dyscypliny 
naukowe,  

 monitorowanie i promowanie organizowania konferencji naukowych i udziału 
w konferencjach,  

 monitorowanie i promowanie organizacji konferencji studenckich kół naukowych 
i udziału studentów w konferencjach,  

 wpisanie Wydawnictwa Uczelnianego na listę wydawnictw punktowanych oraz 
monitorowanie jego aktywności wydawniczej,  

 monitorowanie oferty badań naukowych i opracowań dla przedsiębiorstw, 
administracji publicznej i instytucji z regionu 
 

 działalności organizacyjnej: 
 monitorowanie wykorzystania majątku Uczelni, 
 monitorowanie wspierania rozwoju kadr, współpraca z Pełnomocnikiem Rektora 

ds. Szkoleń oraz Biurem Pozyskiwania Funduszy i Zarządzania Projektami w zakresie 
monitorowania oferty finansowania badań i rozwoju pracowników oraz studentów,  

 monitorowanie stopnia wykorzystania dodatkowych źródeł przychodów,  
 

 współdziałania Uczelni z otoczeniem: 
 

 monitorowanie zawierania i wykonywania umów o współpracy, 
 monitorowanie relacji z najważniejszymi grupami interesariuszy,  
 monitorowanie wzmocnienia pozytywnego wizerunku Uczelni. 
 

 wspieraniu działalności jednostek organizacyjnych uczelni w zakresie zgodności 
podejmowanych działań ze Strategią Rozwoju Uczelni, w tym sporządzanie informacji na 
temat zgodności programów kształcenia i działalności Wydziałów na potrzeby akredytacji 
oraz przygotowania wniosków o uruchomienie nowych kierunków studiów.  

 

34.6.6. Pełnomocnik Rektora ds. Informacji Patentowej i Ochrony Własności Intelektualnej  

 
1. Podstawowe zadania Pełnomocnika Rektora ds. Informacji Patentowej i Ochrony 

Własności Intelektualnej 
 

1) reprezentowanie Rektora w kontaktach z Urzędem Patentowym RP w sprawach 
dotyczących ochrony własności intelektualnej; 
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2) nadzór nad pracą Centrum Badawczo - Wdrożeniowego w zakresie informacji 
patentowej; 

3) uczestnictwo w konferencjach, sympozjach, warsztatach organizowanych przez 
organizacje związane z ochroną własności intelektualnej oraz proponowanie udziału  
w tych przedsięwzięciach pracownikom Centrum Badawczo - Wdrożeniowego; 

4) prowadzenie działań promujących działalność Centrum Badawczo - Wdrożeniowego w 
zakresie aktywności patentowej oraz ochronę własności patentowej; 

5) organizacja szkoleń dla studentów na temat ochrony własności intelektualnej w 
pracach dyplomowych; 

6) pomoc pracownikom Uczelni w przygotowaniu dokumentacji zgłoszeniowej do Urzędu 
Patentowego RP; 

7) zgłaszanie Rektorowi przypadków naruszenia przez pracowników lub studentów 
Uczelni regulaminów związanych z przestrzeganiem praw własności intelektualnych. 

 
2. Zrealizowane aktywności  
 
1) reprezentowanie Rektora we współpracy z Kancelarią Rzecznika Patentowego TAX-PAT  

s. c. B. Urbańska-Łuczak, J. Łuczak ul. Kościuszki 103/1, 61-717 Poznań w zakresie 
składania wniosków do Urzędu Patentowego RP o ochronę własności intelektualnej; 

2) konsultacje w zakresie ochrony patentowej w projektach dotacyjnych z udziałem 
Akademii Kaliskiej: 

 projekt: Opracowanie rozwiązania opierającego się na sztucznej inteligencji  
i informacji geoprzestrzennej w systemach reagowania kryzysowego (nr wniosku: 
POIR.01.01.01-00-1055/21); 

 projekt Opracowanie technologii zautomatyzowanego zgrzewania trzpieni 
montażowych dla elementów galanterii nagrobnej: mosiężnej, ze stali nierdzewnej  
(nr wniosku: POIR.01.01.01-00-0851/21) 

3)  konsultacje w zakresie ochrony patentowej w projektach naukowo-badawczych  
z udziałem Akademii Kaliskiej 

 (realizacja od 25.10.2019 r.) Wielomodułowy Projekt Naukowo - Badawczy Akademii 
Kaliskiej pod zbiorczym tytułem: Organizacja bezpieczeństwa pacjentów 
ograniczonych ruchowo, a w tym - wyodrębnione projekty - o  nazwach: 

 Manipulator wsparcia bezsilności ruchowej pacjentów; 

 Awaryjna toaleta jednorazowa; 

 (realizacja od 12.08.2020 r.) Uczelniany Projekt Naukowo - Badawczy Akademii 
Kaliskiej pod tytułem: Wykorzystanie bioodpadów na cele energetyczne; 

 (zakończony 12.11.2020 r.) Projekt Naukowo-Badawczy Akademii Kaliskiej pod 
tytułem: Ratowniczy zestaw rozpałkowy z kominkiem płomieniowym - korzystnie do 
użytku zewnętrznego przy wietrznych warunkach pogodowych; 

 (realizacja od 25.05.2021 r.) Międzyuczelniany Projekt Naukowo-Badawczy Akademii 
Kaliskiej pod  tytułem: Organizacja bezpieczeństwa osób z  ograniczeniami 
słuchowymi; 

 (realizacja od 16.07.2021 r.) Wielomodułowy Projekt Naukowo-Badawczy Akademii 
Kaliskiej pod  tytułem: Urządzenie do wspomagania właściwości ruchowych osób 
z  dysfunkcją kończyn górnych; 
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 (realizacja od 28.10.2021 r.) Wielomodułowy Projekt Naukowo-Badawczy Akademii 
Kaliskiej pod tytułem: Wielofunkcyjny adapter łóżka rehabilitacyjnego do celów 
szybkiej ewakuacji i  osób z nadwagą 140+; 

 (realizacja od 06.12.2021 r.) Wielomodułowy Projekt Naukowo-Badawczy Akademii 
Kaliskiej pod  tytułem: Opracowanie przemysłowej technologii postarzania 
tradycyjnego alkoholu typu Starka. 

 
4) konsultacje w zakresie ochrony własności intelektualnej w pracach badawczych 

studentów/doktorantów Akademii Kaliskiej: 

 mgr Oliwia Haja – systemy wsparcia bezsilności ruchowej pacjentów; 

 mgr Ida Parfimczyk – organizacja bezpieczeństwa osób z ograniczeniami słuchowymi 
 

5)  przygotowanie zgłoszeń Akademii Kaliskiej do ochrony własności intelektualnej: 

 opracowanie dokumentacji graficznej (modelowanie 3D) do zgłoszeń patentowych 
przedmiotów prac badawczych w ramach Wielomodułowego Projektu Naukowo-
Badawczego CB-W Organizacja bezpieczeństwa pacjentów ograniczonych ruchowo; 
 Manipulator wsparcia bezsilności ruchowej pacjentów; 
 Wykorzystanie bioodpadów na cele energetyczne – transporter biomasy 
 Łóżko ewakuacyjne i lokalizacyjne dla osób z nadwagą powyżej 120 kg 

 udział w opracowaniu wniosków zgłoszeniowych wynalazków i wzorów przemysłowych 
 24.03.2021 r. - zgłoszenie patentowe do Urzędu Patentowego RP o  numerze 

P.437382 pn. Sposób wytwarzania spożywczego przetworu rybnego zawierającego 
mięso z  jesiotra w postaci sosu typu pesto zielone i spożywczy przetwór rybny 
zawierający mięso z jesiotra w postaci sosu typu pesto zielone (autorzy: dr hab. n. 
med. Andrzej Wojtyła; dr hab. Paulina Wojtyła-Buciora; dr Paweł Rubiński; dr n. 
med.  Cezary Wojtyła; Stanisław Błaszkowiak; Jerzy Wajdzik);  

 24.03.2021 r. - zgłoszenie patentowe do Urzędu Patentowego RP o  numerze 
P.437383 pn. Sposób wytwarzania spożywczego przetworu rybnego zawierającego 
mięso z  jesiotra w postaci sosu typu pesto czerwone pikantne i spożywczy 
przetwór rybny zawierający mięso z jesiotra w postaci sosu typu pesto czerwone 
pikantne (autorzy: dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła; dr hab. Paulina Wojtyła-
Buciora; dr Paweł Rubiński; dr n. med.  Cezary Wojtyła; Stanisław Błaszkowiak; 
Jerzy Wajdzik); 

 24.03.2021 r. - zgłoszenie patentowe do Urzędu Patentowego RP o  numerze 
P.437384 pn. Sposób wytwarzania spożywczego przetworu rybnego zawierającego 
mięso z  jesiotra w postaci sosu typu pesto czerwone łagodne i spożywczy przetwór 
rybny zawierający mięso z jesiotra w postaci sosu typu pesto czerwone łagodne 
(autorzy: dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła; dr hab. Paulina Wojtyła-Buciora;  
dr Paweł Rubiński; dr n. med.  Cezary Wojtyła; Stanisław Błaszkowiak; Jerzy 
Wajdzik); 

  02.09.2021 r. - zgłoszenie patentowe do Urzędu Patentowego RP o  numerze 
P.438868 pn. Zespół do ładowania opału, w szczególności organicznego, zwłaszcza 
pieców/kotłów grzewczych instalacji centralnego ogrzewania (autorzy: dr hab. 
Ireneusz T. Dziubek; dr inż. Paweł Rubiński); 

 05.11.2021 r. - zgłoszenie patentowe do Urzędu Patentowego RP o  numerze 
P.439433 pn. Urządzenie do wspomagania właściwości ruchowych osób  
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z dysfunkcją kończyn górnych, zwłaszcza z dysfunkcją możliwości chwytnych dłoni 
(autorzy: dr hab. Ireneusz T. Dziubek; mgr Oliwia Haja; dr inż. Paweł Rubiński); 

 
6) szkolenie Komercjalizacja wyników badań naukowych w sektorze surowcowym Akademii 

Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Instytutu Innowacji  
i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO obejmujące zagadnienia związane ze składaniem 
wniosków patentowych oraz własnością intelektualną: 

 ochrona innowacji w sektorze surowcowym w świetle wybranych, podstawowych 
aspektów postępowań przed Urzędem Patentowym RP  

 kluczowe czynniki sukcesu wniosków patentowych w sektorze surowcowym 
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Załącznik do sprawozdania Rektora z działalności Akademii Kaliskiej  

im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w roku 2021 

 

Działalność wybranych kół naukowych Akademii Kaliskiej  

w roku akademickim 2020/2021  

 

Wydział Nauk Społecznych 

W okresie sprawozdawczym Na  Wydziale Nauk Społecznych działało osiem kół naukowych. 

Studenci angażowali się w działalność naukową przygotowując publikacje i referaty, a także 

praktyczną: zdobywając wiedzę i umiejętności w wybranych przez siebie dziedzinach. 

 

Koła i organizacje studenckie (i ich opiekunowie) czynnie działające w Wydziale: 

1. Bezpieczeństwo i Obronność – mgr Damiana Łada; 

2. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego – dr Wiesław Jaszczur; 

3. Komandos – dr Mirosław Kuświk; 

4. Konto – prof. Akademii Kaliskiej dr Anna Matuszewska; 

5. Młodzi Przedsiębiorcy – mgr Maria Makowska, mgr Monika Malanowska, mgr Sylwia 

Pietrzak; 

6. Sondaż – dr Katarzyna Mikurenda, mgr Małgorzata Spychalska; 

7. Terminal – mgr Janusz Przybył; 

8. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – dr Aneta Pisarska.  

 

Formy aktywności kół naukowych wynikają z ich specyfiki i są bardzo różne. Polegają 

na cyklicznych zajęciach organizowanych na uczelni, poszerzaniu wiedzy i umiejętności 

studentów, ale też licznych spotkaniach z praktykami, wyjazdach, szkoleniach czy organizacji 

seminariów naukowych i konferencji. Wybrane aktywności (obok aktywnego organizowania 

i współuczestnictwa w seminariach studenckich) przedstawiają się następująco: 

 

Koło Naukowe „Bezpieczeństwo i obronność” 

 
Opiekun Koła Naukowego mgr Damiana Łada  

Członkowie Koła Naukowego  9 osób 

Cele funkcjonowania Kola Naukowego Popularyzowanie wiedzy dotyczącej zakresów 

bezpieczeństwa, inicjowanie i prowadzenie prac 

popularyzujących wiedzę o bezpieczeństwie w 

wymiarze - międzynarodowym, wewnętrznym, 

lokalnym; rozwijanie umiejętności 

organizacyjnych i interpersonalnych; 

Formy aktywności 2021  

(tematy spotkań, wyjście, wyjazdy, 

Planowanie wyjazdu do ośrodka szkolenia 

pracowników ochrony, spotkanie tematyczne z 
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udziały w konferencjach) zakresu bezpieczeństwa i ochrony, a także działań 

straży granicznej  

Aktywności planowane w roku 2022 Seminarium uczniowsko-studenckie dot. 

Bezpieczeństwa w uwarunkowaniach pandemii 

Inne wnioski, uwagi, zgłaszane potrzeby Koło naukowe zgłasza zapotrzebowanie na 

transport dla 20 osób na szkolenie wyjazdowe w 

2022 r.  

 

Koło Naukowe „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego” 

 

Opiekun Koła Naukowego dr inż. Wiesław Jaszczur 

Członkowie Koła Naukowego  12 osób 

Cele funkcjonowania Kola Naukowego Koło ma na celu ułatwić rozwój zainteresowań 

naukowych studentów Wydziału Nauk 

Społecznych PWSZ w Kaliszu oraz zdobywanie i 

popularyzowanie przez nich wiedzy z zakresu 

bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd) w 

aspekcie wyzwań i zagrożeń wynikających z 

rozwoju cywilizacyjnego, a tym samym i z 

dynamicznego rozwoju motoryzacji. Ważnym 

celem praktycznym jest nabycie przez studentów 

wiedzy, umiejętności i kompetencji w obszarze 

bezpieczeństwa ruchu drogowego. Kolejny szósty 

już rok funkcjonowania Koła Naukowego BRD, to 

podejmowanie przez studentów wyzwań 

naukowych, np. uczestnictwa w konferencjach 

naukowych i seminariach oraz prowadzenie 

badań empiryczno-indukcyjnych. 

Formy aktywności 2021  

(tematy spotkań, wyjście, wyjazdy, 

udziały w konferencjach) 

Członkowie Koła spotkali się 15 razy (w formie 

zdalnej). Uczestnikami koła są zarówno studenci 

studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.  

W maju 2021 r. przeprowadzono symulację 

katastrofy komunikacyjnej jako ćwiczenie w 

zarządzaniu kryzysowym, studenci mogli 

sprawdzić nabyte kompetencje w zakresie 

pilotażu dronami, studenci uczestniczyli też w 

wydarzeniu jako aktywni uczestnicy katastrofy.  

W listopadzie 2021 r. uczestnicy koła naukowego 

wzięli udział w konferencji Prakseologia w 

zarządzaniu i dowodzeniu organizowanej przez 

Akademię Kaliską. 

W listopadzie 2021 r. miał miejsce wyjazd 

edukacyjny do Poznania i Lubrza obejmujący 

teorię i praktykę obszaru związanego 
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z bezpieczeństwem – zintegrowane centrum 

zarządzania BRD (symulatory ecodrivingu). 

Studenci mieli możliwość nieodpłatnego 

korzystania z różnego rodzaju broni palnej na 

strzelnicy. 

Ponadto spotkania członków koła związane były z 

realizacją badań naukowych, opracowania 

publikacji na temat widoczności niechronionych 

uczestników ruchu oraz aspektach nietrzeźwości 

uczestników ruchu kołowego – artykuły zostały 

opublikowane w grudniu 2021 r.  

5. Aktywności planowane w roku 2022 Udział w seminarium studencko-uczniowskim pt. 

Bezpieczeństwo w okresie pandemii z udziałem 

szkół średnich, m.in. tych, w których prowadzone 

są klasy mundurowe (I połowa marca 2022 r.) 

Udział w seminarium samorządu studenckiego w 

czerwcu 2022 r.  

Aktywny udział w Juwenaliach w czerwcu 2022 r. 

Udział studentów w szkoleniu.  

 

 

Koło Naukowe „Komandos” 

 

Opiekun Koła Naukowego ppłk w st. sp. dr Mirosław Kuświk 

Członkowie Koła Naukowego  25 osób 

Cele funkcjonowania Kola Naukowego  rozwój zainteresowań naukowych studentów 
Wydziału Nauk Społecznych w Akademii 
Kaliskiej w Kaliszu w zakresie bezpieczeństwa i 
obronności, 

 inicjowanie i prowadzenie prac 
popularyzujących wiedzę o siłach zbrojnych, 
służbach porządkowych i służbach specjalnych, 

 konfrontowanie wiedzy teoretycznej 
zdobywanej  
w Uczelni z praktycznym funkcjonowaniem 
służb mundurowych, 

 rozwijanie umiejętności organizacyjnych i 
interpersonalnych członków koła, 

 samokształcenie studentów w zakresie 
bezpieczeństwa państwa, 

 integracja osób zainteresowanych 
problematyką bezpieczeństwa, 

 pogłębianie wiedzy o terroryzmie, 
 promocja Wydziału Nauk Społecznych w 

Akademii Kaliskiej w Kaliszu, 
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 propagowanie szeroko rozumianej, ogólnej 
sprawności fizycznej (promocja zdrowia), 

 prowadzenie prac naukowo-badawczych pod 
kierownictwem pracowników naukowych Uczelni. 

Formy aktywności 2021  

(tematy spotkań, wyjście, wyjazdy, 

udziały w konferencjach) 

Fakultatywne zajęcia dydaktyczne 1 raz w 

tygodniu  

w godzinach popołudniowych dla studentów oraz 

dla pracowników z samoobrony.(przez cały rok). 

Współpraca z Akademickim Związkiem 

Sportowym – Sekcja Judo.  

W marcu i kwietniu 2021 roku zorganizowano  

i przeprowadzono program ,,Bezpieczna Kobieta'' 

w Akademii Kaliskiej, Wydział Nauk Społecznych. 

Wystąpienie „Internowanie legionistów polskich 

w obozie jenieckim w Szczypiornie” w Zespole 

Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu – 

grudzień 2021.  

Aktywności planowane w roku 2022 Pokazy działań antyterrorystycznych w szkołach 

średnich.  

Planowany jest wyjazd do Centralnego Ośrodka 

Szkolenia Służby Więziennej w Kulach.  

Organizacja III Międzynarodowych Warsztatów 

Samoobrony  

i Technik Interwencji – podczas Juwenaliów 2022 

Kontynuowanie zajęć z samoobrony i technik 

interwencji dwa razy w tygodniu popołudniami 

dla studentów i .pracowników wraz z rodzinami z 

samoobrony.  

Udział w konferencjach naukowych 

organizowanych w Akademii Kaliskiej. 

Organizacja i przeprowadzenie programu 

„Bezpieczna Kobieta” w Akademii Kaliskiej.  

Zimowa Akademia Bezpieczeństwa – organizacja 

programu dla dzieci ze szkół kaliskich.  

 

Koło Naukowe „Konto” 

 

Opiekun Koła Naukowego prof. Akademii Kaliskiej dr Anna Matuszewska 

Członkowie Koła Naukowego  20 

Cele funkcjonowania Kola Naukowego zapoznanie z przepisami ustawy o rachunkowości, 
wizyty w kaliskich firmach ( w biurach 
rachunkowych) posługujących się programami 
finansowo – księgowymi itp., 
wizyty w Stowarzyszeniu Księgowych Oddział w 
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Kaliszu, 
wizyta w Urzędzie Skarbowym w celu zapoznania 
się z zasadami jego funkcjonowania, 
praktyczna analiza dokumentów księgowych 
(dekretacja, księgowanie, przechowywanie, 
archiwizacja), 
zapoznanie się z obowiązkami księgowych i 
biegłych księgowych. 

Formy aktywności 2021  

(tematy spotkań, wyjście, wyjazdy, 

udziały w konferencjach) 

Zorganizowanie seminarium pt. „Organizacja 

pracy w biurze rachunkowym”. Spotkanie online z 

właścicielem biura rachunkowego ALJOS Józefem 

Machnikiem, termin: marzec 2021 r. 

Zorganizowanie seminarium pt. „Rola i zadania 

biegłego rewidenta”. Termin: październik 2021 r. 

z udziałem biegłego rewidenta Andrzeja 

Urbaniaka.  

Udział w konferencji „Przedsiębiorstwo i 

rachunkowość w dobie informatyzacji” – 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce | Oddział 

Wielkopolski w Poznaniu, Oddział Leszno – 26 

listopada 2021 r. 

 Aktywności planowane w roku 2022 Kontynuacja współpracy z instytucjami oraz 

organizacjami związanymi z szeroko pojętymi 

finansami firm ( Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 

Urząd Skarbowy, Stowarzyszenie Księgowych w 

Polsce); 

Uczestnictwo w spotkaniach organizowanych 

przez inne instytucje, firmy lub organizacje 

związane z tematyką działalności koła; 

Organizowanie spotkań, warsztatów i szkoleń 

poświęconych różnej tematyce rachunkowości, w 

tym w zakresie zmian przepisów wynikających z 

Polskiego Ładu; 

Współpraca przy organizacji kolejnej 

ogólnopolskiej konferencji naukowej. 

Udział w warsztacie online na temat możliwości 

pracy w sektorze nowoczesnych usług 

biznesowych w dniu 18 stycznia 2022 r.  

 

 

Koło Naukowe „Młodzi Przedsiębiorcy” 

 

Opiekunowie  

Koła Naukowego 

mgr Monika Malanowska; mgr Maria Makowska; 

mgr Sylwia Pietrzak 
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Członkowie Koła Naukowego  34 osoby 

Cele funkcjonowania Kola Naukowego Celem Koła naukowego jest wykształcenie 

studentów – przyszłych przedsiębiorców, 

posiadających wiedzę z zakresu tworzenia 

przedsiębiorstwa i zarządzania nim. 

Formy aktywności 2021  

(tematy spotkań, wyjście, wyjazdy, 

udziały w konferencjach) 

Warsztaty prowadzone przez opiekunów koła na 
temat: 
- zakładanie mikroprzedsiębiorstwa 
- sposoby rozliczania - działalności gospodarczej 
- sporządzanie deklaracji podatkowych 
Współpraca z Akademickim Inkubatorem 
Przedsiębiorczości, Regionalną Izbą Gospodarczą 
oraz Fundacją Kaliski Inkubator 
Przedsiębiorczości w zakresie organizacji 
warsztatów oraz spotkań z  przedstawicielami 
biznesu, polityki i nauki. 
Włączenie członków koła w przygotowanie 
publikacji naukowych. 
Współpraca z klasą o profilu ekonomicznym II LO 
w Kaliszu w ramach projektu uczelnianego „klasa 
akademicka”. 
- udział uczestników koła w seminarium 
organizowanym przez koła naukowe PWSZ oraz 
uczniów klas licealnych. 
- udział uczestników koła naukowego w 

konferencjach i seminariach organizowanych 

przez Wydział Nauk Społecznych. 

Aktywności planowane w roku 2022 - Warsztaty związane ze sporządzeniem rocznego 
sprawozdania finansowego „Akcja BILANS” - 
warsztaty prowadzone przez opiekunów. 
- Warsztaty podatkowe „KROK PO KROKU JAK 
ROZLICZYĆ PIT”- warsztaty prowadzone przez 
opiekunów koła.  

 

 

Koło Naukowe „Sondaż” 

 

Opiekun(owie) Koła Naukowego dr Mikurenda Katarzyna, mgr Spychalska 

Małgorzata 

Członkowie Koła Naukowego  10 

Cele funkcjonowania Kola Naukowego Podstawowymi celami Koła Naukowego 

SONDAŻ są: 

- popularyzacja wiedzy i umiejętności z zakresu 

szeroko rozumianego badania rynku i 

konsumenta 
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- integracja marketingu z innymi dyscyplinami 

nauki, w szczególności ekonomią, psychologią i 

statystyką 

- tworzenie możliwości współpracy z Kołami o 

podobnym charakterze działającymi w innych 

uczelniach, 

- kształcenie kadry przyszłych strategów i 

analityków marketingowych, 

- umożliwianie bezpośrednich kontaktów z 

administracją publiczną i jednostkami 

branżowymi. 

- współpraca ze światem biznesu, instytucjami 

okołobiznesowymi oraz regionalnymi ośrodkami 

badawczymi 

Koło realizuje swoje cele między innymi poprzez: 

- organizowanie spotkań, seminariów oraz innych 

form poszerzania zasobu wiedzy i umiejętności, 

- wewnętrzne prelekcje i dyskusje członków 

poświęcone zagadnieniom badania rynku i 

konsumenta 

- prowadzenie badań rynku na potrzeby Wydziału 

Nauk Społecznych oraz innych pomiotów 

współpracujących z Wydziałem 

Formy aktywności 2021  

(tematy spotkań, wyjście, wyjazdy, 

udziały w konferencjach) 

1.Udział członków koła w prjekcie Młodzieżowe 

Misje Gospodarcze. 

W związku z wystąpieniem sytuacji 

nadzwyczajnej od marca 2020r. działania Koła 

Naukowego SONDAZ polegały na przekazywaniu 

uczestnikom propozycji online organizowanych 

we współpracy z Akademicki Inkubatorem 

Przedsiębiorczości.  

2. Przekazanie uczestnikom Koła Naukowego 

SONDAŻ informacji o możliwości odbycia 

certyfikowanych, darmowych kursów oraz 

szkoleń online z różnych zakresów, dostępnych 

na stronach podanych poniżej. W większości 

przypadków, aby skorzystać z danego kursu 

wymagane było wypełnienie stosownego 

formularza rejestracyjnego: 

- szkolenie PARP,  

3. Spotkania online uwzględniające:  

- szkolenie z metod badania rynku, 

- ogólnodostępnych konferencjach z zakresu 

statystyki, ekonomii, marketingu, 
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- kursach online z zakresy marketingu, 

psychologii, ekonomii, rozwoju osobistego, 

- webinariach tematycznych, 

- konkursach rozwijających zainteresowania. 

Aktywności planowane w roku 2022 - współpraca z Akademickim Inkubatorem 

Przedsiębiorczości, 

- seminarium kół naukowych z uczniami klas 

akademickich,  

- szkolenie wyjazdowe dla uczestników koła 

naukowego, 

- współpraca z Regionalną Izba Gospodarczą,  

- współpraca Klastrem Spożywczym Południowej 

Wielkopolski.  

 

Koło Naukowe „Terminal” 

 

Opiekun Koła Naukowego mgr Janusz Przybył 

Członkowie Koła Naukowego  15 osób  

Cele funkcjonowania Kola Naukowego Koło służy poszerzeniu i rozwijaniu aktywności 

naukowej studentów w obszarze logistyki. 

Organizacja konferencji, sympozjów i seminariów 

naukowych. 

Doskonalenie umiejętności w zakresie 

zarządzania logistyką poprzez pracę zespołową i 

wymianę doświadczeń. 

Doskonalenie wiedzy teoretycznej zdobytej w 

ramach uczestnictwa w Kole poprzez 

uczestnictwo w szkoleniach, kursach oraz 

treningach. 

Współpraca z innymi organizacjami związanymi z 

logistyką. 

Pomoc w tworzeniu i realizowaniu projektów 

naukowych na WNS Akademii Kaliskiej im. 

Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. 

Szerzenie koleżeńskiej atmosfery wśród członków 

Koła. 

Formy aktywności 2021  

(tematy spotkań, wyjście, wyjazdy, 

udziały w konferencjach) 

Spotkania dla studentów specjalności 

Zarządzanie Logistyką.  

Szkolenia z zakresu przedsiębiorczości, e-

commerce, kas fiskalnych.  

Aktywności planowane w roku 2022 Organizacja konferencji dla młodych naukowców, 

planowany termin II kwartale 2022 r. pt. 

,Logistyka przyszłości, teoria i praktyka, działania. 

Kierunki rozwoju IV edycja" 



9 
 

Zorganizowanie wykładu otwartego we 

współpracy z firmą TRANS EU 

Udział w szkoleniu organizowanym przez firmę 

Konveyor w Kaliszu 

 

Koło Naukowe „Zarządzanie zasobami ludzkimi” 

 

Opiekun Koła Naukowego dr inż. Aneta Pisarska 

Członkowie Koła Naukowego  10 osób 

 

Cele funkcjonowania Kola Naukowego a) zespołowe i zorganizowane rozwijanie i 
pogłębianie wiedzy i umiejętności członków Koła 
z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, 
b) popularyzacja wiedzy na temat zarządzania 
zasobami ludzkimi, 
c) przygotowanie studentów do wejścia na rynek 
pracy 
d) przygotowanie studentów do pracy zawodowej 
w komórkach zarządzania zasobami ludzkimi oraz 
pełnienia funkcji menedżerskich w organizacjach, 
e) praca w służbie braci studenckiej oraz 
Akademii Kaliskiej w Kaliszu 

Formy aktywności 2021  

(tematy spotkań, wyjście, wyjazdy, 

udziały w konferencjach) 

W 2021 r. działalność Koła Naukowego 

koncentrowała się na: 

- przygotowaniu studentów do wejścia na rynek 

pracy (analizowanie ogłoszeń o pracę, 

przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, 

uczestnictwo w rozmowach kwalifikacyjnych). 

W ramach działalności Koła Naukowego 

zorganizowano również cykl spotkań mających na 

celu utrwalenie wiedzy i umiejętności związanych 

z profesjonalnym przygotowywaniem 

dokumentów aplikacyjnych (CV i list 

motywacyjny) oraz przygotowaniem się do 

rozmowy kwalifikacyjnej. Studenci wcielali się w 

role pracodawców oraz kandydatów do pracy i 

praktycznie testowali swoje umiejętności w 

zakresie autoprezentacji. Na spotkaniach 

poruszano również tematykę aktywnego 

poszukiwania pracy, pożądanych kompetencji na 

rynku pracy oraz nowych zawodów i specjalności.  

W październiku i listopadzie zorganizowano trzy 

spotkania z praktykami dotyczące rekrutacji 

pracowników i poszukiwanych kompetencji 
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pracowników.  

Udział uczestników koła naukowego w trzech 

Śniadaniach Turkusowych.  

Aktywności planowane w roku 2022 - współorganizacja Śniadań Turkusowych w 

Kaliszu, 

- cykl spotkań na temat: jak dobrze przygotować 

się do wejścia na rynek pracy (aktywne metody 

poszukiwania pracy, przygotowanie dokumentów 

aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy 

kwalifikacyjnej). 

- spotkania z osobami zawodowo zajmującymi się 

rekrutacją i selekcja kandydatów do pracy, 

- współpraca z Akademickim Inkubatorem 

Przedsiębiorczości.  

 
 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Koło Naukowe Symulacji Medycznej 

Opiekun koła - dr n. med. Violetta Jachimowicz 

Ze względu na sytuację epidemiczną działalność koła opierała się w roku akademickim 
2020/2021 roku głównie na spotkaniach mających pogłębiać zarówno wiedzę teoretyczną 
oraz praktyczną. 

Tematami wiodącymi były zagadnienia związane z epidemią covid-19: 

 COVID-19: Patofizjologia zmian; 

 Zasady stosowania masek ochronnych; 

 Postępowanie z osobą bliską, która wróciła do domu po hospitalizacji z powodu covid-19; 

 Covid- konsekwencje dla zdrowia psychicznego; 

 Szczepienie przeciwko covid-19 

 Walka z dezinformacją 
 

W ramach koła organizowane były spotkania, podczas których omawiano zasady 

prowadzenia badań naukowych oraz analizowano wybrane studium przypadku. 

Na bieżąco były analizowane publikacje dotyczące symulacji medycznej oraz nowe standardy 

procedur medycznych . 

 

Koło Naukowe Kosmetologii 

1. Studenckie Koło Naukowe Kosmetologii w roku akademickim 2020/2021 pracowało  
w oparciu o przyjęty do realizacji plan pracy. 
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2. W pracach Koła pod kierunkiem prof. dr hab. n. farm Jana Matysiaka brali udział studenci 
trzeciego roku kierunku kosmetologia: Magdalena Potasznik, Dagmara Więch, Natalia 
Woźna, Adrianna Podsiadła. 

3. W ramach pracy w kole naukowym realizowane były następujące problemy badawcze: 

 Analiza piśmiennictwa naukowego dotyczącego najnowszych osiągnięć w dziedzinie 
ochrony przed promieniowaniem UV. 

 Analiza piśmiennictwa naukowego dotyczącego procesów starzenia się skóry  
i organizmu człowieka organizmu. 

 Analiza piśmiennictwa oraz dyskusje naukowe na temat atopowego zapalenia skóry. 
 
W roku akademickim 2021/2022 planuje się kontynuację wcześniej podjętych zadań 
badawczych. 

 

Koło Naukowe Pielęgniarstwa  

Opiekunowie: prof. Akademii Kaliskiej dr n. med. Violetta Koźlak, prof. Akademii Kaliskiej  
dr n. med. Violetta Cebulska  

1. Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa w roku akademickim 2020/2021 pracowało w 
oparciu o  przygotowany wspólnie przez członków Koła plan pracy. 

2. W działalność Koła byli zaangażowani studenci: w liczbie 6–osób (nabór nowych 
studentów dokonano na początku października 2020 roku). 

3. Koło obradowało  jeden raz  na dwa/trzy miesiące, w sumie odbyły się  4 spotkania. 
4. Działalność naukowa oraz obszary zainteresowań zawodowych członków koła 

obejmowały następujące zagadnienia: 

 kontynuacja rozpoczętych prac w zakresie przygotowywania artykułów do publikacji 
w naukowych czasopismach pielęgniarskich/czasopismach z obszaru nauk o zdrowiu; 

 wybór nowej tematyki do przygotowania kolejnych artykułów naukowych oraz metod 
badawczych; 

  z prac Koła opublikowano następujące artykuły: 
 Cebulska V., Koźlak V., Puchała A. Pielęgniarska opieka pooperacyjna nad chorym 

po endoprotezoplastyce stawu biodrowego- studium przypadku: 23-34 [w:] I. 
Uchmanowicz, M. Przestrzelska, P.J. Gurowiec (red.). Badania naukowe w 
pielęgniarstwie i położnictwie. Continuo, Wrocław, Tom 8, 2020; 

 Cebulska V., Koźlak V., Kaźmierska M. Ocena poziomu wiedzy pacjentów z kamicą 
pęcherzyka żółciowego w zakresie postępowania okołooperacyjnego. 
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2021; 1: 31-38; 

 Koźlak V., Cebulska V., Dyoniziak W., Koźlak R.  Działania podejmowane przez   
                 rodziców w zakresie profilaktyki ostrych zakażeń układu oddechowego u dzieci.   
                 Medycyna Ogólna I Nauki o Zdrowiu (praca po recenzji). 
 
Koło Naukowe “Położna przed dyplomem” 

 

1. Studenckie Koło Naukowe Położna Przed Dyplomem w roku akademickim 2020/2021 
pracowało w oparciu o przygotowany wspólnie przez członków Koła plan pracy. 



12 
 

2. W działalność Koła byli zaangażowani studenci: w liczbie 8–osób (nabór nowych 
studentów dokonano na początku października 2020 roku). 

3. Koło obradowało jeden raz na dwa/trzy miesiące, w sumie odbyły się 4 spotkania. 
4. Działalność naukowa oraz obszary zainteresowań zawodowych członków koła 

obejmowały następujące zagadnienia: 

 przygotowanie tematyki artykułów do publikacji w naukowych czasopismach 
położniczych/ czasopismach z obszaru nauk o zdrowiu, 

 opracowanie i przygotowanie ankiet do badań z wybranej tematyki, 

  spotkania multimedialne – udział w webinarach, konferencjach za pośrednictwem 
dostępu od opiekunów Koła, 

 w realizacji badań ankietowych są zaangażowane studentki: Kinga Owczarek, Natalia 
Galicka, Agnieszka Pacześna, Nikola Warych. 

 

Wydział Politechniczny  

Koło Naukowe „Krótkofalowców” 
 

Opiekun: mgr inż. Bogdan Szkudlarek 
 

W roku akademickim 2020/2021 członkowie Koła budowali infrastrukturę konieczną do 
prowadzenia łączności radiowych, modernizacja komputerów rozpoczęcie odbioru 
i nadawania sygnałów cyfrowych WSJT  i FT8  przez studentów Akademii Kaliskiej .  

Ze względu na ogłoszony stan pandemii koronawirusa ograniczono formy działania do 
komunikacji radiowej oraz elektronicznej  poprzez siec WWW. Członkowie koła na bieżąco 
aktualizują stronę internetową na której umieszczamy najważniejsze informacje na temat 
działalności koła oraz przygotowano platformę Jitsi Meet do wirtualnych spotkań .  
W ramach działalności  Koła 9 listopada 2021 r.  studenci  Wydziału Politechnicznego 
zwiedzali  farmę fotowoltaiczną w Brudzewie w powiecie tureckim. Jest to obecnie 
największa farma słoneczna w Polsce.  Konsorcjum firm eSoleo i PAK Serwis ukończyło 
montaż 155.000 modułów o łącznej mocy 70 MW . Dzięki współpracy koła naukowego z 
firmą eSoleo  studenci mogli zobaczyć najnowocześniejsze urządzenia, 30 stacji 
transformatorowych  oraz GPZ Janiszew do którego na poziomie 110 kV  podłączona jest 
elektrownia fotowoltaiczna PAKu     

Opiekunami  i organizatorami wycieczki  była Pani mgr inż. Krystyna Baran i  mgr inż.  Bogdan 
Szkudlarek . 

Zorganizowano wystawę  z  okazji Święta Niepodległości 11 listopada 2021 r. w  holu  
Collegium Novum Akademii Kaliskiej  przedstawiającą sprzęt nadawczo-odbiorczy z 95 lat 
krótkofalarstwa w Kaliszu. 

Członkowie koła brali jednoosobowo udział w roku  2021 w następujących zawodach 
krótkofalarskich: 

 „Hołd Powstańcom Wielkopolskim 1918/19" 

 "Narodziny Krótkofalarstwa Polskiego" 
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 "BARBÓRKA " 

 “Ham Spirit Contest"; 

 NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI "; 

 Zawody "Dzień Łącznościowca - 2021"; 

 Zawody "Dzień Energetyka - 2021" – pierwsze miejsce; 

 "WIELKOPOLSKA PYRA 2021"; 

 „Bitwa Warszawska 1920 r”; 

 “Zawody Letnie UKF"; 

 „W HOŁDZIE UCZESTNIKOM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 1944”. 

 "SP DX CONTEST". 
W klasyfikacji współzawodnictwa  klubów OT-27 PZK Klub SP3KQV po raz  piąty zajął 
pierwsze miejsce, w tym roku przed klubem SP3PMA z Konina i SP3KWA z Turku.   
W klasyfikacji współzawodnictwa krajowego stacji klubowych  nasza stacja klubowa zajęła 3 
miejsce Polsce w  kategorii emisji SSB.  
 

 

http://www.sp3kqv.kalisz.pl/99-zawody-dzie%C5%84-%C5%82%C4%85czno%C5%9Bciowca-2017r
http://www.sp3kqv.kalisz.pl/99-zawody-dzie%C5%84-%C5%82%C4%85czno%C5%9Bciowca-2017r

