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Szanowna Pani Dziekan informuje, że w Zespo-
le Krytych Pływalni z powodzeniem funkcjonuje 
prywatna fizjoterapia. Co niewątpliwie pokazuje, 
że można zarabiać na tego typu zabiegach i to z 
wykorzystaniem naszych obiektów.  Przygotowu-
jąc swój program wyborczy byłem kilkukrotnie w 
budynku Pływalni i z tego co wiem, kriokomora 
praktycznie w ogóle nie jest wykorzystywana do 
zajęć dydaktycznych a hydroterapia sporadycz-
nie. 
Problemem jest mało efektywne planowanie za-
jęć w tych obiektach. Dział Nauczania bywa pod 
presją części pracowników chcących by zajęcia 
były planowane w narzucanych przez nich go-
dzinach, co uniemożliwia komercyjne wykorzy-
stanie tych obiektów.

Ten sam problem dotyczy ACAS i rezerwacji sal 
w innych obiektach, przede wszystkich sporto-

wych. Stąd moja propozycja zasadniczej reorga-
nizacji Uczelni na poziomie administracyjnym. 
Ponadto, zajęcia dla seniorów odbywać się             
w małych grupach a nie w grupach wykładowych 
jak ma to miejsce w przypadku studentów.

Uważam, że Akademickie Centrum Aktywiza-
cji Seniorów może sprawnie funkcjonować na 
naszej Uczelni. Mało tego, podobny „pilota-
żowy” program Aktywny i Zdrowy Senior” jest 
już realizowany w AWF w Krakowie. Z naszego 
obiektu korzysta 136 seniorów, dla których zaję-
cia prowadzi siedmiu pracowników AWF. Senio-
rzy wykorzystują naszą infrastrukturę i do chwili 
obecnej nie rodzi to żadnych problemów i kolizji              
z dydaktyką. 

Bardzo Państwu dziękuję za zainteresowanie moimi założeniami programu sta-
bilnego rozwoju Uczelni, pomysłami na sfinansowanie poprawy warunków stu-
diowania, zwiększenia płac dla wszystkich  pracowników, propozycję rozwiązań, 
ułatwiających zdobywanie wiedzy studentom i rozwój naukowego nauczycielom 
akademickim. 

„1.Pytanie dotyczące funkcjonowania Akademickiego Centrum Rehabilitacji 
(ACR) - jak w warunkach  przychodni z  dużą liczbą pacjentów  (szacowany zysk 
wskazuje, że ta liczba  ma być duża) będą się odbywać  zajęcia dydaktyczne, 
skoro w chwili obecnej  studenci 3 kierunków WRR  wykorzystują infrastrukturę 
planowaną pod uruchomienie ACR w Zespole Krytych Pływalni od poniedziałku 
do piątku od 7 do 19 ?”
„2.Seniorzy korzystający z Akademickiego Centrum Aktywizacji Seniorów mieliby 
korzystać  z infrastruktury dydaktycznej.  Pytanie brzmi: w jaki sposób kandydat 
zamierza zrealizować swój plan, skoro  największym problemem  dotyczącym   re-
alizacji  procesu dydaktycznego  obecnie studiujących w Uczelni studentów są 
niedobory w zakresie infrastruktury dydaktycznej a w szczególności  brak sal wy-
kładowych mogących pomieścić cały rocznik studentów, niewystarczająca ilość 
sal kształcenia praktycznego czy sal ćwiczeniowych o powierzchni i liczbie stano-
wisk odpowiadających wielkości grup studenckich?” 

 

Szanowni Państwo, 

Pytania od dr Doroty Gazurek, cytuję za oryginałem:



Szanowna Pani Dziekan, plan zagospodarowa-
nia tego pawilonu dla kierunku Kosmetologia 
nie ulega jakimkolwiek zmianom!  Nie zamie-
rzam również przenosić zajęć z sali zwanej „salą 
kolumnową” oraz z  dużej sali zlokalizowanej w 
miejscu po w starej stołówce z której korzysta ak-
tualnie  WRR.  

Pod koniec roku 2019 wspólnie z Panią Kanc-
lerz oraz Kierownikiem Działu Technicznego                    
w poszukiwaniu miejsca pod  strzelnice lasero-
wą przeprowadziliśmy wizję lokalną podziemi 
pod pawilonem socjalnym. Kubatura okazanych 
pomieszczeń  odpowiada wymogom stawianym 
strzelnicy laserowej a z uwagi na specyfikę  i lo-
kalizację pomieszczenia nie spełnia kryteriów 
pod sale dydaktyczne, pracownie etc. W roku 
akademickim 2020/21 zostanie uruchomiony je-
den nowy kierunek studiów Kultura Fizyczna w 

Służbach Mundurowych- stopień II. Liczba przy-
jętych osób będzie wynosiła 35. Nie obciąży to 
w istotny sposób sal dydaktycznych. W latach 
kolejnych uruchomienie nowych kierunków stu-
diów, będzie podyktowane analizą zapotrzebo-
wania rynkowego na  konkretnych absolwentów. 

Kwestia bazy dydaktycznej powinna się rozwią-
zać po  wybudowaniu  budynku centrum nauko-
wo-dydaktycznego przeznaczonego dla CLNB 
oraz na potrzeby dydaktyczne (str 18 mojego 
programu). Dzięki tej inwestycji Uczelnia bę-
dzie mogła realizować proces kształcenia, który 
odpowiada wymogom określonym w rozporzą-
dzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
w sprawie warunków prowadzenia studiów na 
określonym kierunku i poziomie kształcenia.

Szanowna Pani Doktor, ja już wcześniej wspomi-
nałem, jednoznacznie wskazałem w swoim pro-
gramie, że konieczne jest wybudowanie nowego 
budynku dla CLNB, który będzie również wyko-
rzystywany do dydaktyki. Ponadto, jeszcze raz 

podkreślę, system planowania zajęć i rezerwacji 
sal wymaga reorganizacji i wyniku optymalizacji 
tych działań z pewnością okaże się że pojawią 
się godziny w których również mogą się w nich 
odbywać zajęcia

„3.Zgodnie z symulacją strzelnica laserowa i dla broni palnej obejmuje znaczną 
część  Pawilonu Socjalnego. Pytanie:  gdzie w takim razie  kandydat zamierza 
przenieść zajęcia z sali zwanej „salą kolumnową” oraz z  dużej sali zlokalizowanej 
w miejscu po w starej stołówce z której korzysta aktualnie  WRR  realizujący tam  
zajęcie  praktyczne (zawodowe) na wszystkich kierunkach kształcenia?”  
„4.W razie powstania strzelnicy w Pawilonie Socjalnym, co się stanie z  obecny-
mi planami zagospodarowania tego pawilonu pod kierunek Kosmetologia, który 
zgodnie z uwagami i zaleceniami Polskiej Komisji Akredytacyjnej  wymaga posze-
rzenia infrastruktury dydaktycznej? ” 

Pytania od dr Doroty Gazurek, cytuję za oryginałem:

„5.W razie zwiększenia się liczby proponowanych przez kandydata kierunków 
kształcenia takich jak Dietetyka, Ratownictwo Medyczne Kultura Fizyczna w Służ-
bach mundurowych, w jaki sposób w obecnie panujących warunkach infrastruktu-
ralnych Uczelnia będzie realizować proces kształcenia  odpowiadający wymogom 
określonym w Zarządzeniu MSWiN ws. studiów skoro kandydat nigdzie w swoich 
planach nie przewiduje rozbudowy infrastruktury dydaktycznej takiej jak sale wy-
kładowe, ćwiczeniowe, pracownie zawodowe itp? ” 

Pytania od dr Doroty Gazurek, cytuję za oryginałem:



Zapewne chodziło Pani Dziekan o rozpoznawal-
ność naszej Uczelni a nie mojej osoby. Rozpo-
znawalność Uczelni zamierzam rozwijać poprzez 
liczne inwestycje, wzmocnienie marki jaką jest 
AWF w Krakowie oraz zwiększenie wsparcia naj-
lepszych sportowców, studentów naszej Akade-
mii. 
Zamierzam również utrzymać stanowisko peł-
nomocnika Rektora ds. Promocji i Rozwoju a 
także kontaktu z samorządem. Obecny Rektor 
utworzył pod koniec ubiegłego roku takie sta-
nowisko, co w obecnej sytuacji wydaje się być 
wysoce uzasadnione a nawet niezbędne. Moim 
zdaniem, proponowane przeze mnie rozwiąza-
nia i inwestycje zwrócą uwagę zarówno władz 

miasta jak i ministerstwa, jako projekty warto-
ściowe i warte dofinansowania. Dobre projekty 
są akceptowane i kierowane do realizacji i nie 
wymagają „rozpoznawalności”. 

Tak było na przykład w przypadku projektu Re-
gionalna Inicjatywa Doskonałości (budżet blisko 
12 mln), który nie wymagał rozpoznawalności 
Autorów tego projektu. Wraz z rozwojem naszej 
Uczelni, poszczególni zaangażowani w jej rozwój 
pracownicy, z pewnością staną się „rozpozna-
walni”, jeżeli uważa Pani to za istotny element 
programu wyborczego.

W aktualnej sytuacji kryzysowej należy maksy-
malnie ograniczać jego skutki racjonalnie go-
spodarując posiadanymi środkami, podejmując 
działania w oparciu o  bieżący rozwój wydarzeń i 
czynników zewnętrznych. Nikt nie jest obecnie w 
stanie precyzyjnie oszacować skali i skutków kry-

zysu, gdyż będzie to zależało od ogólnej sytuacji 
finansowej w kraju. Z informacji które posiadam 
z biura Rektora  wynika, że wypracowany zysk i 
środki za 2019 rok zabezpieczają obecnie płyn-
ność finansową uczelni. 

„6. W jaki sposób kandydat zamierza zainicjować swoją rozpoznawalność w sze-
roko rozumianym środowisku (akademickim i innych partnerów zewnętrznych) 
aby reprezentowanie i prowadzenie spraw Uczelni w ciężkich czasach  związanych  
z wprowadzaniem Ustawy 2.0 było co najmniej na takim jak obecnie poziomie, 
nie wspominając o możliwości realizacji planów  przedstawionych w prezentacji. ” 

„1.Co w aktualnej sytuacji - kryzys powodowany koronawirusem oraz jego długo-
falowe skutki - należy czynić by utrzymać płynność finansową AWF?” 

Pytania od dr Doroty Gazurek, cytuję za oryginałem:

Pytania od mgr. Witolda Zycha, cytuję za oryginałem:



Skala inwestycji i ich kolejność uzależnione będą 
oczywiście od ogólnej sytuacji ekonomicznej 
sektora publicznego i prywatnego. Strategia 
rozwoju uczelni była przygotowywana w okre-
sie zanim pojawiło się zagrożenie epidemiczne 
a planowane inwestycje rozłożone miały być na 
lata 2020-2028.  

Zakładam że po opanowaniu sytuacji kryzysowej 
w interesie kraju będzie szybkie zniwelowanie 
skutków kryzysu i odbudowa wszystkich struktur 
gospodarki, co skłoni również do inwestowania 
sektor prywatny. Oczywiście dopuszczam prze-
sunięcie realizacji wybranych inwestycji w czasie 
w przypadku długotrwałej niekorzystnej sytuacji 
w kraju.

W opracowanej strategii uczelni na lata 2020-
2028 zakładałem, że udział własny uczelni finan-
sowany będzie również z obligacji skarbowych. 
Brałem także pod uwagę finansowanie z dotacji 
celowych i grantów oraz z wypracowanych w ko-
lejnych latach zysków opierając się na progno-
zie wyniku na rok 2019, oczywiście przy sytuacji 
rynkowej sprzed stanu epidemicznego. Zakła-
dałem też dodatkowe środki z wypracowanych 
zysków uzyskanych ze współpracy z podmiota-

mi zewnętrznymi w ramach działań wyszczegól-
nionych w przedstawionej strategii uczelni.  Nie 
zakładam trudności ze sprzedażą przez uczelnię 
obligacji skarbowych lub z  ich wykupem, gdyż 
państwowe papiery wartościowe są jedną z naj-
bardziej bezpiecznych i opłacalnych metod lo-
kowania oszczędności na rynku. Kursy obligacji 
utrzymują się stale na atrakcyjnym poziomie i 
stanowią najbezpieczniejszą formę lokowania i 
oszczędzania.

„2.Zbliża się okres, w którym skłonność do inwestowania sektora prywatnego 
będzie oscylowała w granicach 0, inwestycje publiczne będą wysoce reglamen-
towane. Czy w tej sytuacji w okresie najbliższej kadencji ma sens mówienie o 
inwestycjach rzeczowych na skalę proponowaną przez Tomka?” 

„3.Według propozycji zawartych w opracowanej strategii rozwoju wymagany bę-
dzie znaczący finansowy udział własny Uczelni. Zgadzając się z tezą, że subwencje 
plus inne przychody (np. czesne, studia podyplomowe, Centrum Edukacji Za-
wodowej) ledwie finansują ponoszone koszty, skąd w takim razie wziąć tę kwotę 
mając świadomość, że posiadane obligacje nie zostaną upłynnione na ten cel.” 

Pytania od mgr. Witolda Zycha, cytuję za oryginałem:

Pytania od mgr. Witolda Zycha, cytuję za oryginałem:



W mojej opinii priorytetem jest budowa cen-
trum naukowo-dydaktycznego przeznaczonego 
dla CLNB oraz na potrzeby dydaktyczne. Zabez-
pieczy to zarówno rozwój naukowy naszych pa-
rowników jak i  poszerzy bazę dydaktyczną. Ko-
lejność inwestycji  i ich skala w głównej mierze 

będzie uzależniona od ogólnej sytuacji ekono-
micznej obszaru nie tylko publicznego ale 
i prywatnego.
Pozostała część Pani pytania jest zbieżna z pyta-
niem Pana mgr W. Zycha, więc odsyłam do od-
powiedzi na to pytanie.

W roku akademicki 2020/21 zostanie bez koszto-
wo uruchomiony nowy kierunek studiów Kultura 
Fizyczna w Służbach Mundurowych.  Zajęcia na 
ww kierunku będą prowadzone przez pracowni-
ków realizujących zajęcia na kierunku WFSM. W 
latach kolejnych uruchomienie nowych kierun-

ków studiów, będzie podyktowane analizą za-
potrzebowania rynkowego. Oczywiste jest, że w 
przypadku zwiększenia liczby studentów, chcąc 
utrzymać odpowiednie przeliczniki będziemy 
musieli zwiększyć zatrudnienie pracowników.

„1. Przedstawił Pan swoją propozycję rozwoju Uczelni na 8 lat (2020-2028), pro-
szę o informację, które z wymienionych propozycji chciałby Pan zrealizować w 
latach najbliższej kadencji tj. 2020-2024 i w jaki sposób zamierza Pan sfinansować 
planowane inwestycje biorąc pod uwagę bieżącą sytuację wynikającą z pandemii 
wirusa SARS-CoV-2 i trudności finansowych zarówno w sektorze publicznym, jak 
i prywatnym?” 

„3. Niepokoi fakt, że w swoim programie poświęca Pan tylko jedną stronę na CEL 
CZWARTY – Nauka, czy nie obawia się Pan utraty uprawnień akademickich?” 

„2.Proponuje Pan uruchomienie kształcenia na kierunkach: Dietetyka, Ratownic-
two Medyczne, Kultura Fizyczna w Służbach mundurowych. Jaki będzie koszt uru-
chomienia tych kierunków, czy uruchomienie nowych kierunków będzie się wiąza-
ło ze zmniejszeniem liczby studentów rekrutowanych na dotychczasowe kierunki, 
czy prowadzenie studiów na nowych kierunkach będzie wymagało zatrudnienia 
nowych osób w grupach pracowników dydaktycznych, badawczo-dydaktycznych 
oraz pracowników technicznych i administracyjnych?” 

Pytania od dr hab. Magdaleny Więcek, prof. AWF, 
cytuję za oryginałem:

Pytania od dr hab. Magdaleny Więcek, prof. AWF, 
cytuję za oryginałem:

Pytania od dr hab. Magdaleny Więcek, prof. AWF, 
cytuję za oryginałem:



Oczywiście, że się obawiam utraty praw aka-
demickich. W swoim programie skupiłem się 
głównie na finansach i inwestycjach, gdyż chy-
ba dla wszystkich jest oczywiste, że dydaktyka i 
działalność naukowa jest dla nas priorytetowa i 
powtarzanie po raz kolejny tych samych haseł, 
że jakość dydaktyki, parametryzacja (nauka) i 
sport akademicki są najważniejsze, uznałem za 
zbędną propagandę. Są to bowiem oczywiste 
kwestie, wynikające z działalności statutowej. 
Kluczowe są finanse i inwestycje - dzięki nim 
możemy się rozwijać w każdej kategorii. Wierzę, 
że aktualne władze Uczelni podjęły wszelkie sta-
rania, które pozwolą nam zachować prawa aka-

demickie. Zadaniem, kolejnego Rektora będzie 
ich utrzymanie, bo obejmując funkcję Rektora 
1 września, wpływ Rektora na wyniki najbliższej 
parametryzacji jest naprawdę znikomy, z czego 
Pani Profesor doskonale zdaje sobie sprawę. 
Uważam, że planowana przeze mnie poprawa in-
frastruktury badawczej (wraz z budową budynku 
CLNB), poprawą wynagrodzeń oraz zarządzania, 
zmobilizuje pracowników do pracy naukowej a 
wszelkie zmiany administracyjne będą tylko uła-
twiały pracownikom pracę naukową i zachęcały 
ich do zmian stanowiska pracy na badawcze lub 
badawczo-dydaktyczne.

Bardzo dziękuję, za Państwa pytania. 

Tomasz Pałka




