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UCHWAŁA NR .................... 

RADY POWIATU KALISKIEGO 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Kaliskiego dotyczącego utworzenia Uniwersytetu 
Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. 

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 920 ze zm.) oraz § 15 ust. 3 pkt 4 uchwały Nr VI/42/99 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 30 marca 1999 r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kaliskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 26, poz. 570 ze zm.) uchwala się, 
co następuje:             

§ 1. Przyjmuje się stanowisko Rady Powiatu Kaliskiego dotyczące utworzenia Uniwersytetu Kaliskiego im. 
Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Kaliskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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STANOWISKO 

RADY POWIATU KALISKIEGO 

dotyczące utworzenia  

Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego 

 

 

 

 
 Rada Powiatu Kaliskiego w pełni popiera inicjatywę Jego Magnificencji prof. dr hab. 

Andrzeja Wojtyły - Rektora Akademii Kaliskiej dotyczącą utworzenia Uniwersytetu 

Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. 

 

 Akademia Kaliska powstała w 2020 roku na bazie Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Uczelnia kształciła młodzież od 

1999 roku, na bardzo wysokim poziomie, czego dowodem były  wysokie notowania 

zajmowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Prezydenta Stanisława 

Wojciechowskiego w rankingach szkół wyższych zawodowych w Polsce. 

 

 Utworzenie Uniwersytetu Kalskiego na bazie Akademii Kaliskiej jest szansą na dalszy 

efektywny rozwój całego regionu, jak również nadzieją na realizację nowych zadań w 

dziedzinie naukowej.  

 

 Młodzież będzie mogła podjąć naukę na wielu różnych kierunkach uniwersyteckich, a 

następnie kontynuować karierę zawodową, zaspokajając swoje aspiracje życiowe, w swoich 

rodzinnych stronach. Rada Powiatu Kaliskiego podkreśla w szczególności, ze wszech miar 

godną poparcia, inicjatywę i zapowiedź Rektora Akademii Kaliskiej dotyczącą utworzenia w 

Kaliszu kierunku lekarskiego. Zapowiedź tę, w kontekście aktualnego stanu epidemicznego 

naszego kraju i doświadczeń z tym związanych, należy uznać za w pełni uzasadnioną. 

 

 Rada Powiatu Kaliskiego niniejszym stanowiskiem wspiera Jego Magnificencję 

Rektora Akademii Kaliskiej oraz wszystkie osoby zaangażowane w powstanie Uniwersytetu 

Kaliskiego, który w sposób oczywisty sprzyjać będzie młodemu pokoleniu w jego życiowej 

drodze edukacyjnej oraz stworzy nowe szanse edukacyjne tysiącom młodych ludzi w mieście 

i regionie o wielkich tradycjach i wielowiekowej historii. 
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR .................... 
RADY POWIATU KALISKIEGO 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Kaliskiego dotyczącego utworzenia Uniwersytetu 
Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. 

 
 Rektor Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego pismem 
z dnia 14 stycznia 2022 roku zwrócił się z prośbą o wyrażenie stanowiska przez Radę Powiatu 
Kaliskiego w sprawie utworzenia Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława 
Wojciechowskiego. Ma to bezpośredni związek z planami utworzenia w Kaliszu kierunku 
lekarskiego.  

 
Zgodnie z § 15 ust. 3  pkt 4 uchwały Nr VI/42/99 Rady Powiatu Kaliskiego 

z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kaliskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 
26, poz. 570 ze zm.), Rada Powiatu Kaliskiego może podejmować uchwały o charakterze 
oświadczeń zawierających stanowisko w określonej sprawie. 
  

Zasadnym jest przyjęcie uchwały dotyczącej utworzenia Uniwersytetu Kaliskiego im. 
Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, dającej możliwość dalszego rozwoju jednej z 
najważniejszych kaliskich uczelni. 
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