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Załącznik do Uchwały Senatu nr 8a/2019 

 z dn. 30.10.2019r. 

ZNOWELIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ 

SZKOŁY INFORMATYKI I EKONOMII TOWARZYSTWA 

WIEDZY POWSZECHNEJ W OLSZTYNIE W LATACH 2015 - 2022 

 

Przyjęta do realizacji w Olsztyńskiej Szkole Wyższej w roku akademickim 2019/2020 

 

 

Preambuła 

Prezentowana Strategia dotyczy dwóch najbliższych kadencji funkcjonowania Uczelni. Wyższa 

Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie wchodzi w nowy etap jakościowego rozwoju i 

przeprofilowania z ogólnoakademickiego na profil praktyczny. Pełne przeprofilowanie, zgodne z 

nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r ze zm., nastąpi od roku 

akademickiego 2016/2017 na studiach licencjackich oraz 2017/2018 na studiach magisterskich. Tym 

samym Uczelnia staje przed wyzwaniem dostosowania koncepcji swego rozwoju do reformującego się 

szkolnictwa wyższego, w warunkach dynamicznie zmieniających się uwarunkowań demograficznych i 

globalnego rynku pracy. Niniejszy dokument nawiązuje do dokumentu z dnia 23 marca 2012 roku 

(Załącznik do Uchwały Senatu nr 11/2012) i ma służyć określeniu głównych kierunków działania w celu 

osiągnięcia powyższych strategicznych zamierzeń. 

 

 

Misja Uczelni 

Misją Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie, jako niepublicznej uczelni 

zawodowej, jest kształcenie kadry w zawodach niezbędnych dla rozwoju gospodarki wolnorynkowej 

regionu Warmii i Mazur oraz gospodarki narodowej a także prowadzenie badań w obszarach nauk 

humanistycznych, społecznych i ścisłych. Oferta edukacyjna Uczelni skierowana jest do społeczności 

regionu, a za szczególne zadanie uznaje ona tworzenie szans dla zawodowej aktywności osób 

pochodzących głównie z miejscowości zagrożonych wysokim bezrobociem, umożliwianie nabycia oraz 

podwyższania kwalifikacji niezbędnych do skutecznego prowadzenia własnej działalności 

gospodarczej, a także do obsługi firm oraz instytucji samorządowych i oświatowych. 

W odniesieniu do powyższego Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie dąży 

do: 

. 
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1. Kształcenia i prowadzenia badań umożliwiających dostosowywanie jednostek i społeczności do 

zmian oraz kształtowania przyszłości, jak również czynnego uczestnictwa w Europejskim 

Obszarze Szkolnictwa Wyższego, 

2. Zakorzenienia się w społeczności w celu stworzenia bezpośredniego związku działań z 

potrzebami społecznymi oraz gospodarczymi kraju i regionu, 

3. Uwzględniania potrzeby rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego kraju poprzez swoją 

działalność dydaktyczną, wychowawczą i naukową, 

4. Utrwalania akademickich obyczajów i wzorców kulturowych oraz poszanowania tradycji własnej 

i Założyciela Uczelni, 

5. Propagowania aktywnej kultury organizacyjnej nastawionej na zmiany, 

6. Zapewniania i potwierdzania jakości kształcenia poprzez akredytacje, certyfikaty, wysokie 

pozycje w rankingach, 

7. Zapewniania wysokiego kwalitetu prowadzonych badań, organizowanych konferencji, publikacji 

naukowych poprzez ich umiejscowienie w ogólnokrajowych punktacjach rankingowych oraz 

uczelnianej afiliacji, 

8. Rozwijania wieloaspektowej współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi. 

 

 

 

 

Wizja 

Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie jako nowoczesna, kształcąca na 

wysokim poziomie niepubliczna uczelnia zawodowa wpisująca się w regionalny i europejski obszar 

edukacyjny, stwarzająca możliwości edukacyjne dla mieszkańców północno - wschodniego regionu 

Polski, oferująca studia stacjonarne i niestacjonarne, studia podyplomowe, kursy specjalistyczne i 

językowe dla osób, które mają potrzebę podnoszenia swoich kwalifikacji i poszerzania wiedzy, 

prowadząca badania naukowe, współpracująca z otoczeniem lokalnym, regionalnym oraz krajowymi i 

zagranicznymi ośrodkami akademickimi. 

Uczelnia, która dzięki dążeniu do osiągania nowej jakości w kształceniu, dostosowuje swoją 

ofertę edukacyjną do potrzeb regionu, zainteresowana jest kształtowaniem takiego własnego wizerunku 

w środowisku społecznym, który gwarantuje utrzymanie się na rynku usług edukacyjnych w warunkach 

wolnej konkurencji. 

 

Powiązanie Strategii rozwoju Uczelni ze Strategią rozwoju 

województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2022 
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1. Priorytety strategiczne województwa warmińsko-mazurskiego 

a) Konkurencyjna gospodarka 
 

- utworzenie przy WSiiE TWP akademickiego inkubatora przedsiębiorczości 

b) Otwarte społeczeństwo 

- rozwój kapitału społecznego poprzez nawiązywanie współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, 

- ścisła współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w celu zapobiegania bezrobociu 

wśród ludzi młodych w ramach Rady Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych przy 

WSIiE TWP w Olsztynie, organu doradczego w tworzeniu programów kształcenia 

odpowiadających na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy, 

- partnerstwo w prowadzeniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. 

c) Nowoczesne sieci 

- wprowadzenie innowacyjnych metod kształcenia poprzez ścisła współpracę z zewnętrznymi 

interesariuszami Uczelni 

- rozwój technologii 

- innowacyjne kierunki i specjalności studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz zakresy 

studiów podyplomowych. 

 

2. Obszar przygraniczny 

- kształcenie w zakresie Bezpieczeństwa narodowego na kierunku studiów ściśle powiązanym z Polską 

Wschodnią i obszarem przygranicznym 

- współpraca z Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Straży Granicznej w Kętrzynie 

- intensyfikacja współpracy międzynarodowej - programy prowadzone wspólnie na mocy 

podpisywanych porozumień z Uczelniami partnerskimi z Rosji, Ukrainy, Słowacji; współorganizacja 

paneli dyskusyjnych, konferencji i seminariów naukowych, współpraca w zakresie Wydawnictwa 

Uczelnianego. 
 

3. Zwiększanie jakości kształcenia w celu znalezienia miejsc pracy. 

- realny udział Biura Karier w Warmińsko-Mazurskim Pakcie na Rzecz Rozwoju Doradztwa 

Zawodowego; 

- poprawa połączeń komunikacyjnych z otoczeniem poprzez wprowadzanie studentów WSIiE TWP w 

Olsztynie na lokalny rynek pracy - obligatoryjne zajęcia/warsztaty w planie kształcenia z zasad 

funkcjonowania rynku pracy; 

- Europa 2020 oraz RPO (Regionalny Program Operacyjny „Warmia i Mazury" na lata 20142020). 
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4. Pozyskiwanie środków z RPO (fundusze europejskie) na działania WSIiE TWP: 
 

a) Kadry dla gospodarki 

- organizacja kursów/szkoleń oraz studiów podyplomowych w celu podniesienia kwalifikacji kadry 

nauczycielskiej nauczania przedszkolnego; 

- organizacja warsztatów/szkoleń dla nauczycieli z obszaru doradztwa zawodowego; 

- poprawa jakości kształcenia poprzez współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym; 

- wsparcie osób dorosłych w podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych - bogata oferta 

studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych. 

b) Regionalny rynek pracy 

- działalność Biura Karier i specjalisty ds. obsługi studentów niepełnoprawnych w zakresie pomocy 

osobom niepełnosprawnym w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz szerokie działania na rzecz 

podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i lepszego dopasowania do lokalnego rynku pracy; pomoc 

osobom niepełnosprawnym w zdobyciu doświadczenia zawodowego (praktyki zawodowe); 

- wspieranie usług opieki nad dziećmi do 3 roku życia - organizacja „Klubu Malucha przy WSIiE TWP" 

- Mama na zajęciach dydaktycznych - dziecko w Klubie Malucha. 

Cele strategiczne Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii 

TWP w Olsztynie 

Cele strategiczne związane są z umacnianiem pozycji Uczelni na rynku edukacyjnym regionu 

północno-wschodniej Polski, co w perspektywie oznacza powoływanie studiów pierwszego i drugiego 

stopnia na nowych kierunkach oraz rozwijanie nowych specjalności na kierunkach już istniejących, przy 

jednoczesnym zapewnieniu najlepszej kadry naukowo-dydaktycznej do ich prowadzenia. 

 

 

 

Cel strategiczny 1. Realizacja nowelizacji ustaw reformujących szkolnictwo wyższe 

Współczesne szkolnictwo wymaga nowoczesnego systemu kształcenia oraz integracji uczelni z 

gospodarką poprzez dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy. Specjalny nacisk kładziony jest 

na uproszczenie ścieżki kariery akademickiej, jak również przekazanie studentom więcej praw. W 

szczególności przemiana systemu kształcenia wiąże się z jego dostosowaniem do procesu kształcenia 

ustawicznego oraz oparcie go na uczeniu się i jego efektach. 

 

Zadania 
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1. Powołanie przez Rektora uczelnianej i wydziałowych komisji do spraw jakości kształcenia, 

odpowiedzialnych za dostosowanie programów studiów do wymagań Krajowych Ram 

Kwalifikacji (KRK) oraz ich struktury do kierunków prowadzonych w Uczelni. 

2. Uchwalenie przez Senat wytycznych określających zasady tworzenia nowych i weryfikacji 

dotychczasowych programów kształcenia. 

3. Zatwierdzenie przez Senat, na wniosek Rad Wydziałów, efektów kształcenia dla poszczególnych 

kierunków. 

4. Powołanie przez Rektora zespołów do opracowania dokumentów dostosowujących prawo 

wewnętrzne Uczelni do znowelizowanej Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, takich jak: Statut 

WSIiE TWP w Olsztynie, regulaminy studiów, Regulamin ustalania wysokości pomocy 

materialnej dla studentów, Regulamin rekrutacji i inne. 

5. Wdrożenie i doskonalenie uczelnianego systemu zapewniania jakości kształcenia. 

6. Modernizacja specjalności i programów kształcenia zgodnie z oczekiwaniami rynku, ze 

szczególnym uwzględnieniem nauczania praktycznego, IT i języków obcych. 

Cel strategiczny 2.   Poszerzenie oferty edukacyjnej, badania naukowe, rozwój kadry naukowej i 

administracji 

Pozyskiwanie wysoko wykwalifikowanej kadry naukowej determinuje zarówno utrzymanie 

standardów kształcenia na prowadzonych kierunkach studiów jak również uruchamianie nowych. Do 

priorytetów należy tworzenie własnego środowiska naukowego poprzez wspomaganie rozwoju 

naukowego doktorów pochodzących z Olsztyna i regionu, zatrudnionych na pierwszym etacie 

(podstawowym) w WSIiE TWP w Olsztynie. 

 

Zadania 

1. Poszerzanie oferty edukacyjnej o nowe specjalności na istniejących kierunkach kształcenia, 

studia podyplomowe i kursy specjalistyczne dostosowane do aktualnych potrzeb rynku między 

innymi przez: 
 

a) uruchomienie studiów drugiego stopnia na kierunku Administracja i Bezpieczeństwo narodowe, 

b) powołanie nowych specjalności atrakcyjnych na rynku pracy, dających kwalifikacje pierwszego 

i drugiego stopnia, 

c) umiędzynarodowienie oferty edukacyjnej - opracowanie programu kształcenia dla kandydatów 

z zagranicy, którzy mogliby realizować zajęcia w ramach wymiany, a także polskich studentów 

pragnących studiować w języku angielskim, dofinansowanie studiów z programów 

pomocowych „Erasmusa+", 

d) opracowanie strategii nauczania przygotowującego studentów do egzaminów TOEFL i/lub 

IELTS. 
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2. Opracowanie interdyscyplinarnego projektu badawczego „Losy zawodowe absolwentów WSIiE 

TWP w Olsztynie na globalnym rynku pracy", pilotowanego przez Katedrę Socjologii i Katedrę 

Administracji. 

3. Opracowanie listy podstawowych dziedzin badawczych, z uwzględnieniem priorytetów 

określonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komitet Badań Naukowych 

PAN. 

4. Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na projekty badawcze (granty Ministerstwa Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego, fundusze unijne, środki z Urzędu Marszałkowskiego, Wojewody 

Warmińsko-Mazurskiego oraz Urzędów Pracy). 

5. Podjęcie wspólnych badań naukowych z lokalnymi władzami samorządowymi, 

przedsiębiorstwami, instytucjami i organizacjami. 

6. Zintensyfikowanie współpracy (naukowej i dydaktycznej) z ośrodkami zagranicznymi, z którymi 

podpisane zostały umowy dwustronne i zawieranie nowych porozumień. 

7. Dostosowanie poziomu zatrudnienia i wynagrodzeń nauczycieli akademickich do rzeczywistych 

potrzeb dydaktycznych. 

8. Opracowanie wewnętrznego systemu doskonalenia kadry naukowo-dydaktycznej. 

9. Wspieranie rozwoju naukowego kadry przez uczelniany system stypendialny (urlopy naukowe). 

10. Rozwijanie kompetencji społecznych studentów zwiększających ich mobilność na rynku pracy. 

11. Kształtowanie sprawnej administracji, z uwzględnieniem podnoszenia kompetencji pracowników 

w przyjaznej społeczności akademickiej. 

 

Cel strategiczny 3. Doskonalenie procesu dydaktycznego 

Globalna gospodarka społeczeństwa informacyjnego wymaga nowych umiejętności we 

wszystkich zawodach. Oznacza to konieczność dostosowania programów kształcenia do Krajowych 

Ram Kwalifikacji, konstruowania procesu kształcenia w odniesieniu do efektów w kategoriach wiedzy, 

umiejętności i kompetencji społecznych. 

 

Zadania: 

1. Podnoszenie jakości kształcenia poprzez określenie i stawianie wysokich standardów 

dydaktycznych, tym samym wymagań wobec nauczycieli akademickich (między innymi 

sylabusy, hospitacje, seminaria dyplomowe). 

2. Udział przedstawicieli pracodawców w opracowywaniu programów kształcenia oraz włączanie 

ich w proces dydaktyczny. 
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3. Włączenie partnerów gospodarczych w działalność Uczelni przez zawieranie umów dotyczących 

doradztwa i praktyk zawodowych studentów w ramach Rady Konsultacyjnej d.s. 

Społeczno-Gospodarczych przy Rektorze. 

4. Powołanie zespołu do opracowania i wdrożenia programu kształcenia na odległość (e-learning). 

5. Współpraca zagraniczna studentów i nauczycieli akademickich w ramach programu „Erasmus+" 

w celu poszerzania i wymiany doświadczeń naukowych. 

6. Szkolenie nauczycieli prowadzone w ramach Katedr z zakresu posługiwania się nowoczesnymi 

technologiami w procesie dydaktycznym. 

7. Kształcenie umiejętności stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej, w tym usług 

sieci Internet, co przyczyni się do lepszej adaptacji do wymagań zawodowych społeczeństwa 

informacyjnego. 

8. Dążenie do pozytywnego wyróżnienia oferty edukacyjnej dla interesariuszy przez oferowanie 

odbiorcom swoich usług w formie atrakcyjnych i wartościowych propozycji specjalizacji 

zawodowych. 

9. Poprawienie pozycji zawodowej absolwentów na rynku pracy poprzez wyposażenie ich w 

kwalifikacje wysoko cenione przez przedsiębiorstwa oraz instytucje publiczne i społeczne. 

10. Budowanie poczucia tożsamości absolwentów i studentów z Uczelnią poprzez pełną satysfakcję z 

odbytych studiów (chęć kontynuowania nauki w ramach studiów drugiego stopnia lub studiów 

podyplomowych, a także rozpowszechnianie dobrej opinii o WSIiE TWP w Olsztynie wśród 

rodziny i znajomych). 

11. Kształtowanie sprawnej administracji przyjaznej społeczności akademickiej z uwzględnieniem 

podnoszenia kompetencji pracowników. 

 

Cel strategiczny 4. Baza dydaktyczno-naukowa Uczelni 

Nowoczesna dydaktyka wymaga stałej troski o jej zaplecze materialne, co realizowane jest 

przez stałe unowocześnianie bazy dydaktycznej, dbałość o jej należyte wykorzystanie i ogólną 

dostępność zarówno dla nauczycieli jak i studentów. Bardzo ważna jest efektywna działalność 

Biblioteki Głównej oraz Wydawnictwa Uczelnianego wspierających proces dydaktyczny i naukowy. 

Zadania: 

1. Stałe unowocześnianie dydaktycznej infrastruktury informatyczno-technicznej wspomagającej 

proces kształcenia. 

2. Wykorzystanie laboratorium logopedycznego (kliniki) jako profesjonalnego terenu ćwiczeń dla 

studentów, warsztatu badawczego nauczycieli i ośrodka usług logopedycznych dla środowiska 

lokalnego i regionalnego. 
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3. Dalsze przystosowanie budynków i ich otoczenia, w tym sal wykładowych, do potrzeb studentów 

niepełnosprawnych. 

4. Upowszechnianie dostępu do szerokopasmowego Internetu we wszystkich obiektach Uczelni. 

5. Powiększanie zbiorów bibliotecznych dla kierunków i specjalności prowadzonych w Uczelni oraz 

w zakresie indywidualnych zainteresowań studentów i wykładowców. 

6. Udostępnianie informacji o zbiorach dostępnych w innych bibliotekach oraz o różnego rodzaju 

zewnętrznych źródłach informacji a także przystosowanie biblioteki do wymogów studentów 

niepełnosprawnych. 

7. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników bibliotecznych w celu sukcesywnego 

zwiększania jakości świadczonych usług. 

8. Prowadzenie usług w zakresie wypożyczeń międzybibliotecznych. 

9. Umiędzynarodowienie i digitalizacja „Warmińsko-Mazurskiego Kwartalnika Naukowego. Nauki 

Społeczne". 

10. Propagowanie czasopism (w tym zagranicznych) dostępnych w formie elektronicznej. 

11. Zintensyfikowanie sprzedaży publikacji Wydawnictwa Uczelnianego WSIiE TWP w Olsztynie. 

12. Efektywne wykorzystanie bazy materialnej Uczelni - racjonalizacja gospodarki 

nieruchomościami (wynajem albo sprzedaż budynku na ul. Dworcowej, wynajem lub dzierżawa 

budynków przy ul. Barczewskiego i Al. Wojska Polskiego) 

13. Utwardzenie placu parkingowego i wykonanie drogi wjazdowej do Wydziału Zamiejscowego w 

Kętrzynie. 

14. Usprawnienie procesu informatyzacji administracyjnej obsługi działalności dydaktycznej i 

rachunkowo-finansowej. 

 

Cel strategiczny 5. Współpraca z otoczeniem społecznym 

Wzmacnianie związków Uczelni z otoczeniem społecznym, w szczególności z samorządami 

oraz organizacjami pracodawców, co jest związane ze zmianą podejścia do procesu kształcenia, w 

którym kładzie się nacisk na udział pracodawców w określaniu efektów tego procesu. 

 

Zadania: 

1. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego koordynacji podaży usług 

edukacyjnych z popytem lokalnego i subregionalnego rynku pracy. 

2. Rekonesans w większych ośrodkach miejskich regionu celem tworzenia i powstania nowych 

wydziałów zamiejscowych. 
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3. Wykorzystanie materiałów Wojewódzkiego Urzędu Pracy do przygotowania oferty edukacyjnej 

zgodnej z potrzebami gospodarczymi, społecznymi i naukowymi Olsztyna i regionu, a także do 

oceny prowadzonych kierunków i specjalności zawodowych. 

4. Opracowanie programu współpracy z placówkami oświatowo-wychowawczymi Olsztyna i 

regionu, w tym patronat nad Uniwersytetami Trzeciego Wieku. 

5. Opracowanie programu współpracy Uczelni ze środowiskiem przedsiębiorców (przykładowo: 

poprzez Radę Konsultacyjną ds. Społeczno-Gospodarczych przy Rektorze, poprzez panele 

dyskusyjne studentów z przedsiębiorcami - potencjalnymi pracodawcami). 

6. Przygotowanie oferty studiów podyplomowych, których celem byłoby podniesienie efektów 

kształcenia uzyskanych w trakcie odbytych wcześniej studiów oraz nabywanie nowych. 

7. Prowadzenie systematycznej diagnozy rynku pracy w celu zidentyfikowania zapotrzebowania na 

nowe kierunki i specjalności. 

8. Rozwijanie dalszej działalności Biura Karier w zakresie rozpoznawania aktualnych form 

zatrudniania absolwentów poszczególnych kierunków i specjalności zawodowych, 

prognozowania zmian. 

9. Rozwijanie kontaktów ze Stowarzyszeniem Absolwentów w celu pomocy w zatrudnianiu 

absolwentów Uczelni, działania na rzecz właściwego wizerunku Uczelni i uczestniczenia w 

tworzeniu lokalnych grup wsparcia jej absolwentów. 

10. Intensyfikowanie działań na rzecz promocji Uczelni, kreowanie jej wizerunku jako Uczelni 

kształcącej na wysokim poziomie i dobrze przygotowującej absolwentów do pracy. 

11. Współpraca z wybranymi szkołami ponadgimnazjalnymi w regionie, w celu promocji profilu 

Uczelni i jej programów edukacyjnych. 

12. Doskonalenie metod i narzędzi promocji Uczelni oraz współpracy z lokalnymi mediami. 

13. Potwierdzanie wysokiej jakości poprzez akredytacje państwowe i środowiskowe, 

certyfikaty i pozycję w rankingach oraz ubieganie się o ocenę parametryczną. 

 

 

 

Cel strategiczny 6. Zarządzanie i finansowanie działalności Uczelni 

Jako Uczelnia niepubliczna WSIiE TWP w Olsztynie kładzie nacisk na podniesienie poziomu 

efektywności zarządzania oraz troskę o pozyskiwanie różnych źródeł przychodów. 

Zadania: 

1. Optymalizowanie kosztów w poszczególnych grupach ujętych w planie rzeczowo-finansowym. 

2. Dostosowanie posiadanego majątku ruchomego i nieruchomego do rodzaju i skali realizowanych 

zadań oraz uzasadnionego zapotrzebowania Uczelni, z uwzględnieniem ulepszania 

wykorzystania wszystkich składników majątku. 
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3. Opracowanie wewnętrznego systemu zarządzania dokumentami i komunikacją wewnętrzną 

(Instrukcja kancelaryjna). 

4. Optymalizowanie poziomu zatrudnienia i wynagrodzeń w poszczególnych grupach pracowników 

Uczelni do zakresu i skali realizowanych zadań. 

5. Opracowanie i wdrożenie: Regulaminu wynagradzania, Regulaminu pracy, Regulaminu ochrony 

prawnej dóbr własności intelektualnej. 

6. Udział w konferencjach, szkoleniach, warsztatach i innych formach związanych z 

wykorzystaniem środków strukturalnych i pomocowych. 

7. Pozyskiwanie środków zewnętrznych - opracowywanie aplikacji projektów w wybranych 

programach i priorytetach („Erasmus+" 2015-2020) oraz inne krajowe i zagraniczne środki 

pomocowe. 

 

 

 

 

Przewodniczący Senatu Rektor 

 

 

dr hab. Adam Sosnowski prof. 

WSIiE TWP 


