
 

 
Magdalena Anna Ruks-Wojtkowiak– członek Rady Nadzorczej 

 

 

a) termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,  

kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata, mandaty członków Rady Nadzorczej 

wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 
rok 2022. 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 

 

Przebieg pracy zawodowej: 
 

 Od 06.2010 r. do chwili obecnej – Centrum Badań Społecznych i Samorządowych – własna 

działalność gospodarcza zakres zadań: 

- pozyskiwanie funduszy z UE, 
- przygotowanie biznesplanów oraz wniosków na rozwój działalności gospodarczej, 

- realizacja badań społecznych, rynkowych, marketingowych, ewaluacyjnych. 
 

Dodatkowa działalność: 

 

09.2020 – do 

chwili obecnej  

Polska Komisja Akredytacyjna Ekspertka Polskiej Komisji Akredytacyjnej ds. 

pracodawców odpowiedzialna za ocenę jakości 
kształcenia na kierunkach studiów wyższych  

01.2018 – do 

chwili obecnej 

Fundacja Na Rzecz Integracji 

Środowiska Akademickiego 
Jeden Uniwersytet 

Ekspert - współpraca w zakresie pozyskiwania 

środków zewnętrznych dla uczelni wyższych w 
ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój, Programu Społeczna 

Odpowiedzialność Nauki 

01.2018 – do 

chwili obecnej 

Centrum Projektów 

Europejskich  

Ekspert ds. oceny projektów w ramach POWER 

w obszarze współpracy ponadnarodowej 

06.2016 - do 
chwili obecnej  

Stowarzyszenie Aglomeracji 
Kalisko-Ostrowskiej  

Ekspert ds. oceny strategicznej projektów ZIT 
AKO w ramach WRPO 2014+ w obszarach 

Wspieranie przedsiębiorczości, zatrudnienia 
oraz aktywizacji zawodowej, Wykształcone 

społeczeństwo 

06.2015 - do 
chwili obecnej  

Instytut Rozwoju Szkolnictwa 
Wyższego 

Ekspert - współpraca w zakresie pozyskiwania 
środków zewnętrznych dla uczelni wyższych w 

ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 

11.2015 – 

09.2020 
 

Fundacja „Społeczeństwo i 

Gospodarka” 

Prezes zarządu Fundacji będącej organizacją 

otoczenia biznesu zorientowaną na rozwój 
sektora edukacji zawodowej i promowanie 

rzemiosła oraz przedsiębiorczości z sektora 

małych i średnich firm, a także popularyzacji 
nowoczesnych technologii edukacji i biznesie. 

Zakres zadań:  
- nawiązywanie kontaktów i partnerstw z 

podmiotami otoczenia społeczno-

gospodarczego  
- koordynacja konkursów regionalnych i 

ogólnopolskich organizowanych przez Fundację 
dot. propagowania wiedzy nt. kształcenia 

zawodowego wśród przedszkolaków oraz 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów  

- pozyskiwanie środków zewnętrznych na 

realizację zadań statutowych Fundacji. 
 

 

 



Okres 

zatrudnienia 
Miejsce pracy Stanowisko i zakres obowiązków 

2019 – 2020 Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu 

- Członek Rady Programowej nowego kierunku 

studiów Zarządzanie Państwem 

- autor wniosków aplikacyjnych wniosków 
składanych w ramach konkursu MNiSW 

Społeczna Odpowiedzialność Nauki 

2018 –  

do nadal  

Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu 

Autor wniosków aplikacyjnych oraz członek 

kadry zarządzającej projektów realizowanych w 

ramach POWER, m.in. „Nauka przez praktykę! 
Studia dualne na kierunku Zarządzanie 

państwem”, „Przyszłość Wielkopolski w rękach 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu”, „Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu kuźnią wielkopolskich 
talentów”, „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu dba o rozwój Wielkopolan przez 
całe życie”. 

2018 –  

do nadal 

Fundacja Na Rzecz Integracji 

Środowiska Akademickiego 
Jeden Uniwersytet  

Autor wniosków aplikacyjnych oraz członek 

kadry zarządzającej projektów realizowanych w 
ramach POWER, m.in. „Wolontariat sposobem 

na samodoskonalenie” 

2017 –  

do nadal 

Fundacja AKME Przygotowanie wniosków aplikacyjnych w 
ramach WRPO, POWER i PFRON w zakresie 

aktywizacji społeczno-zawodowej osób z 
niepełnosprawnościami i osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 

2017 –  

do nadal  

Wyższa Szkoła Gospodarki 
Euroregionalnej w Józefowie  

Autor wniosków aplikacyjnych oraz członek 
kadry zarządzającej projektów realizowanych w 

ramach POWER, m.in. „Wskazujemy studentom 
drogę do kariery”, „Wyższa Szkoła Gospodarki 

Euroregionalnej uczelnią przyszłości”, „Wyższa 

Szkoła Gospodarki Euroregionalnej dla 
młodzieży”, „Zintegrowany program rozwoju 

Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej” 

2015 - do nadal  Akademia Marynarki Wojennej 
w Gdyni 

Autor wniosków aplikacyjnych oraz członek 
kadry zarządzającej projektów realizowanych w 

ramach POWER, m.in. „Rozwój kompetencji 
zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych 

studentów stosunków międzynarodowych 
AMW”, „Rozwój kompetencji zawodowych, 

komunikacyjnych i analitycznych studentów 

kierunku Wojsko w systemie służb publicznych 
na AMW w Gdyni”, „Rozwój kompetencji 

zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych 
studentów kierunku Wojsko w systemie służb 

publicznych na AMW w Gdyni”, „Akademia 

Kreatywności – myśleć i działań”, „Morza i 
oceany na wyciągnięcie ręki”, „Nawigatorzy 

wiedzy”, „Kapitanowie życia”, „Młodzieżowa 
Akademia Kreatywności”, „A może morze?”, 

„Akademia Marynarki Wojennej dostępna dla 
osób z niepełnosprawnościami”, „Zintegrowany 

program wsparcia Akademii Marynarki 

Wojennej w Gdyni”, „Zintegrowany program 
wsparcia Akademii Marynarki Wojennej w 

Gdyni - II edycja” 

10.2016 Cech Rzemiosł Różnych w 
Krotoszynie 

Ul. Floriańska 8,  
63-700 Krotoszyn 

Autor wniosku aplikacyjnego pn. „Aktywizacja 
zawodowa mieszkańców subregionu kaliskiego” 

(WRPO 6.2), który otrzymał dofinansowanie 



09.2016 Wyższa Szkoła Ubezpieczeń  

Ul. Karmelicka 31,  

31-128 Kraków 

Autor wniosku aplikacyjnego pn. „Aktywizacja 

małopolskich Romów” (PO WER 2.7), który 

otrzymał dofinansowanie  

05.2016 – 

do nadal  

Stowarzyszenie „Lepsza 

Gmina Czerwonak” 

Os. 40-lecie PRL 2/10,  
62-004 Czerwonak 

Autor wniosków aplikacyjnych oraz członek 

kadry zarządzającej projektów, m.in. 

„Poradnictwo prawne i obywatelskie w gminie 
Czerwonak i Murowana Goślina” (PO FIO 

2016), „Lepsza gmina dla seniorów” (WRPO 
2018 – 2020), projekty aktywizacji społecznej 

finansowane ze środków powiatu poznańskiego 

06.2010 – 

12.2018 

Doradztwo Społeczne i 
Gospodarcze  

Ul. Św. Wojciech 22/24 m.7, 
61-749 Poznań 

Kierownik działu projektów UE – pozyskiwanie i 
rozliczanie projektów finansowanych ze źródeł 

zewnętrznych o zasięgu regionalnym, 
krajowym i międzynarodowym (WRPO, POKL, 

POWER, PO FIO, środki ministerialne)  

 
 

Edukacja: 
 2021 – Wyższa Szkołą Bankowa we Wrocłąwiu, Masterr of Business Administration (MBA), 

 2009 – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu – Studia Podyplomowe z zakresu Pozyskiwania i 

Rozliczania Funduszy UE, 

 2003-2008 – Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych, kierunek 

Socjologia (magister) 

 
Ukończone szkolenia wraz z certyfikatami: 

 
 Szkolenie Prince2 Foundation (2018), 

 Ocena Projektów – Wytyczne w zakresie trybów wyborów projektów na lata 2014-2020, 

Kwalifikowalność wydatków (09.2016), 

 Zasady oceniania wniosków o dofinansowanie w ramach PO WER (09.2016), 

 Zarządzanie i realizacja projektów z udziałem środków  EFS (09.2016), 

 Zasady przekazywania informacji o projekcie i rekrutowaniu uczestników (09.2016), 

 Dostępność  projektów dla osób z niepełnosprawnościami (08.2016) 

 

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 
istotne znaczenie dla emitenta – nie prowadzi takiej działalności. 

 

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich 

trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, 
ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem - brak 

e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za 

przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie 
co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek 

organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego – nie została skazana. 

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co 

najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje 
członka organu zarządzającego lub nadzorczego  -  nie dotyczy. informację, czy dana osoba 

figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 
sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym – nie figuruje  w rejestrze dłużników 

niewypłacalnych. 

 

g) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do 

działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo 

członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby 
prawnej - nie dotyczy. 

 

h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym – nie figuruje  w 

rejestrze dłużników niewypłacalnych. 

 
 


