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4.
Współpraca z zagranicą

Współpracę z zagranicą realizowano w kilku podstawowych obszarach. Biorąc pod uwagę
podstawy formalne, a także źródła finansowania, wydzielić można następujące kategorie:
współpraca w ramach programów międzynarodowych, przede wszystkim
edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem Programu LLP ERASMUS, wdrażana w
oparciu o standaryzowane kontrakty (umowy) międzyuczelniane; głównie wymiana studentów i
pracowników;
współpraca w ramach tradycyjnych umów bilateralnych (międzyuczelnianych);
indywidualna mobilność nauczycieli akademickich, związana w pierwszym
rzędzie z udziałem w konferencjach, kongresach, seminariach, szkoleniach i badaniach;
współpraca w ramach międzynarodowych (europejskich) programów
i
projektów badawczych i innych;
współpraca z organizacjami międzynarodowymi (instytucjonalna
i
indywidualna).

4.1. DANE LICZBOWE O ZREALIZOWANYCH
WYJAZDACH I PRZYJAZDACH
Wyjazdy
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Wyjazdy pracowników AWF Warszawa
Kongresy, konferencje, seminaria
Z wykładami (zajęciami) – Program LLP
ERASMUS
Staże, pobyty szkoleniowe – Program LLP
ERASMUS
Staże, pobyty szkoleniowe/studyjne, badania
Inne (m.in. protokólarne)

18

Razem

50

18
5
3
6

Wyjazdy studentów AWF Warszawa
Studia w Programie LLP ERASMUS
Praktyki w Programie LLP ERASMUS
Razem

91 (wzrost o 23 %)
23 (wzrost o 50 %)
114 (wzrost o 23 %)

RAZEM mobilności wyjazdowych

164 (wzrost o 19 %)

Uwaga: dane procentowe obrazują zmiany w stosunku do roku akademickiego 2011/12.

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu – wyszczególnienie:
o dr hab. prof. AWF Elżbieta Huk-Wieliczuk
- University of Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria, Hiszpania, 2630.09.2012 r.
- wykłady na zaproszenie, nawiązanie kontaktów naukowych
o dr Artur Litwiniuk
- Latvian Academy of Sport Education, Ryga, Łotwa, 20-25.02.2012 r.
- wykłady na zaproszenie, zajęcia dydaktyczne
o dr Artur Litwiniuk
- Latvian Academy of Sport Education, Madona, Łotwa, 05-12.09.2012 r.
- wykłady na zaproszenie
o dr Małgorzata Charmas
- Wydział Sportu Uniwersytetu w Ljubljanie, Lubljana, Słowenia, 29.05-03.06.2012
r.
- wykłady na zaproszenie, nawiązanie kontaktów naukowych
o dr Dorota Bylina
Uniwersytet Medyczny, Grodno, Białoruś, 26-30.11.2012 r.
staż naukowy (nawiązanie współpracy w prowadzeniu wspólnych badań
naukowych
i prac rozwojowych, poznanie prac naukowych i dydaktycznych prowadzonych
w zakładzie Anatomii Prawidłowej Człowieka UM) i wygłoszenie wykładu
o
dr Hubert Makaruk
- Uniwersytet Vic, Vic, Hiszpania, marzec 2012 r.
- wykłady na zaproszenie, nawiązanie kontaktów naukowych
o
dr Krzysztof Piech
- Universidad de Malaga, Malaga, Hiszpania, 27.04-06.05.2012 r.
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- staż naukowy
o
dr Krzysztof Piech
- Latvian Academy of Sport Education, Madona, Ryga, 05-12.09.2012 r.
- udział w Outdoor Sports and Recreation Education Summer School 2012
o
prof. dr hab. Lech Jaczynowski
- Narodowa Akademia Sportu, Sofia, Bułgaria
- nawiązanie kontaktów naukowych oraz sprawdzenie możliwości odbywania
stażów
i praktyk
o
dr hab. prof. AWF Aleksy Dmitryew
- Akademia Medyczna, Grodno, Białoruś oraz Uniwersytet im. Jana Kupały,
Grodno, Białoruś, styczeń-marzec 2012 r.
- nawiązanie kontaktów naukowych, wykłady na zaproszenie
o
dr n. med. Jacek Walawski
- Szpital Uniwersytecki, Aleksandria, Włochy, 14-17.05.2012 r.
- nawiązanie kontaktów naukowych
Przyjazdy
Przyjazdy pracowników z uczelni zagranicznych do AWF Warszawa
Z wykładami (zajęciami) – Program LLP
ERASMUS
Staże, pobyty szkoleniowe – Program LLP
ERASMUS
Staże, pobyty studyjne/szkoleniowe, badania
Udział w konferencjach
Inne (m.in. protokólarne)
Razem

8
13
1
1
10
33 (wzrost o 18 %)

Przyjazdy studentów z uczelni zagranicznych do AWF Warszawa
Studia i praktyki w Programie LLP
ERASMUS
Studia - poza Programem LLP ERASMUS
Razem

64 (wzrost o 30 %)
153 (wzrost o 13 %)

RAZEM mobilności przyjazdowych

186 (wzrost o 14 %)

RAZEM MOBILNOŚCI WYJAZDOWYCH
PRZYJAZDOWYCH

89

I
350 (wzrost o 15 %)

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu – wyszczególnienie:
o dr Zina Birontiene
- University Faculty of Pedagogy, Kłajpeda, 28.05 - 02.06. 2012 r.
- wykłady na zaproszenie
o prof. Juris Grants, prof. Rasma Jansone, dr Inta-Bula Bitenience
- Latvijas Sporta Pedagogijas Akademija, Łotwa, 28.05 - 02.06. 2012 r.
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- wykłady na zaproszenie oraz staż w trakcie Olimpiady Przedszkolaków
o dr Ingrid Rusbarska
- Słowacja, 28.04 – 02.06.2012 r..
- staż naukowy

4.2. WSPÓŁPRACA BILATERALNA I WIELOSTRONNA
Współpraca bilateralna
W obszarze współpracy bilateralnej odnotowano w roku sprawozdawczym – podobnie
jak w latach ubiegłych – zdecydowaną dominację kontaktów podejmowanych w ramach
Programu LLP ERASMUS, a to dzięki corocznie pozyskiwanym, znaczącym dotacjom
na
działania w Programie.
Naczelną ideą Programu LLP ERASMUS jest harmonijne unowocześnianie szkolnictwa
wyższego w Europie, integrowanie i internacjonalizacja środowisk akademickich, ułatwianie
wyjazdów młodzieży akademickiej i kadry dydaktycznej, wprowadzanie kompatybilnych
systemów edukacji sprzężone z podnoszeniem jakości i atrakcyjności ofert kształcenia.
Powyższe – połączone z wzajemną obserwacją dobrych praktyk, przebiegającą w dwóch
głównych grupach beneficjentów: studentów i pracowników – jest wartością pozwalającą na
racjonalne umiędzynarodowienie Uczelni.
Działania AWF Warszawa w ramach Programu LLP ERASMUS osadzone w zawartych
przez Uczelnię umowach międzyuczelnianych (tabela nr 3) obejmowały wymianę studentów
(studia częściowe, zazwyczaj w wymiarze jednego semestru, i/lub praktyki zawodowe)
oraz wymianę nauczycieli akademickich (wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych,
najczęściej uzgodnionego cyklu wykładów, lub odbycia krótkich staży o charakterze
szkoleniowym). Studia i praktyki stanowią integralną część procesu dydaktycznego
na
macierzystym wydziale; analogiczną kompatybilnością charakteryzuje się mobilność
wykładowców.
Aktywność Akademii w Programie LLP ERASMUS przekłada się na liczbę umów
ze
szkołami wyższymi za granicą. Pod koniec roku sprawozdawczego (stan na połowę lipca 2013)
AWF Warszawa legitymowała się ważnymi umowami z 86 (wzrost o 19 %) uczelniami (wzgl.
wydziałami) partnerskimi w 22 krajach (w tym z 17 w Hiszpanii, 15 w Turcji, 10 w Portugalii,
6 w Niemczech, 6 we Włoszech, 4 we Francji) gwarantującymi m.in. studentom Akademii
ponad 260 (wzrost o 19 %) indywidualnych miejsc na studiach zagranicznych przy naborze na
kolejny rok akademicki.
Program LLP ERASMUS jest wdrażany na wszystkich wydziałach naszej Uczelni.
Pula miejsc dla studentów była wykorzystywana dotąd przeciętnie w (ok.) 50%;jtylu
kandydatów wypełniało kryteria kwalifikacyjne w macierzystych Wydziałach i zyskiwało
aprobatę międzywydziałowej komisji rekrutacyjnej.
Współpraca w ramach tradycyjnych umów bilateralnych (tabela nr 4) obejmuje
w
pierwszym rzędzie wymianę pracowników naukowo-dydaktycznych (udział
w
konferencjach i seminariach; pobyty studyjne, staże); może również objąć studentów
i
doktorantów (np. studenckie konferencje naukowe w szkołach partnerskich); umożliwia także
przygotowywanie prac dyplomowych i naukowych w uczelni partnerskiej. Wymiana faktycznie
realizowana w ramach umów bilateralnych ma od dłuższego czasu ograniczony zakres.
Uczelnie europejskie, zarówno z krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej
jak i z
państw z nią stowarzyszonych, odchodzą od tradycyjnej formuły umów bilateralnych
zwracając się ku formie porozumień i kontraktów w ramach programów i projektów
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międzynarodowych, takich jak Program LLP ERASMUS, ERASMUS-Mundus i inne (głównie
finansowane z budżetu UE), wdrażanych m.in. w ramach tworzonych międzynarodowych
konsorcjów szkół wyższych.

Program LLP ERASMUS
Podstawowe formy współpracy realizowanej w Programie LLP ERASMUS i
podstawowe dane statystyczne przedstawiono powyżej. W uzupełnieniu należy dodać, iż
wymiar studiów częściowych w uczelni zagranicznej wynosi zgodnie z zasadami Programu od
3 do 12 miesięcy; Akademia wysyła studentów z zasady na jeden semestr (z możliwością
przedłużenia o kolejny) oraz na 3-miesięczne praktyki. Czas pobytu nauczyciela delegowanego
za granicę w celu poprowadzenia zajęć dydaktycznych wynosiła w roku sprawozdawczym 5
dni, a w przypadku szkoleń w zakresie warsztatu dydaktycznego – 10 dni.
W ostatnich latach akademickich, w tym także w roku 2012/2013, odnotowuje się
w zakresie mobilności dydaktyków stabilizację; w odniesieniu do wymiany studenckiej, w
zakresie wyjazdów, należy podkreślić poprawę wyników w stosunku do poprzedniego roku
akademickiego. Nadal obserwuje się od kilku lat systematyczny wzrost liczby studentów
przyjeżdżających do Akademii na studia (i praktyki); w roku sprawozdawczym ich liczba
osiągnęła 91, a w ujęciu semestralnym – 113. To rekordowe dane w historii Akademii.
Generalnie – umowy z wyższymi szkołami w Europie, którymi legitymuje się Uczelnia,
umożliwiły Akademii wysłanie w roku akademickim 2012/2013 114 studentów na studia i
praktyki zagraniczne (to również rekordowe dane w historii Uczelni) oraz zrealizowanie w tym
okresie 23 wyjazdów nauczycieli akademickich. Jednocześnie w AWF Warszawa przebywało
w roku 2012/2013, w ramach Programu ERASMUS, oprócz w/w studentów z zagranicznych
szkół partnerskich, 21 zagranicznych dydaktyków z wykładami lub innymi formami zajęć.
W grupie 91 studentów wyjeżdżających w Programie ERASMUS na studia odnotowano:
- 57 studentów z Wydziału TiR
- 13 studentów z Wydziału WF
- 13 studentów z Wydziału Rehabilitacji (wzrost o ponad połowę)
- 6 studentów z WWFiS w Białej Podlaskiej (znaczący spadek)
- 2 doktorantów.
Do powyższego dochodzi grupa 23 praktykantów, realizujących praktyki zawodowe w
ośrodkach zagranicznych.
W grupie 89 studentów-cudzoziemców z Programu ERASMUS znajduje się:
- 39 studentów z Wydziału TiR
- 44 studentów z Wydziału WF (wzrost o jedną czwartą)
- 5 studentów z Wydziału Rehabilitacji (znaczący spadek)
- 1 student z WWFiS w Białej Podlaskiej.
Najbardziej popularnymi krajami wśród studentów Uczelni delegowanych za granicę w
roku sprawozdawczym były: Portugalia (25 studentów), Hiszpania (29), Turcja (5), Niemcy (5)
i Czechy (5).
W grupie studentów przyjeżdżających do Akademii w ramach Programu ERASMUS
dominowali – wśród przedstawicieli 11 krajów – studenci uczelni portugalskich (21), uczelni
tureckich (35) i hiszpańskich (20).
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Należy zaznaczyć, iż studentom wyjeżdżającym oferuje się możliwość uzyskania poprzez
Uczelnię uznawanego w Europie i cenionego przez pracodawców certyfikatu Europass
potwierdzającego zrealizowanie części procesu kształcenia za granicą.
Wyjazdy nauczycieli akademickich oraz przyjazdy z zagranicy są wynikiem zarówno
działań Uczelni, jak i indywidualnych kontaktów zainteresowanych wykładowców,
nie tylko samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych, ale i młodszej kadry.
Wyjazdy dydaktyków w ramach Programu ERASMUS stanowią również dogodną okazję
do inicjowania lub rozwijania projektów badawczych.
Na wyjazdy nauczycieli akademickich w Programie LLP ERASMUS w roku
sprawozdawczym złożyły się:
- 2 wyjazdy z Wydziału TiR
- 9 wyjazdów z Wydziału WF
- 6 wyjazdów z Wydziału Rehabilitacji
- 5 wyjazdów z WWFiS w Białej Podlaskiej
Dotacja dla Uczelni na działania w Programie LLP ERASMUS kolejny rok z rzędu
oscyluje wokół kwoty 1 miliona złotych. Jak wynika z oficjalnych zestawień Agencji
Narodowej Programu LLP ERASMUS, również wieloletnich, nasza Uczelnia pozyskuje
największe środki spośród polskich akademii wychowania fizycznego, wyraźnie dystansując
pozostałe pod tym względem, a także pod względem zasadniczych danych co do mobilności
studentów i pracowników.
W roku sprawozdawczym przeprowadzono coroczną rekrutację studentów Akademii do
Programu LLP ERASMUS – na rok akademicki 2013/14. Jej wyniki, a także spodziewana
dotacja, pozwalają na zaplanowanie wysłania w roku 2013/2014 do zagranicznych uczelni
(studia) i ośrodków (praktyki) grupy studentów równej co najmniej wydelegowanej w roku
sprawozdawczym.
Wdrożona na poszczególnych kierunkach studiów oferta nauczania w języku angielskim
szeregu przedmiotów, praktycznych i teoretycznych, pozwala na systematyczne poszerzanie
zakresu współpracy Akademii z uczelniami europejskimi. Przekłada się to
na wskazany
już uprzednio systematyczny wzrost liczby studentów zagranicznych gotowych do odbywania
części studiów w AWF Warszawa w ramach Programu ERASMUS (z 32
w roku
akademickim 2008/2009 do 89 w roku 2012/2013). W ramach naboru na rok akademicki
2013/2014 przeprowadzanego w roku sprawozdawczym zarejestrowano na I semestr 74
studentów-obcokrajowców zgłoszonych przez uniwersytety partnerskie. To rekord w historii
działań Akademii w Programie. Należy podkreślić, iż wszystkim studentom przyjezdnym
Uczelnia gwarantuje miejsca w akademiku.
Wyniki wymiany studenckiej w ramach Programu LLP ERASMUS, wykazane przez
Uczelnię w roku sprawozdawczym, pozwoliły Akademii osiągnąć stan tzw. edukacyjnej
mobilności zrównoważonej, pożądanej i cenionej w Programie w świetle niekorzystnych jak
dotąd w skali europejskiej trendów w zakresie migracji studentów między poszczególnymi
regionami kontynentu.
Uczelnia w roku sprawozdawczym przystąpiła do organizowanego przez Komisję
Europejska konkursu o prawo udziału w kolejnym etapie działań w Programu ERASMUS, w
latach 2014-2020, i takie prawo uzyskała. Z powyższym wiąże się konieczność zawarcia umów
międzyuczelnianych w nowym standardzie; stoi przed tym każda szkoła wyższa w Europie,
zakwalifikowana do Programu na lata 2014-2020. Decydujące znaczenie dla AWF Warszawa
będzie tu miała atrakcyjność oferty edukacyjnej Akademii, przede wszystkim anglojęzycznej, a
także dostępność i merytoryczność stosownych informacji na stronie internetowej Uczelni.
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Lista uczelni partnerskich w Programie LLP ERASMUS (ważne umowy)

Państwo
AUSTRIA

Nazwa uczelni
Pädagogische Hochschule Niederösterreich, Baden
Catholic University Louvain

BELGIA

Vrije Universiteit Brussel
Katholieke Universiteit Leuven
University of Olomouc
University of West Bohemia, Plzen

CZECHY
Charles University, Prague
Masaryk University, Brno
ESTONIA

University of Tartu
Jyväskylä University

FINLANDIA

University of Applied Sciences
Université de Savoie
Université de Montpellier l

FRANCJA
Université de Rouen
Université du Sud Toulon Var
GRECJA

National University of Athens
Universitat de Barcelona
Universidad de Zaragoza
Universitat de Girona
Universitat de València

HISZPANIA
Universidad CEU-Cardenal Herrera
Universidad Complutense de Madrid
Universidad RJC Madrid
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
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Universitat Autonoma de Barcelona
Universitat de Vic
Universdad de Almeria
Universitat de Illes Balears, Palma de Mallorca
Universidad de Huelva
Universidad de Alcala
Universidad de Malaga
Universidad de Elche
Universidad de Granada
University of Limerick
IRLANDIA
Institute of Technology Tralee
ISLANDIA

Holar University College
Lithuanian Academy of Physical Education, Kaunas

LITWA

Klaipeda University
Lithuanian University of Pedagogical Sciences, Vilnius
Latvijas Sporta Pedagogijas Akademija, Riga

ŁOTWA
Rezekne Higher Education Institute
Deutsche Sporthochschule Köln
Universität Hannover
Universität Leipzig
NIEMCY
Universität Heidelberg
Hochschule für Gesundheit und Sport, Berlin
Pädagogische Hochschule Bremen
Norwegian School of Sport Sciences, Oslo
NORWEGIA
University of Stavanger
PORTUGALIA

Instituto Superior Politecnico de Viseu
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Universidade Tecnica de Lisboa
Universidade de Evora
Escola Superior de Saude de Alcoitao
Universidade de Beira Interior
Universidade de Coimbra
Higher School of Education, Fafe
Higher School of Maia
Universidade de Castelo Branco
Universidade de Madeira
Instituto Politecnico de Viana do Castelo
Akdeniz University, Antalya
Hecettepe University, Ankara
Adnan Menderes University, Aydin
Ankara University
Kastamonu University
Balikesir University
TURCJA
Afyon Kacetepe University
Medipol University, Istnabul
Yaditepe University, Istnabul
Atatürk University, Erzurum
Bahcehesir University
Yasar University, Izmir
SŁOWACJA

Comenius University Bratislava

SŁOWENIA

University of Ljubljana

SZWECJA

University of Dalarna

WĘGRY

Semmelweis University Budapest
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University of Applied Sciences, Szekesfehevar
WIELKA
BRYTANIA

University of Birmingham
Universita di Roma
Universita di Messina
Universita di Firenze

WŁOCHY

Universita di Molise
Universita di L’Aquila
Universita di Foggia
Politecnico di Milano

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu – wyszczególnienie:
W roku akademickim 2012/2013 w ramach programu Erasmus realizowano zadania
w czterech obszarach:
 wyjazdy studentów naszej uczelni do uczelni partnerskich dla odbycia uzgodnionego
okresu studiów (zazwyczaj jeden semestr),
 przyjazdy studentów zagranicznych do naszej placówki,
 wyjazdy nauczycieli akademickich do uczelni europejskich dla prowadzenia uzgodnionego
cyklu zajęć dydaktycznych lub udziału w szkoleniach,
 przyjazdy zagranicznych nauczycieli akademickich do WWFiS w Białej Podlaskiej.
W roku akademickim 2012/2013 w programie Erasmus wzięło udział 10 studentów.
Studenci przebywali w ośrodkach akademickich Portugalii, Czech, Norwegii, Finlandii,
Niemczech i Francji.
Również nauczyciele akademiccy coraz chętniej korzystają z możliwości, jakie daje im
program Erasmus. W roku akademickim 2012/2013 siedmiu prowadzących wyjechało do
uczelni partnerskich, aby poprowadzić zajęcia dydaktyczne lub wziąć udział w szkoleniach.
Program Erasmus obejmuje również przyjazdy zagranicznych studentów i nauczycieli
akademickich do naszej uczelni. W tym roku gościliśmy ośmiu pracowników, dwóch tzw.
Visiting Professors oraz czterech studentów (jedna osoba na studia, trzy osoby na praktyki).
Inne programy europejskie

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy; Program CEEPUS
Akademia w roku sprawozdawczym przystąpiła ponownie do działań w ramach
Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (Scholarship and Training Fund), pozwalającego
na korzystanie ze środków finansowych państw EFTA. Fundusz wznowił działalność – po
odwieszeniu finansowania przez darczyńców; realizacja projektów Uczelni przewidziana jest na
rok 2013/14.
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Wydziały Uczelni nie uczestniczą w instytucjonalnej wymianie studentów i pracowników w
ramach Programu CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies).
Ponownie natomiast zaczęła być wykorzystywana możliwość indywidualnego skorzystania z
oferty Programu – przede wszystkim przez studentów, którym nie udało się wziąć udziału w
mobilności LLP ERASMUS; mogą oni ubiegać się o stypendia na poczet studiów częściowych
odbywanych w uczelniach krajów Europy Środkowej i Wschodniej. W roku sprawozdawczym
wnioski takie złożyli jedynie stypendyści zagraniczni – z realizacją w roku 2013/14
Lista uczelni partnerskich (poza Programem LLP ERASMUS)
Nazwa uczelni

Miasto

Kraj

Belorussian State University of Physical Culture

Mińsk

Białoruś

State University of Baranovitchi

Baranovitchi

Białoruś

The Medical University of Republic Belarus

Grodno

Białoruś

Beinijg Sport University

Pekin

Chiny

Yong In University

Yong In

Korea

Technical University of Vilnius

Wilno

Litwa

Lithuanian Academy of Physical Education

Kowno

Litwa

All-Russian State University of Physical Education
and Sport
University of Novi Sad

Moskwa

Rosja

Nowy Sad

Serbia

National University of Physical Education and Sport
of Ukraine

Kijów

Ukraina

Współpraca wielostronna
Kontakty międzyuczelniane – w tym sformalizowane porozumieniami i umowami
zawiązywanymi między szkołami wyższymi – stwarzają dogodne warunki do podejmowania
wspólnych, dwu- lub wielostronnych projektów dotyczących i sfery nauki i dydaktyki. Projekty
takie wdrażane są również w ramach programów międzynarodowych (w przeważającej mierze
unijnych.). Są one realizowane przez wyznaczone jednostki organizacyjne Uczelni lub specjalnie
powoływane do tego celu zespoły.
Współpraca z ośrodkami zagranicznymi podejmowana jest także bezpośrednio na szczeblu
zakładów i katedr.

4.3. UDZIAŁ W ORGANIZACJACH MIĘDZYNARODOWYCH
Akademia była w roku sprawozdawczym członkiem instytucjonalnym 6 organizacji
międzynarodowych z obszaru wychowania fizycznego, nauk o sporcie oraz fizjoterapii.
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Współpraca z organizacjami obejmuje wymianę informacji i publikacji, wyjazdy
przedstawicieli Uczelni na kongresy, konferencje i seminaria tych organizacji, a także udział
w podejmowanych przez nie projektach międzynarodowych. Największą aktywność odnotowano
w kontaktach z AIESEP, ICSSPE, ENSSEE. W przypadku AIESEP i ENSSEE przedstawiciele
Akademii wchodzą skład ciał zarządzających tymi organizacjami.
Pracownicy Uczelni należą również do innych, niewymienionych wyżej organizacji
międzynarodowych; jest to jednak członkostwo o charakterze indywidualnym.

Lp.
1

2

3

4

5

Nazwa organizacji

Skrót

European Network of Physiotherapy in Higher Education
Europejska Sieć Wyższych Szkół Fizjoterapii

ENPHE

European Network of Sport Sciences, Education and Employment
Europejskie Stowarzyszenie Nauk o Sporcie, Kształceniu i Zatrudnieniu

ENSEE

International Association for Physical Education in Higher Education
Międzynarodowe Stowarzyszenie Wyższych Szkół Wychowania Fizycznego

AIESEP

International Council for Coach Education
Międzynarodowa Rada Kształcenia Trenerów

ICCE

International Council of Sport Sciences and Physical Education
Międzynarodowa Rada Nauk o Sporcie i Wychowaniu Fizycznym

ICSSPE

Wyjazdy na kongresy i konferencje
Indywidualne kontakty zagraniczne (wyjazdowe), związane głównie z udziałem
pracowników w konferencjach, kongresach, seminariach, a także z odbywaniem staży,
szkoleń (poza Programem LLP ERASMUS), realizacją zadań badawczych za granicą
zamknęły się liczbą 21. Kontakty te były finansowane głównie z funduszy
przyznawanych na badania naukowe. Trend obniżania się liczby tego typu mobilności
trwa.
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5.
Biblioteki oraz Rada Biblioteczna
5.1. BIBLIOTEKA GŁÓWNA AWF i RADA BIBLIOTECZNA
1. ZBIORY BIBLIOTEKI
Biblioteka posiada:
w tym: druki zwarte
czasopisma
zbiory specjalne

109 929 wol.
91 701 wol.
15 590 wol.
2 638 jednostek.

W okresie sprawozdawczym:
przybyło
ubyło
przybyło

1 493 wol. książek,
138 wol. książek,
18 wol. czasopism.

2. CZASOPISMA BIEŻĄCE
Zaprenumerowano ogółem
w tym:

122 tytuły (149 egz.),

15

czasopism polskich

109 tyt. (136 egz.),

czasopism zagranicznych

13 tyt. (13 egz.).

3. DARY/WYMIANA WYDAWNICTW ZWARTYCH I CZASOPISM
Zakupiono 174 wol. książek.
Nieodpłatnie biblioteka otrzymała ogółem 1 319 wol. książek i 1 315 egz. czasopism.
W tym :
dary
427 wol. książek i 451 egz. czasopism,
dublety
564 wol. książek i 400 egz. czasopism
przydział
203 wol. książek i 355 egz. czasopism,
wymiana
98 wol. książek i 109 egz. czasopism,
ekwiwalenty
19 wol. książek.
z innych źródeł
8 wol. książek
Do innych bibliotek wysłano 274 egz. czasopism.
W tym :
wymiana
242 egz.,
dary
32 egz.

4. OPRACOWANIE ZBIORÓW
Rodzaj katalogu
30.06.2013 r.
- Katalog druków zwartych
rekordów,
- Katalog czasopism
rekordów.

Nowe opisy

Stan na

1 493 wol.

53

581

218 wol.

20

851

Własne bazy danych
Nowe opisy
Stan na 30.06.2013 r.
-Bibliografia Publikacji Pracowników
1 336 (popr. 1 972)
3 634 rekordy,
-BIBLIO
81 rekordów
25
357
rekordów,
-DRHAB
6 rekordów
531
rekordów,
-DYPLOM
15
248
rekordów.

5. UDOSTĘPNIANIE
Odwiedziny
Udostępniono ogółem
W tym :
na miejscu
poza bibliotekę

43 660 osób
85 461 wol.
55 574 wol.,
29 887 wol.

Liczba odwiedzin na stronie internetowej 28 236
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W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych wypożyczono 13 wol. książek do innych
bibliotek, sprowadzono 20 wol. książek z innych bibliotek.
Liczba wykonanych kserokopii – 6 376.

6. OPRAWA I KONSERWACJA ZBIORÓW
Oprawiono 238 wol. książek i czasopism.
Drobne naprawy książek i czasopism były wykonywane we własnym zakresie.

7. DIGITALIZACJA
W ramach digitalizacji wykonano 5.803 skany z 36 vol. wydawnictw zwartych i z 8 vol.
wydawnictw ciągłych.

8. SPRAWY FINANSOWE
Niektóre wydatki Biblioteki
Wydano:
- na zakup książek i aktualizacji
- na bazy danych EBSCO
- na serwisowanie systemu SOWA
- na prenumeratę czasopism :
w tym:
czasopisma zagraniczne
czasopisma polskie

11 239,20 zł,
17 221,42 zł,
12 250,00 zł,
41 360,21 zł,
27 846,99 zł,
13 513,22 zł.

Wpływy
- dotacja na prenumeratę czasopism polskich
- dotacja na prenumeratę czasopism zagranicznych
- dotacja na bazy danych EBSCO
- dotacja na serwisowanie systemu SOWA
- za analizy bibliometryczne
- za karty biblioteczne
- za kserokopie i skany
- za nagranie CD
- za przetrzymanie książek po wyznaczonym terminie
- sprzedaż wydawnictw uczelnianych (książek)
- sprzedaż wydawnictw uczelnianych (czasopism)
- za wydruki komputerowe
- za zestawienia bibliograficzne i kwerendy

8 706,80 zł,
27 846,99 zł,
17 221,42 zł,
12 250,00 zł,
5 630,00 zł,
2 750,00 zł,
1 912,30 zł,
10,00 zł,
5 297,50 zł,
48 981,00 zł
28 391,00 zł
1 268,70 zł,
120,00 zł,

Wpływy ogółem wyniosły
w tym: przychody własne Biblioteki

160 185,71 zł
96 214,50 zł

9. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA BIBLIOTEKI
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Zapewniono dostęp do baz: platformy ISI Web of Knowledge, platformy EBSCO (18
baz), Science Direct/Springer, Nature & Science, SciVerse Scopus i Wiley Online
Library.
Uruchomiono dostęp testowy do następujących baz danych:
Elibrary (baza e-booków w języku polskim)
eBook Academic Subscription Collection
Primal Pictures (trójwymiarowy atlas anatomiczny)
iBuk.pl (baza ebooków PWN, głównie w języku polskim)
AccessPhysioterapy
„Leisure & Tourism” wydawnictwa CABI
„Woodhead Publishing” - kolekcja książek
Tygodnik „Blood” wydawnictwa American Society of Hematology
Pakiet testowy OvidSP
New Scientist Archives - na platformie EBSCOhost
Udzielono około 46 tysięcy informacji bibliotecznych i bibliograficznych.
Wysłano pocztą elektroniczną nowe numery Nabytków BG.
Prowadzono e- mailing do pracowników i doktorantów w zakresie informacji o nowych
bazach danych.
Prowadzono e- mailing oraz powiadomienia telefoniczne do użytkowników w zakresie
informacji o stanie kont w Wypożyczalni (przetrzymane książki, ich prolongata,
zamawianie i rezerwowanie).
Współpracowano z Centrum Informatycznym AWF oraz firmą Sokrates z Poznania
w zakresie działania systemu bibliotecznego SOWA.

10. PRACOWNICY BIBLIOTEKI
W Bibliotece na pełnym etacie pracuje 18 osób, na pół etatu 2 osoby, w tym:
- 8 osób z wykształceniem wyższym z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji
naukowej,
- 4 osoby z wyższym licencjackim,
- 4 osoby ze średnim wykształceniem bibliotekarskim,
- 4 osoby inne.

11. LOKAL BIBLIOTEKI I SPRZĘT KOMPUTEROWY
Biblioteka dysponuje lokalem o powierzchni 1.046 m2, w tym powierzchnia
czytelń i pracowni komputerowej wynosi 291 m2 i powierzchnia magazynowa 376 m2.
W czytelniach jest 85 miejsc dla czytelników, oraz 4 stanowiska komputerowe, w
pracowni komputerowej jest 10 stanowisk komputerowych. W Udostępnianiu są 4
stanowiska komputerowe do zamawiania i rezerwowania książek.
Komputery:
- do pracy – 18 stanowisk,
- dla czytelników – 17 stanowisk.

12. KOMPUTERYZACJA I MODERNIZACJA BIBLIOTEKI
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1. Pełne wdrożenie do pracy 10 terminali z oprogramowaniem, monitorami oraz
drukarką
(sprzęt zakupiono z pozyskanych środków zewnętrznych w roku 2012 r.).
2. Kontynuacja prac nad uruchomieniem usługi rezerwowania czasopism w trybie
on-line
katalogu komputerowego SOWA.
3. Uruchomienie testowej wersji biblioteki elektronicznej AWF Warszawa do
udostępniania XIX-wiecznych zbiorów biblioteki.
4. Realizacja kolejnych punktów projektu unijnego „System wspierający
prowadzenie
prac badawczo-naukowych oraz współdzielenie i publikację wyników prac”
(Oś
priorytetowa, I, Infrastruktura sfery B+R; Działanie 2.3 Inwestycje związane
z
rozwojem infrastruktury informatycznej nauki; Program Operacyjny
Innowacyjna Gospodarka; Nr POIG.02.03.00-00-020/09) zgodnie z ustaleniami
koordynatora projektu rozpoczętego w czerwcu 2010 r. - wykorzystanie przez
bibliotekę sprzętu zakupionego w ramach projektu.
5. Po raz pierwszy przeprowadzono skontrum całości księgozbioru w sposób w pełni
zautomatyzowany, wykorzystując sprzęt komputerowy i moduł oprogramowania
systemu SOWA.
6. Biblioteka otrzymała pomieszczenie o powierzchni 25 m², które zaadaptowano na
magazyn zbiorów beletrystycznych (ok. 8 tys. wol.).

13. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I NAUKOWA BIBLIOTEKI











Wydano 2 broszury o tematyce historycznej oraz jedną dotyczącą
dokumentacji fotograficznej życia BG oraz jedną dotyczącą
Flexicurity.
Opublikowano 7 artykułów w czasopismach o tematyce turystycznej
oraz 1 rozdział w monografii. Wygłoszono 1 referat na konferencji
naukowej.
Wykonano 20 zestawień tematycznych, 12 kwerend i wyszukano
cytowania publikacji dla 12 pracowników naukowych.
Przeprowadzono 2 szkolenia z wyszukiwania informacji dla
seminarzystów studiów magisterskich.
Pracownicy biblioteki zorganizowali szkolenie dla pracowników
AWF, w którym wzięło udział 67 osób.
Nawiązano współpracę z 3 Uczelniami w zakresie wymiany oraz
podpisano 1 umowę współpracy.
Wykonano 10 analiz bibliometrycznych dorobku naukowego w
postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego
lub do tytułu profesora.
Aktualizowano stronę internetową biblioteki.
W terminie 15-19 kwietnia 2013 roku w ramach Erasmusa
wymieniono doświadczenia zawodowe z Lolitą Povilaitiene, z Kowna.
Udzielano instruktażu w korzystaniu z baz polskich i zagranicznych,
katalogów
bibliotecznych oraz baz własnych biblioteki.
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Pracownicy biblioteki uczestniczyli w 11 konferencjach, 7
seminariach, 7 warsztatach, 5 prezentacjach baz, systemów.
Przeprowadzili szkolenia w zakresie analizy cytowań dla 9 osób,
Odbyli szkolenie BHP (20 osób),
12 osób przeszkolono w zakresie katalogowania formalnego i
rzeczowego.
Jedna osoba odbyła miesięczną praktykę zawodową w UKSW.
Organizowano kiermasze wydawnictw uczelnianych (książek i
czasopism).
Kilkakrotnie dokonano prezentacji najnowszych nabytków książek i
czasopism w gablotach wystawowych biblioteki.
Wzięto udział w Targach Książki.
Przejęto z darowizn książki i czasopisma od jednostek uczelnianych
oraz osób prywatnych.

14. INNA DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI
Prowadzono szczegółowe rozliczenia kasy fiskalnej i kwitariusza przychodowego oraz
ewidencję własnych przychodów. Raporty i rozliczenia przekazywano do Kwestury
AWF.
Prowadzono ewidencję czasu pracy, statystykę oraz sprawozdawczość z wykonanej
pracy.
Współpracowano z Administracją AWF w zakresie inwentaryzacji środków trwałych
Biblioteki.

Rada Biblioteczna
W czasie roku akademickiego 2012/2013 (w okresie 1.10.2012 r. - 30.06.2013 r.)
odbyły się 4 posiedzenia Rady Bibliotecznej.
W dniu 17 października 2012 roku miało miejsce spotkanie prof. Marka
Kowalczyka, Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej z przedstawicielami
Rady Bibliotecznej kadencji 2008/9 – 2011/12. Profesorowi Jerzemu Kosiewiczowi,
który przewodniczył Radzie przez ostatnie 4 lata oraz pozostałym członkom Rady
minionej kadencji, złożono podziękowanie za owocną współpracę i zaangażowanie w
rozwiązywanie bieżących problemów Biblioteki.
Dyskutowano na temat nowej wizji rozwoju Biblioteki zaznaczając, że należy ją
sukcesywnie unowocześniać i restrukturyzować. Wyrażono pogląd, że trzeba dokonać
znacznych zmian w wielu ważnych sprawach dotyczących funkcjonowania Biblioteki.
Należy dążyć do zwiększenia ilości książek w wersji elektronicznej a także kontynuować
proces podnoszenia kwalifikacji przez załogę.
Zwrócono uwagę, że pomimo trudności finansowych, z którymi zmagała się
Biblioteka udało się zrealizować wiele przedsięwzięć. Jest to niewątpliwie wynikiem
efektywnej współpracy Rady i dyrekcji BG, które wykazały wiele determinacji w
działaniu.
Wyrażono pogląd, że Biblioteka stanowi „serce” uczelni wyższej i jej kondycja
jest bardzo istotna. Rada Biblioteczna powinna pomagać w tworzeniu jak najlepszych
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warunków dla osób korzystających z Biblioteki, a jej opinie i działania powinny liczyć na
efektywne wsparcie.
W dniu 29 października 2012 roku odbyło się posiedzenie Rady Bibliotecznej
kadencji 2012/13 – 2015/16 w nowym składzie, pod przewodnictwem Pani prof. nzw. dr
hab. Ewy Kozdroń. Zostały pozytywnie zaopiniowane dwa wnioski w sprawach
personalnych (p. Jacka Drogosza – awans na stanowisko kustosza, oraz p. Marzeny
Brzezińskiej – objęcie funkcji kierownika Oddziału Gromadzenia i Opracowywania
Zbiorów).
Poinformowano, że w Statucie Uczelni dokonano istotnej, niekorzystnej zmiany
polegającej na tym, iż dyrektor Biblioteki Głównej oraz kierownicy pozostałych bibliotek
Uczelni nie mogą pełnić funkcji zastępcy przewodniczącego Rady Bibliotecznej.
(Uchwała nr 10/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa
Piłsudskiego w Warszawie z dnia 23 października 2012 r.)
Zwrócono też uwagę na sprawę 5 pracowników BG, którzy podnieśli kwalifikacje
i ukończyli studia wyższe (licencjackie) ale otrzymali awansy bez podwyżek.
Stwierdzono też, że trzeba starać się przezwyciężyć istniejące trudności i
konsekwentnie dążyć do realizacji ważnych dla Biblioteki celów.
Poruszono problem znacznego zmniejszania zaplanowanych środków
finansowych przeznaczonych potrzeby Biblioteki i wielokrotnych „cięć” w tym
względzie, a także braku możliwości samodzielnego dysponowania funduszami
stanowiącymi dochód wypracowany przez Bibliotekę, co z pewnością znacznie
ułatwiłby jej funkcjonowanie.
W dniu 10 grudnia 2012 roku odbyło się posiedzenie Rady Bibliotecznej na
którym przedstawiono wyniki prac komisji konkursowej dokonującej weryfikacji
kandydatów na stanowisko dyrektora Biblioteki Głównej (protokół podsumowujący
zreferował pan prof. dr hab.
n. med. Marek W. Kowalczyk, Prorektor ds. Nauki i
Współpracy Międzynarodowej).
Osobą rekomendowaną została Pani mgr Violetta Perzyńska, która jest
bibliotekarzem dyplomowanym. Posiada dużą wiedzę i doświadczenie w pracy związanej
z bibliotekarstwem (m. in. systemy biblioteczne, procesy cyfryzacji). Posiada dorobek
naukowy - (publikacje). Wykazała się znajomością kluczowych zagadnień dotyczących
organizacji pracy biblioteki akademickiej. Jest osobą rzeczową, merytoryczną i
komunikatywną.
Po przeprowadzeniu głosowania Rada Biblioteczna pozytywnie zaopiniowała
kandydaturę p. mgr Violetty Perzyńskiej na stanowisko dyrektora Biblioteki Głównej i
zatrudnienie jej od dnia 1 stycznia 2013 r.
Rada Biblioteczna wyraziła też zdanie, że wobec faktu utraty w ostatnich latach aż
4 etatów w Bibliotece i przy dużym obciążeniu pracą (m. in. obowiązek wykonywania
analiz bibliometrycznych) redukcje etatów są nieuzasadnione i mogą zdezorganizować
pracę BG.
Przedyskutowano też sprawę obowiązku wypełniania przez autorów prac,
formularzy rejestracyjnych do bazy PUBLIKACJE stwierdzając, że stanowi to
powinność autora. Rada wyraziła opinię, że to autor powinien ponosić merytoryczną
odpowiedzialność za prawidłowo wypełnione formularze przekazywane do Biblioteki.
Poruszono również temat tekstu umieszczonego na tablicy pamiątkowej
poświęconej patronowi Biblioteki Jędrzejowi Śniadeckiemu, zwracając uwagę na pewne
nieścisłości.
W dniu 10 czerwca 2013 roku odbyło się posiedzenie Rady Bibliotecznej na
którym po przeprowadzonej dyskusji, pozytywnie zaopiniowano 3 wnioski w sprawie
awansów: (pana Jacka Drogosza – na stanowisko zastępcy dyrektora Biblioteki Głównej,
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pani mgr Krystyny Stasiak – na stanowisko kustosza oraz pani Doroty Choroś – na
stanowisko kustosza).
Poruszono też sprawę niskich uposażeń pracowników BG. Stwierdzono, że
analiza płacowa dot. szkół wyższych za 2012 rok wskazuje bardzo duże dysproporcje w
tym względzie. Wyrażono potrzebę wyrównania tzw. ”kominów płacowych” oraz
przyznania pracownikom BG podwyżek.
Przedstawiono pomysł zorganizowania w BG tzw. wolnej strefy - przyjaznej
przestrzeni do wspólnej nauki ale również odpoczynku przy herbacie dla studentów
(przegląd prasy, bookrossing). Wyrażono opinię, że biblioteka powinna być miejscem
przyjaznym, zapewniającym komfort i wychodzącym naprzeciw zapotrzebowaniu i
oczekiwaniom różnego rodzaju użytkowników.
Zauważono też, że opłaty za karty biblioteczne, wydruki i kserokopie
wykonywane w BG są bardzo wysokie w porównaniu z innymi uczelniami i odstraszają
potencjalnych użytkowników do korzystania z naszych usług. To należałoby zmienić.
Poinformowano również o trwającej i planowanej współpracy z innymi
instytucjami w zakresie cyfryzacji, wymiany wydawnictw, wypożyczeń sprzętu, reklamy,
grantów.

5.2. BIBLIOTEKA WYDZIAŁU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO i
SPORTU W BIAŁEJ PODLASKIEJ
1. Zbiory Biblioteki
Biblioteka posiada:
w tym: druki zwarte
czasopisma

86 072 wol.
77 393 wol.
8 679 wol.

W roku 2012/2013 przybyło: 1 041 wol.
w tym: druków zwartych
774 wol.
czasopism
267 wol.
ubytkowano:
136 wol.

2. Czasopisma bieżące
Ogółem prenumerowano
w tym: czasopism polskich
czasopism zagranicznych
Dary/Wymiana
Łącznie Biblioteka otrzymała

147 tyt. czasopism w 165 egz.
137 tyt. w 155 egz.
10 tyt. w 10 egz.
118 tyt.
w 148 egz.
265 tyt.
w 313 egz.

3. Dary/wymiana wydawnictw zwartych i czasopism
Biblioteka otrzymała z wymiany 658 wol.
Przekazano innym bibliotekom 210 wol. w tym:
- do bibliotek zagranicznych:
76 wol.
- do bibliotek polskich
:
134 wol.

4. Opracowanie zbiorów
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Rodzaj katalogu
30.06.2013 r.
-Katalog druków zwartych
rekordów
-Katalog czasopism

Nowe opisy

Stan na

774

34 790

267

Własne bazy danych
30.06.2013 r.
-Bibliografia Publikacji Pracowników
-Bibliografia Zawartości Wybranych
Wydawnictw Gromadzonych w Bibliotece
rekordów
-Bibliografia Prac Magisterskich

Nowe opisy

9 138 rekordów
Stan na

232 (poprawiono 1 882) 4 843 rekordów
1 774
-

43 949
5 322 rekordy

5. Udostępnianie
Liczba odwiedzin w Bibliotece: 48 780
Średnia dzienna odwiedzin w Bibliotece w okresie sprawozdawczym (z wyłączeniem
sierpnia i września): 256 czytelników
Liczba odwiedzin na stronie internetowej Biblioteki (wykorzystanie baz własnych i
katalogów w okresie sprawozdawczym): 28 555
Udostępniono ogółem: 13 654 wol., w tym:
- na miejscu:
7 152 wol. (dane dotyczą Czytelni Czasopism; w Czytelni
Ogólnej wolny dostęp do księgozbioru)
- poza bibliotekę:
6 502 wol.
Liczba wykonanych kopii: 89 849
W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych:
- otrzymano z innych bibliotek - 35 poz. / - wysłano do innych bibliotek - 80 poz.
6. Konserwacja zbiorów
Oprawiono 241 wol. książek i czasopism.

7. Sprawy finansowe
Wydatki (w zł)
Wpływy (w zł)
-na zakup książek
12 544,39
-na prenumeratę czasopism
48 309,28
-za usługi kserograficzne – 13 295,63
-na oprawę i konserwację zbiorów 8 654,00
-na obsługę kserokopiarek:
7 096,91
- współfinansowanie (1/3 kosztów) baz zagranicznych
Platformy EBSCO –
5 925,65
Razem:

82 530,23

13 295,63

8. Działalność informacyjna Biblioteki
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Biblioteka funkcjonuje w oparciu o trzy systemy komputerowe:
 SOWA-SOKRATES przeznaczony do automatyzacji prac związanych z
gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem zbiorów,
 ISIS przeznaczony do obsługi bazy prac magisterskich,
 EXPERTUS do prowadzenia własnych baz danych.
W systemie EXPERTUS prowadzone są dwie bazy:
 Bibliografia Zawartości Wybranych Wydawnictw Gromadzonych w Bibliotece
WWFiS – zawiera 43 949 rekordów;
 Bibliografia Publikacji Pracowników – zawiera 4 843 rekordy;
Dostęp do czasopism zagranicznych (pełne teksty i abstrakty) Biblioteka
zapewnia poprzez zagraniczne bazy danych Platformy EBSCO i ScienceDirect.
Rozszerzono dostęp do zagranicznych baz danych z komputerów domowych
użytkowników.
Na bieżąco aktualizowano stronę internetową Biblioteki.
Wykonano 9 analiz bibliometrycznych dla pracowników WWFiS.
Zorganizowano 5 wystaw.
Katalogi oraz bazy danych tworzone przez Bibliotekę dostępne są w sieci
internetowej.

9. Pracownicy Biblioteki
W Bibliotece na pełnym etacie pracuje 8 osób, w tym:
- 4 osoby z wykształceniem wyższym z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji
naukowej
- 3 osoby inne wyższe, uzupełnione studiami podyplomowymi z bibliotekoznawstwa
- 1 osoba ze średnim wykształceniem

10. Lokal Biblioteki i sprzęt komputerowy
Biblioteka dysponuje lokalem o powierzchni 547 m2, w tym powierzchnia czytelń
wynosi 217 m2 i powierzchnia magazynowa 251 m2. W czytelniach są 103 miejsca dla
czytelników, w tym 81 miejsc wyposażonych w łącza internetowe.
Komputery:
- do pracy – 8 stanowisk
- dla czytelników – 4 stanowiska
W Czytelni Ogólnej zorganizowany jest wolny dostęp do księgozbioru liczącego
ok. 10000 woluminów. Zbiór zabezpieczony jest elektronicznym systemem ochrony.

11. Modernizacja Biblioteki
Zostały podjęte prace przygotowawcze związane z przeniesieniem Biblioteki do nowych
pomieszczeń:
 Przeprowadzono całościowe skontrum materiałów bibliotecznych,
 Dokonano przeglądu księgozbioru Czytelni Ogólnej w celu aktualizacji.
Wyselekcjonowane materiały biblioteczne przekazano do Magazynu Biblioteki,
 Wytypowano czasopisma do wolnego dostępu i opaskowano paskami
magnetycznymi, zabezpieczającymi przed kradzieżą,
 Część wydzielonego księgozbioru spakowano w pudła.
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Przygotowano szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do przetargu na wyposażenie w
meble i regały do nowych pomieszczeń. Wykonano aranżację zagospodarowania
Biblioteki, wyposażono w meble zgodnie z przedmiotem zamówienia.

6.
Finanse AWF Warszawa
1. Przychody
Przychody działalności dydaktycznej Uczelni ogółem w 2012 roku wyniosły
64 456,0 tys. zł i były wyższe o 1.308,7 tys. zł w stosunku do roku 2011.
Dotacja przedmiotowa w obszarze działalności dydaktycznej MNiSW w 2012 roku
wyniosła 45 445,3 tys. zł z tego:
 44 532,4 tys. zł stanowiła dotacja na zadania związane z kształceniem
studentów studiów stacjonarnych , uczestnikami stacjonarnych studiów
doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymania Uczelni w tym remontów,
 16,5 tys. zł na zadania związane z kształceniem i rehabilitacją leczniczą
studentów niepełnosprawnych,
 496,4 tys. zł na zadania związane ze świadczeniami zdrowotnymi,
wykonywanymi w ramach kształcenia studentów studiów stacjonarnych
podstawowej jednostce organizacyjnej Uczelni, w której prowadzone jest
kształcenia na kierunkach medycznych pod bezpośrednim nadzorem
nauczycieli akademickich posiadających kwalifikacje do wykonywania
zawodu medycznego właściwego ze względu na treść kształcenia.
 400,0 tys. zł na dofinansowanie zadań projakościowych
Struktura i dynamika przychodów Akademii w latach 2011 – 2012
w tys. zł
Wyszczególnienie

2011
w tys. zł

Dotacja MNiSW na działalność
dydaktyczną

%

w tys. zł

%

Różnica
2012-2011
w tys. zł
-

45 445,3

70,7

17 399,0 27,27

19 010,7

29,3

1 611,7

Razem działalność dydaktyczna

63 147,3

64 456,0

100

1 308,7

Działalność naukowo- badawcza
Koszty wytworzenia świadczeń na
własne potrzeby jednostki

3 326,1

2 775,6

-550,5

1172,8

1075,9

-96,90

Pozostałe przychody operacyjne

430,5

158,2

-272,30

Razem działalność operacyjna

68 076,70

68 465,70

389,0

Przychody własne działalności
dydaktycznej

Dotacja na pomoc materialną dla
studentów i doktorantów

45 748,3

2012

72,73

100

6 864,3 62,63

6 605,6 61,61

303,0

- 258,7
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Przychody własne pomocy
materialnej studentów i doktorantów

4 118,6 37,37

4 191,50 38,39

72,90

Razem przychody pomocy
materialnej studentów i
doktorantów

10 982,9

100 10 797,10

100

-185,80

Ogółem przychody Uczelni

79 059,60

100 79 262,80

100

203,20

Struktura przychodów ogółem Uczelni w 2012 roku utrzymuje poziom
porównywalny do roku poprzedniego. Nastąpił spadek dotacji MNiSW na
działalność dydaktyczną, a przychody własne w roku 2012 zwiększyły się o 1 611,7
tys. zł . Poziom udziału dotacji w strukturze jest porównywalny w obydwu latach.
Nastąpiło zmniejszenie dotacji na pomoc materialną dla studentów o kwotę -258,7
tys. zł. Nastąpił zwiększenie przychodów własnych pomocy materialnej dla
studentów i doktorantów o kwotę 72,9 tys. zł. Przychody własne w całości są
przeznaczane na pokrycie kosztów utrzymania domów studenckich oraz na
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w domach
studenckich.
2. Koszty
Struktura kosztów Akademii poniesionych w 2012 r. oraz porównanie z 2011 r.
w tys. zł
Wyszczególnienie
Wynagrodzenia
- wynikające ze stosunku pracy
- bezosobowy fundusz płac
Ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia na rzecz pracowników
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Pozostałe koszty rodzajowe w tym:
Aparatura
Pozostałe koszty operacyjne
Razem działalność
Zmniejszenie ogółem funduszu
pomocy materialnej dla studentów i
doktorantów

Ogółem koszty Akademii

2011 rok
w tys. zł
%
42 936,0 62,44
40 242,8
2 693,2
8 850,3 12,87
519,4
6 740,7
4 914,6
219,4
3 930,5
1 365,7
672,8
68760,9

0,75
9,8
7,15
0,3
5,72
0,97
100

2012 rok
w tys. zł
%
41 907,9
60,86
39 526,4
2 381,4
9 770,9

14,,19

518,6
7 689,8
4 447,4
210,1
3 644,5
645,0
661,3
68 848,6

0,74
11,17
6,46
0,3
5,29

10 160,6

10 759,8

79 019,30

79 608,40

0,96
100

W tabeli ujęto całkowite koszty rodzajowe poszczególnych działalności Uczelni oraz
wyodrębniono ogólną wartość zmniejszenia funduszu pomocy materialnej dla studentów
i doktorantów. Ponad połowę wszystkich kosztów działalności dydaktycznej stanowią
szeroko pojęte wynagrodzenia wraz z pochodnymi
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Plan rzeczowo-finansowy na 2013 r.:
- czesne

139 930,00

139 930,00

- czesne studia podyplomowe

220 000,00

220 000,00

7 245,00

7 245,00

- Medicover

500 000,00

500 000,00

- MZ (pielęgniarstwo pomostowe)

300 000,00

300 000,00

- pozostałe

69 310,00

69 310,00

Reklama

10 000,00

10 000,00

- kursy

Inne przychody
Razem przychody własne
Dotacja na działalność dydaktyczn
MNiSW na utrzymanie nowych
obiekt.

2 499 000,00 16 660 962,80 4 159 962,80
13 280 851,00 20 136 962,80 33 417 813,80
33 370 330,00 14 619 970,00 47 990 300,00
1 195 000,00

Pozostała z lat ubiegłich (zdrowotna)

139 082,00

139 082,00

Dotacja projakościowa (doktoranci)

400 000,00

400 000,00

Ogółem działalność dydaktyczna
Przychody pomocy material. dla
studentów i doktorantów
Domy studenckie w tym:
opłaty za korzystanie z DS

47 190 263,00 35 951 932,80 81 947 195,80

2 082 390,00 2 017 000,00
2 082 390,00 1 382 000,00

4 099 390,00
3 464 390,00

inne opłaty

210 000,00

210 000,00

akcja lato

425 000,00

425 000,00

3 000 150,00 4 135 150,00

7 135 300,00

Dotacja na pomoc mat. Studentów
Dotacja roku ubiegłego
Dotacja na stypendia refundowane
przez MNiSW Ministra
Ogółem pomoc materialna dla
studentów i doktorantów
Działalność naukowo-badawcza
Dotacja Erasmus

974 180,00
140 000,00

974 180,00
24 700,00

164 700,00

6 196 720,00 6 176 850,00 12 373 570,00
1 073 373,00

369 772,20

1 443 145,20

994 920,00

994 920,00

4 808 000,00

4 808 000,00

Działalność inwestycyjna
inwestycje MNiSzW
inwestycje Ministerstwo Sportu

2 668 400,00

2 668 400,00
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inwestycje WFOŚ, FRKF
linia kredytowa
dofinansowanie z funduszy UE
Razem inwestycje
Ogółem przychody Uczelni

0,00
2 500 000,00 2 541 295,00 5 041 295,00
715 000,00 12 477 907,20 13 192 907,20
8 023 000,00 17 687 602,20 25 710 602,20
63 478 276,00 60 186 157,20 122 469 433,20

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu – wyszczególnienie (dotyczy roku
kalendarzowego 2012)
Przychody :
1.

Dydaktyka w tym:
- dotacje
- dochody własne
2. Działalność badawcza
3. Pomoc materialna dla studentów w
tym:
- dotacja
- dochody własne
4.Dotacje na inwestycje
Przychody razem:

19.005.702,25
14.673.350,00
4.332.352,25
191.692,93
5.275.343,58
3.378,800,00
1.857.843,58
18.277.558,34
42.750.297,10

Wydatki :
1.

Dydaktyka w tym:
- działalność badawcza
- Pozostałe koszty operacyjne
2.
Pomoc materialna dla studentów
3.
Inwestycje i zakupy środków
trwałych
Wydatki razem:

19.500.286,55
191.692,93
2.606.05
5.120.546,29
23.738.653,57
48.551.179,34

Okresem obrachunkowym dla Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego
w Warszawie, w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej jest rok
kalendarzowy.
Księgi rachunkowe są zamykane na dzień bilansowy, który jest dniem kończącym rok
obrotowy.
Na wynik finansowy netto w Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej
Podlaskiej składa się:
 wynik działalności operacyjnej Uczelni z uwzględnieniem pozostałych kosztów
i przychodów operacyjnych-powstaje z różnicy pomiędzy przychodami ze
sprzedaży netto-produktów, usług, towarów i materiałów z uwzględnieniem
dotacji, odpłatności za studia, i innych zwiększeń lub zmniejszeń przychodów
oraz pozostałymi przychodami operacyjnymi, a wartością sprzedaży ustaloną
odpowiednio w koszcie ich wytworzenia ,w cenach nabycia (zakupu)
powiększonych o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów
ogólnych Uczelni, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych.
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wynik operacji finansowych który powstaje z różnicy pomiędzy przychodami
finansowymi, a kosztami finansowymi, nadwyżek ujemnych różnic kursowych
nad dodatnimi .
Na działalności dydaktycznej rok 2012 zamknął się zyskiem netto w kwocie 29.942,06
zł.,
Dotacja przedmiotowa w obszarze działalności dydaktycznej MNiSW w 2012 roku
wyniosła
14.673.350 tys. zł.z tego
 14.527.000,00 dotacja na zadania związane z kształceniem studentów studiów
stacjonarnych, uczestnikami stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr
naukowych oraz utrzymania Uczelni,
 144.700,00 to dotacja na zadania związane ze świadczeniami zdrowotnymi,
wykonywanymi w ramach kształcenia studentów studiów stacjonarnych
podstawowej jednostce organizacyjnej Uczelni, w której prowadzone jest
kształcenie na kierunkach medycznych pod bezpośrednim nadzorem nauczycieli
akademickich posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu medycznego
właściwego ze względu na treść kształcenia,
 1.650,00 dotacja na kształcenie i rehabilitację osób niepełnosprawnych..
W roku 2012 zrealizowano inwestycje przebudowa oraz dostosowanie budynku DS.,
bloki C węzły sanitarne na kwotę 175.607,60, która została która została pokryta ze
środków własnych Uczelni. Wykonano remont Domu Studenta bloki C – łącznik roboty
instalacyjne ABC, remont korytarzy i pokoi bl. C na kwotę 500.628,57 zł., pokryte z
dotacji (tj.15% kwoty dotacji przeznaczone na remonty i modernizację domów
studenckich i stołówek).
Inwestycje zakończone w roku 2012 to Regionalny Ośrodek Badań i Rozwoju w Białej
Podlaskiej, który sprosta oczekiwaniom stawianym przez kadrę naukową, studentów, ale
przed wszystkim przedsiębiorców, którzy oczekują wdrażania innowacji do sfery
gospodarczej, oraz Akademickie Centrum Edukacji Prozdrowotnej i Rehabilitacji w
Białej Podlaskiej: kompleks dydaktyczno-naukowy składający się z Laboratorium Badań
Wydolności Fizycznej Człowieka, sali konferencyjnej, oraz hali sportowo-widowiskowej
z areną i trybunach mogących pomieścić ok. 2000 osób. Zakończono również budowę
parkingu Poprzez zrealizowanie w/w inwestycji wzrośnie konkurencyjność regionalnej
gospodarki, co przełoży się na powiększenie jej zdolności do tworzenia miejsc pracy.
Dane sprawozdania finansowego 2012 roku Wydziału Wychowania Fizycznego i
Sportu w Białej Podlaskiej
 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 ,po stronie aktywów i pasywów zamknął
się sumą: 104.819.305,93
 Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2012 wykazuje zysk netto w wysokości
29.942,06

Zestawienie zmian w kapitale (fundusz) własny za rok obrotowy od 01.01.2012
do
31.12.2012 wykazuje zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: -1.188.263,12

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony na dzień 31.12.2012, wykazuje
zwiększenie stanu środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie 5.755.086,32
Według planu rzeczowo-finansowego na rok 2013 Wydział Wychowania Fizycznego i
Sportu w Białej Podlaskiej uzyska przychody w roku 2013 w wysokości 45.186.157,20
zł, z czego 19.950.120,00 zł pochodziło będzie z dotacji (co stanowi 110,50% dotacji
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otrzymanej w 2012 roku), kwota 7.153.962,80. zł z dochodów własnych 115,50 %
dochodów
wygenerowanych
w 2012 roku, pozostała część to 12.477.970,20 zł. ze środków Unii Europejskiej –
Regionalny Programu Operacyjnego województwa Lubelskiego 2007/2013 oraz
programu Operacyjnego Polski Wschodniej, kwota 2.541.295,00 zł z Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, oraz 2.668.400,00 z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
WWF i Sportu prowadzi konsekwentnie politykę minimalizowania kosztów
funkcjonowania, szukając oszczędności min. w środkach wydatkowanych na usługi
materialne i niematerialne, materiały i wyposażenia, oraz maksymalizowanie dochodów,
przede wszystkim poprzez zwiększenie dochodów własnych, jak również w miarę
możliwości
poprzez
dofinansowanie
z zewnętrznych źródeł finansowania (głównie z Unii Europejskiej) realizowanych
inwestycji .
Realizacja projektu pn. „Adaptacja i wyposażenie innowacyjnych laboratoriów
do badań diagnostycznych i terapeutycznych narządu ruchu” polega na adaptacji
będącego własnością Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu lokalu na potrzeby
utworzenia laboratorium badań diagnostycznych i terapeutycznych narządów ruchu.
Nowopowstałe laboratorium, składające się z dwóch części - funkcjonalnie obiekt
podzielono na dwa laboratoria, czyli część diagnostyczna laboratoriów układu ruchu
składać
się
będzie
z dwóch laboratoriów:
 zadaniem pierwszego laboratorium będą badania z wykorzystaniem urządzeń
posiadających możliwość symulowania obciążenia układu ruchu podczas lokomocji,
 zadaniem drugiego laboratorium będą badania w warunkach naturalnego obciążenia
układu ruchu (naturalnej lokomocji) spełniając europejskie normy i posiadając
wszystkie niezbędne certyfikaty, wyposażone będzie w nowoczesną aparaturę
badawczą i sprzęt laboratoryjny.)
To wszystko pozwoli na utrzymanie dużego zainteresowania absolwentów szkół średnich
studiowaniem w WWFi Sportu.
PLAN RZECZOWO-FINANSOWY NA ROK 2013
WWFi S BIAŁA PODLASKA
Plan 2012
Wykonanie 2012 r. Plan 2013r
%
1
2
3
4
5
6
Wydatki:
46.870.755,82
48.551.179,34 45.186.157,20
93
1 Wynagrodzenia osobowe
11.701.849,50
11.687.397,53 12.648.276,50
108
Dodatkowe roczne
2
968.150,50
968.150,50
947.289,50
98
wynagrodzenie
3 Wynagrodzenia bezosobowe
652.000,00
582.238,51
577.800,00
99
4 ZUS
2.282.000,00
2.214.506,98
2.732.609,97
123
5 ZF Świadczeń Socjalnych
790.038,20
788.300,07
852.394,03
108
6 Energia
1.580.000,00
1.563.004,09
1.895.832,20
121,30
Usługi materialne i
7
1.357.847.69
1.118.393,83
1.250.100,00
111,80
niematerialne
Remonty budynków i
8
643.628,57
625.901,26
770.000,00
123
budowli
9 Materiały i wyposażenie
1.885.000,00
1.383.106.97
591.325,00
42,70
10Aparatura specjalna
38.100,00
24,920,29
42,400,00
170
Stypendia, w tym:
3.271.595,23
3.308.734,00
3.327.700,00
100,60
11
24.700,00
38.700,00
24.700,00
63,80
Stypendia Ministra
12Pozostałe koszty

527.710,00

467.716,03

509.100,00

108,80

13Amortyzacja
14Środki trwałe -zakup

223.000,00
64.000,00

333.507,85
70.944,24

1.723.500,00
-

517
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7

Inwestycje finansowane z
dotacji
Własny fundusz
16
stypendialny
15

Dochody:
1 Dotacja w tym.
dydaktyka
pomoc mater. dla studentów
Stypendia Ministra
2 Fundusze strukruralne
3 Dochody własne, w tym:
dydaktyka
PMS
4 Dział.nauko-badawcza
Ministerstwo Sportu i
5
Turystyki – inwestycje
6 MNiSW

20.885.835,41

23.414.357,19

17.317.830,00

74

42.750.297,10

45.186.157,20

105,70

18.052.150,00
14.673.350,00
3.378.800,00
38.700,00
15.826.560,34
6190.195,83
4.332.352,25
1.857.843,58
191.692,93

19.950.120,00
15.814.970,00
4.135.150,00
24.700,00
12.477.907,20
7.153.962,80
5.136.962,80
2.017.000,00
369.772,20
2.668.400,00

110,50
107,80
122,38
63,80
78,80
115,50
118,50
108,50

2.541.295,00

563

46.870.755,82
18.010.873,80
14.673.350,00
3.337.523,80
24.700,00
15.309.766,76
7.401.754.41
5.559.754,41
1.842.000,00
313.200,00
1.968.414.28
2.981.048,57
450.998,00

2.0000.000,00
450.998,00

133,40

7.
Działalność Administracji
Pion d/s Działalności Podstawowej
Sprawozdanie obejmuje działalność Działu Obiektów Sportowych i Terenów Zielonych,
Działu Administracji Obiektów i Obsługi Mieszkańców oraz Ośrodka DydaktycznoSportowego w Pięknej Górze k/Giżycka.
Okres sprawozdawczy nie należał do łatwych w Pionie Działalności Podstawowej
ze względu na niedobór środków finansowych na podstawową działalność oraz
wprowadzone zmiany organizacyjne. Trudna sytuacja finansowa uczelni nie sprzyjała w
podejmowaniu działań wpływających na poprawę stanu technicznego i wyposażenia w
nowoczesne i bezpieczne urządzenia sportowe poszczególnych obiektów sportowych,
należyte utrzymanie budynków mieszkalnych, obiektów dydaktycznych oraz utrzymanie
w należytym stanie terenów leśnych i parkowych.
Jednak w tych trudnych warunkach poszczególne komórki organizacyjne pionu
wykonywały swoje podstawowe zadania statutowe a czasem wychodzące poza ich
zakres.
DZIAŁ OBIEKTÓW SPORTOWYCH I TERENÓW ZIELONYCH
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Zgodnie z zakresem czynności Dział zapewnił działalność wszystkich obiektów
sportowych w godz. 6.00-22.00 w dni powszednie oraz wolne od pracy i święta.
Obiekty sportowe wykorzystywane były przede wszystkim dla potrzeb dydaktyki,
jak również przez:
Klub Sportowy AZS-AWF
Warszawskie Kluby Sportowe – sekcje la, żeglarskie i akrobatyki sportowej
Zespół Szkół Sportowych nr 50 im. Janusza Kusocińskiego
Warszawsko-Mazowiecką Federację Sportu
W okresie sprawozdawczym na terenie Uczelni zorganizowano szereg imprez o
charakterze sportowym i rekreacyjnym między innymi:
-

49 Igrzyska Studentów I Roku Varsoviada
Seminarium Aikido
Turniej Taekwondo Olimpijskie XV Warsaw Cup 2012
XXII Międzynarodowy Turniej Halowy w piłce nożnej - Katolickie
Stowarzyszenie Sportowe RP
53 Turniej Piłki Nożnej „Gramy o Złotą Piłkę” im. A.Zaranka
XXIV Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży
Mistrzostwa Bielan w czwórboju lekkoatletycznym
Mistrzostwa Dzielnic w lekkoatletyce
Mistrzostwa Polski w Szermierce na Wózkach
Zgrupowania Kadry Piłki Ręcznej
Bielański Bieg Przedszkolaków
Turniej Kobiecej Piłki Siatkowej
Zawody i Turnieje w Rugby
Mistrzostwa Polski w Zapasach
Puchar Polski i Europy w Szpadzie
XXXV Turniej „O Złoty Floret J.M. Rektora”
Turniej Piłki Ręcznej im. A Krawczyka
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Olimpiada Młodzieży w Rugby
Onko-Olimpiada 2012
VI Zjazd Osób z Wadami Rąk
Zawody Polskiej Ligi Paintballowej
Finały Rycerskich Mistrzostw Świata
oraz wynajmowano obiekty sportowe na pikniki rekreacyjne, reklamy oraz na potrzeby
filmów.
Wpływy z tytułu najmu obiektów sportowych w roku sprawozdawczym 2012/2013
wyniosły 1.390.164,40 zł. brutto.
DZIAŁ ADMINISTRACJI GOSPODARCZEJ i OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW

Biuro Eksploatacji Obiektów
Pracownicy Biura Eksploatacji Obiektów w roku akademickim 2012/2013
zgodnie ze swoim zakresem czynności przeprowadzili wiele niezbędnych prac
budowlanych, remontowych w obiektach i na terenie Uczelni oraz usuwali powstałe
awarie. Inspektorzy nadzoru kontrolowali prowadzone roboty inwestycyjne i remontowe
wykonane siłami obcymi
Z uwagi na zabytkowy charakter obiektów, prace wymagają szczególnych starań
zarówno w technologii wykonania jak również w doborze materiałów .
W okresie tym Biuro Eksploatacji Obiektów wykonało siłami własnymi między
innymi następujące prace.
Prace stolarskie
1. Międzywydziałowe Laboratorium Neuropsychofizjologii - wykonanie 4 gablot ,
naprawa okien w pomieszczeniach
2. Zakład Biochemii - ułożenie parkietu.
3. Akademik Męski - naprawy stolarskie mebli w pokojach studenckich / szafy ,
drzwiczki , szuflady , łóżka /
4. Aula - naprawa pulpitów i korytek w stołach wykładowych , wykonanie nowych
progów w drzwiach wejściowych do Auli.
5. Dział Administracji - wykonanie gablot
6. Bieżąca konserwacja , naprawa okien , drzwiczek , szuflad , szaf , krzeseł .
Prace remontowo budowlane i elektryczne
1. Zakład Języków Obcych – sala wykładowa nr.6
a. ułożenie płyt gipsowych na ścianach , szpachlowanie , malowanie
sufitów i ścian
b. farbą emulsyjną.
c. wymiana paneli podłogowych .
2. Wydział Rehabilitacji Ruchowej i Turystyki – sale wykładowe 8 ,9
a. ułożenie płyt gipsowych na ścianach , malowanie sal wykładowych.
3. Budynek Główny – skrzydło południowe – korytarze / parter, I i II p./
a. malowanie ścian i sufitów , uzupełnianie tynków , naprawa parapetów
4. Budynek Rotacyjny - lokale mieszkalne , korytarze
a. malowanie korytarzy i lok. 108,112,114,115,120.
5. Pawilony DAMMY - wejścia
a. malowanie drzwi wejściowych i ścian przedsionków.
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6. Polskie Związki Sportowe - schody zewnętrzne
a. skucie i uzupełnienie stopni schodowych i podestu, betonem
b. ułożenie nowej warstwy lastrika wraz ze szlifowaniem .
7. Zakład Biomechaniki p. 219 ,220
a. ułożenie paneli podłogowych i cokołów w ww. pomieszczeniach
8. Bud.Główny – Aula
a. wymiana wykładziny PCV .
9. Stołówka - sala tańca , sala wykładowa 47 , toalety
a. ułożenie glazury , malowanie pomieszczeń
10. Obiekty AWF – dachy
a. kompleksowa naprawa dachów i obróbek blacharskich na dachach .
11. Wydział Rehabilitacji – wykonanie i montaż instalacji alarmowej.
12. Bud.F – sale wykładowe ,pokoje administracji – wymiana i montaż alarmów.
13. Akademik Męski - Sale wykładowe – montaż kamer , montaż instalacji
elektrycznej do stanowisk komputerowych.
14. Zakład Neuropsychofizjologii – wykonanie instalacji alarmowej.
15. Basen – doprowadzenie głównego zasilania elektrycznego do Basenu , Wieży
a. i Biblioteki.
16. AWF – teren – montaż i demontaż oświetlenia świątecznego , wymiana
oświetlenia ulicznego .
17. Bud. Rotacyjny – współpraca z Zakładem Energetycznym przy usuwaniu awarii
głównego zasilania .
18. AK. Żeński – przełączenie zasilania budynku na okres remontu .
19. Podstacja Główna – wymiana odłączników mocy .
20. Poligon – montaż licznika trójfazowego oraz przeróbka instalacji .
21. Sekretariat Rektora – naprawa instalacji elektrycznej.
22. Zaplecze Techniczne – założenie licznika trójfazowego do pieca ceramicznego
23. Bieżąca konserwacja – wymiana przepalonych żarówek , naprawa gniazd,
usuwanie awarii zasilania , wymiana bezpieczników .
Prace mechaniczne
Administracja - wykonanie szlabanów do śmietników na terenie AWF.
Zakład Neuropsychofizjologii - zabezpieczanie pomieszczeń , montaż zamków
Basen - wykonanie poręczy przybasenowych
Brama Główna - wykonanie konstrukcji metalowej do czytnika kart
wjazdowych.
5. Hala LA - szatnia - naprawa wyrwanych drzwiczek w szafkach
ubraniowych, dorobienie zawiasów , prostowanie drzwiczek , nitowanie .
6. Administracja - brama główna – wykonanie i montaż konstrukcji do
mocowania nowych szlabanów .
7 . Bieżąca konserwacja i naprawa zamków , foteli obrotowych , zawieszanie
tablic , wymiana zamków i wkładek Yale .
1.
2.
3.
4.

Prace hydrauliczne
1. Teren AWF - wykonanie fragmentu instalacji letniej wody .
2. Bud.F - wymiana instalacji oraz wymiana urządzeń sanitarnych
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3. Teren AWF - wykonanie nowej trasy instalacji zasilającej CO przy Barakach
mieszkalnych .
4. Pracownia Foto - odcięcie i demontaż instalacji i urządzeń sanitarnych .
5. Budynek Główny – bufet – usunięcie awarii instalacji zimnej wody .
6. Pawilony Sportowe 42 i 43 – usunięcie awarii instalacji ciepłej wody.
7. AWF – teren –udrożnienie trasy kanalizacyjnej przy przedszkolu.
8. Bud.Szklarni – odcięcie i zaślepienie instalacji CO , demontaż pomp.
9. Bud.Główny – toalety – przerobienie instalacji wod-kan oraz montaż spłuczek
Geberyt.
10. Szkoła Turystyki – przerobienie instalacji wod-kan oraz montaż automatów
spłukujących przy pisuarach.
11. Hala Gier – demontaż starych baterii umywalkowych w łazienkach ,przerobienie
instalacji wodnej oraz montaż baterii automatycznych na podczerwień .
12. Bud.Główny – skrzydło południowe – korytarze I , IIp. – demontaż starych
grzejników , wycięcie starych pionów CO montaż nowych pionów CO i
grzejników .
13. Baraki mieszkalne – węzeł CO – wycięcie i wymiana skorodowanego odcinka
instal.CO
14. Konserwacja węzłów CO na terenie AWF.
15. Konserwacja instalacji wodnej , kanalizacyjnej na terenie AWF wraz z
obiektami .
16. Bieżąca konserwacja urządzeń sanitarnych ; udrożnienie umywalek ,sedesów
i pisuarów , likwidowanie przecieków : syfonów , baterii , pryszniców i
grzejników
Pracownicy Działu Konserwacji i Remontów wykonywali prace związane z
bieżącymi zleceniami w szerokim zakresie wszystkich branż : elektrycznej ,
murarskiej , malarskiej , ślusarskiej , hydraulicznej , stolarskiej , posadzkarskiej i
szklarskiej .
Prowadzone inwestycje i remonty siłami obcymi
1. Przebudowa budynku Wydziału Rehabilitacji
2. Przebudowa budynku Akademika Żeńskiego
3. Naprawa dachu pawilonu sportowego nr 42 nad salą nr 2
4. Naprawa uszkodzeń Hali Gier
5. Wykonanie przyłącza sieci cieplnej do budynku nr 21

Inne:
1. Udrożnienie zapchanych tras kanalizacyjnych
2. Odśnieżanie najbardziej zagrożonych dachów
3. Konserwacja urządzeń automatyki ciepłowniczej

3 011531,08 zł
3 503 886,91zł
37 903,51 zł
4 305,00 zł
51 000,00 zł

9 490,00 zł
23 145,09 zł
26 876,00 zł

W marcu 2013 r. została przekazana dokumentacja projektowa punktów czerpania wody
do celów ppoż. z niecki basenu sportowego.
Koszt wykonania dokumentacji wyniósł 34 405,56 zł
W marcu b.r. złożono wniosek o zawarcie umowy użyczenia gruntów pokrytymi wodami
płynącymi bez obowiązku ponoszenia opłaty rocznej do dnia 01.09.2013 do dnia
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31.08.2018 r. na potrzeby Ośrodka Sportowo-Dydaktycznego AWF w Pięknej Górze
k/Giżycka. W lipcu umowę odebrano i złożona została do podpisu.

Biuro Administracyjno Gospodarcze
Biuro zgodnie ze swoim zakresem czynności dba o należyte przygotowanie obiektów
dydaktycznych (sal seminaryjnych i wykładowych) do zajęć.
Utrzymuje w nich należyty stan techniczny, czystości oraz wyposażenia.
Biuro wykonuje podstawowe zadania administracyjne na rzecz całej uczelni –
przeprowadzki, utrzymanie czystości całego terenu i pomieszczeń biurowych, obsługa
centrali telefonicznej.
Do zadań biura należy również przygotowywanie materiałów do przetargów (na
sprzątanie ochronę, usługi poligraficzne itp.), zawieranie umów na sprzątanie, ochronę,
usługi poligraficzne, wywóz nieczystości itp.
Biuro zajmuje się sprawami związanymi z wyrabianiem pieczątek dla całej uczelni,
rozliczanie telefonów, zapewnienie fachowej i skutecznej konserwacji linii telefonicznej
w całej Uczelni. Przygotowuje AWF do Inauguracji roku akademickiego, święta uczelni
oraz konferencji organizowanych przez Wydziały.
Naszym głównym zadaniem jest powiększanie dochodów własnych uczelni,
poprzez wynajem pomieszczeń użytkowych, będących w zasobach Akademii
Wychowania Fizycznego, wynajem sal seminaryjnych
(sporządzanie umów z
kontrahentami oraz obsługa i prowadzenie dokumentacji).
Z tego tytułu od X – 2012 roku do VI – 2013 roku uzyskaliśmy dochody w wysokości:
958 098,00 zł.
Prognozujemy, że od VII- 2013 do IX – 2013 roku osiągniemy dochody w kwocie :
319 366,00 zł., co da nam ogółem dochody w wysokości: 1 277 464,00 zł.
W roku akademickim 2012/2013 biuro administrowało łącznie 129 lokalami o
łącznej powierzchni : 5 859,76 m2 z czego 81 lokali o pow. 3 142,24 m2 przypada na
Hotel Asystencki a 48 mieszkań o powierzchni 2 717,52 m2 to mieszkania służbowe.
Lokale te zamieszkują pracownicy Uczelni i ich rodziny. Biuro Administracyjno
Gospodarcze administrowało również pokojami gościnnymi, apartamentami rektorskimi i
apartamentami kanclerskimi oraz lokalami, które wynajmowane są jako komercyjne,
łącznie 32 lokale o powierzchni 1 184,93 mkw.
Aktualnie zawartych jest 60 umów na lokale użytkowe z kontrahentami z
zewnątrz.
Do obowiązków pracowników należy: prowadzenie kontroli wpłat za
zakwaterowanie, naliczanie wysokości opłat czynszowych, prowadzenie dokumentacji
związanej z zakwaterowaniem, archiwizacja akt mieszkańców, sporządzanie umów
najmu lokali, sprawy meldunkowe, windykowanie należności za lokale mieszkalne,
zgłaszanie wszelkich zauważonych usterek na terenie administrowanych obiektów.
Przedstawiamy wpływy za okres od X-2012 do VI-2013 oraz prognozę od VII do IX2013 roku w rozbiciu na poszczególne miesiące:
Miesiąc

Kwota
Kwota
Kwota Wpłaty gotówkowe
OGÓŁEM
wpływów za wpływów za wpływów za do kasy AWF za
WPŁYWY
H.A.
Miesz.
pokoje zakwaterowanie w
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X-2012
XI-2012
XII-2012
I-2013
II-2013
III-2013
IV-2013
V-2013
VI-2013
RAZEM

Służbowe gościnne i lok.
pokojach gościnnych
komercyjne
64 861,57 37 260,49 32 317,00
18 760,00 153 199,06
52 617,90 35 646,26 29 740,62
18 336,00 136 340,78
50 329,93 36 580,63 27 638,00
6 760,00 121 308,56
57 124,76 36 712,71 15 720,00
6 520,00 116 077,47
53 375,90
33 979,72 18 080,00
12 850,00
118 285,62
61 359,70
38 682,77 49 910,00
6 420,00
156 372,47
59 214,09
39 530,72 37 625,00
11 770,00
148 139,81
56 041,98
35 386,22 32 935,00
15 146,00
139 509,20
52 382,19
33 788,24 31 425,00
10 780,00
128 375,43
507 308,02 327 567,76 275 390,62
107 342,00
1 217 608,40

PROGNOZA
Kwota
Kwota
Wpłaty gotówkowe
Kwota
wpływów za
wpływów za
do kasy AWF za
OGÓŁEM
Miesiąc wpływów za
pokoje
Miesz.
zakwaterowanie w WPŁYWY
H.A.
gościnne i lok.
Służbowe
pokojach gościnnych
komercyjne
VII-2013 40 000,00 25 000,00 20 000,00
2 000,00
87 000,00
VIII-2013 38 000,00 20 000,00 20 000,00
1 000,00
79 000,00
IX-2013
40 000,00 24 000,00 20 000,00
3 000,00
87 000,00
RAZEM 118 000,00 69 000,00 60 000,00
6 000,00
253 000,00
OGÓŁEM 625 308,02 396 567,76 335 390,62

113 342,00

1 470 608,40

Zestawienie wszystkich dochodów Biura Administracyjno Gospodarczego:
Dochody z wynajmu sal wykładowych:
Dochody z wynajmu powierzchni użytkowych :
Świadczenia (z refaktur za media):
Konserwacje :
RAZEM:

16 067,00 zł.
1 261 397 ,00 zł.
306 732,00 zł.
38 892,00 zł.
1 623 088,00 zł.

Przychody z lokali mieszkalnych :
Hotel Asystencki :
625 308,00 zł.
Mieszkania Służbowe :
396 567,00 zł
Pokoje gościnne i lokale komercyjne:
335 390,00 zł.
Wpłaty gotówkowe do kasy AWF za zakwaterowanie
W pokojach gościnnych:
113 342,00 zł.
Sprzedaż kart wjazdowych i biletów jednorazowych
na wjazd na teren AWF
277.490,00zł
RAZEM:
1 748 097,00 zł.
DOCHODY OGÓŁEM :

3 371 185,00 zł.
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W celu poprawy sytuacji w Pionie Działalności Podstawowej proponuję, aby od każdej
kwoty dochodu przeznaczyć 5 – 10% na konserwację, odnowę sprzętu i urządzeń oraz
zakup niezbędnych materiałów do utrzymania w pełnej sprawności obiektów,
budynków, sprzętu i wyposażenia sal i hal sportowych i dydaktycznych. Bardzo
pogorszyła się sytuacja kadrowa w Biurze Administracji Gospodarczej. Pracuje tam tylko
jedna osoba a spraw do załatwienia bardzo dużo. Dlatego też kieruje prośbę o
zatrudnienie 1 pracownika etatowego spełniającego funkcję gospodarza terenu.
Zatrudnienie tej osoby nie powoduje zwiększenia zatrudnienia w Dziale i Biurze
(rozwiązanie umowy z P. Grochal).
Na ukończeniu mamy uporządkowanie ruchu samochodowego na terenie AWF.
Opracowany został nowy plan ruchu zgodnie z planem o ruchu drogowym, który wejdzie
w życie od października br.
Przedstawiam sumę dochodów, jakie uzyskał Pion działalności Podstawowej w okresie
sprawozdawczym (w zł):
 Wpływy za wynajem obiektów sportowych
1.390.164, Wpływy za najem lokali użytkowych
1.623.088, Wpływy za hotel asystencki
659.308, Wpływy za mieszkania służbowe
396.732, Wpływy za pokoje gościnne i lokale komercyjne
335.390, Wpłaty do kasy AWF za zakwaterowanie w pokojach gościnnych
113.342, Wpływy za karty wjazdowe i bilety jednorazowe
277.490, Wpływy z Ośrodka Dydaktyczno-Sport. W Pięknej Górze k/Giżycka
493.469,Razem:
5.011.770,-

Ośrodek Dydaktyczno-Sportowy w Pięknej Górze k/Giżycka
Ilość przyjętych studentów: 676 osób
Przychód ośrodka w 2012 roku:
- obozy studenckie : 318.578,00zł
- zjazd (1-3.06.2012); 2.898,00zł
- Rajd Olsztyński: 11.316,00zł
- Kolegium Nauczycielskie w Ciechanowie: 32.235,00zł
- Szkoła z Pruszkowa: 30.452,00zł
- Szkoła Główna Handlowa: 3.660,00zł
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Dochód wynikający z raportów kasowych: 81.703,00zł
Dochód jaki stanowiły faktury przelewowe: 12.627,50zł
Razem: 493.469,50zł
Działalności finansowane ze środków własnych ośrodka:
- 81 nauczycieli biorących udział w obozach studenckich, koszt: 81.240,00zł
- żagle do surfingu, koszt; 24.000,00zł
- przygotowanie sprzętu dydaktycznego biorącego udział w zajęciach, koszt:
ok. 20.000.,00zł
- remont pomostów własnymi siłami(w ramach oszczędności), wyłącznie koszt
materiałów: 4.500,00zł
- przygotowanie domków i hotelu do sezonu 2012
- suszarnia-zmiana systemu grzewczego z elektrycznego na CO (w ramach programu
oszczędnościowego)
Zatrudnienie.
- pracownicy na pełnym etacie: 5osoby
- umowę-zlecenie- 8osób-obsługa kuchni na czas trwania obozów studenckich

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu – wyszczególnienie:
Dział Obiektów Sportowych

Stan zatrudnienia pracowników:
 Biała Podlaska – 10 osób
 Ośrodek Sportów Wodnych w Rybitwach k/Pisza – 2 osoby
Do obowiązków Działu Obiektów Sportowych należy zabezpieczenie obiektów
do zajęć dydaktycznych i działalności zapewniającej dochody własne wraz z
utrzymaniem czystości i porządku. Konserwacja obiektów zamkniętych (sale, hale
sportowe,
siłownie
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i obiekty otwarte, boisko lekkoatletyczne, boisko do piłki nożnej wraz z zapleczem
sanitarnym, boisko do gier zespołowych o nawierzchni sztucznej, korty tenisowe).
Do najważniejszych prac wykonanych przez pracowników Działu należy
zaliczyć:
1. Przygotowanie kortów tenisowych do :
 Obozów treningowych
 Wstępu wolnego
 Zawodów o Puchar Dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej w tenisie
ziemnym.
2. Utrzymanie właściwego stanu boiska lekkoatletycznego i do piłki nożnej o
nawierzchni trawiastej.
3. Administracja Pawilonu Sportowego wraz z obsługą.
4. Przygotowanie boiska piłkarskiego z zapleczem do:
 Obozów treningowych
 dla potrzeb reprezentacji Lubelskiego Związku Piłki Nożnej
5. Przygotowanie stadionu lekkoatletycznego do zawodów:
 Olimpiady Przedszkolaków
 Czwartków Lekkoatletycznych
 Ogólnopolskich Zawodów Sportowo-Pożarniczych
 Festynu Strzeleckiego z okazji Święta patrona miasta Białej Podlaskiej
 Olimpiady Młodzieży w lekkoatletyce
 Finału Miasta Biała Podlaska w Lidze Lekkoatletycznej dziewcząt i chłopców –
gimnazjada .
 Obozów treningowych
6. Przygotowanie obiektów sportowych do:
 Spotkania okolicznościowego Polskiego Stronnictwa Ludowego
 Konferencji „ Nornic Walking na różnych etapach edukacji szkolnej”
 II Rodzinnego Pikniku Biegowego, Biała Biega
 Turnieju z okazji Dnia Wagarowicza
 Turnieju Mikołajkowego w Gimnastyce Sportowej
7. Obsługa obiektów sportowych w czasie trwania „Akcja Lato 2012-2013 r.”
8. Przygotowanie Ośrodka Sportów Wodnych w Rybitwach k/Pisza do obozów
letnich, specjalizacji.
9. Naprawa sprzętu mechanicznego do prac na obiektach zielonych.
Bieżące naprawy sprzętu sportowego (płotków lekkoatletycznych, bramek do gier
zespołowych, sprzętu gimnastycznego, siedzeń na trybunach zewnętrznych
i wewnętrznych, osłony - klatki do rzutów, sprzętu w siłowniach, piłkochwytów).
Dział Administracyjno-Gospodarczy
Stan zatrudnienia – 23 osoby.
W roku akademickim 2012/2013 realizowano wszystkie niezbędne zadania
należące do działu i mające na celu prawidłowe funkcjonowanie Uczelni.
Głównymi obszarami działalności w tym okresie było administrowanie
pomieszczeniami dydaktycznymi, biurowymi, terenem i współpraca z innymi działami.
Realizując główne zadania zajmowano się utrzymaniem czystości i porządku zarówno
wewnątrz budynków jak i na zewnątrz, całodobowym dozorem mienia, obsługą
powielarni, obsługą szatni, obsługą posiadanych systemów informatycznych oraz sprzętu
audiowizualnego, obsługą techniczną procesu rekrutacji kandydatów na studia,
opiniowaniem sprzętu wyeksploatowanego przeznaczonego do kasacji wraz z jego
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przekazaniem firmom recyklingowym, wydawaniem środków ochrony osobistej, odzieży
i obuwia dla pracowników, przygotowaniem uroczystości uczelniach, obsługą transportu
wewnętrznego, wynajmem transportu zewnętrznego oraz wyżywieniem i noclegami
zaproszonych gości.
Realizując przygotowany i zatwierdzony plan zamówień kompletowano materiały
do opracowania opisu przedmiotu zamówienia na zakup sprzętu komputerowego,
audiowizualnego, artykułów pierwszej pomocy, artykułów biurowych, odzieży ochronnej
dla pracowników zgodnie z Regulaminem Pracy, sprzętu i środków do utrzymania
czystości oraz świadczenie usług transportowych, cateringowych, wywozu nieczystości.
W ramach organizowanych imprez sportowych zarówno rangi ogólnopolskiej jak
i okręgowej z różnych dyscyplin, uroczystości państwowych, uczelnianych, imprez oraz
konferencji zapewniano obsługę informatyczną, nagłośnienie i rejestrację video. Do
transportu osób wykorzystywany był służbowy samochód osobowy, natomiast w
przypadku większych grup wyłoniona w ramach przetargu firma przewozowa.
Współpraca w zakresie napraw i konserwacji pomieszczeń administracyjnych
i dydaktycznych z działami odpowiedzialnymi.
W ramach realizowanego projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
2007-2013, Osi Priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka, Działania I.3 Wspieranie
innowacji, przeprowadzane są kolejne etapy związane z instalacją sprzętu
komputerowego, audiowizualnego i nagłaśniającego.
Zakład Technicznej Obsługi Dydaktyki realizuje usługi kserograficzne i poligraficzne dla
celów wewnętrznych pomagające w przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć
dydaktycznych, konferencji oraz usługi służące obiektom sportowym Uczelni będące
pomocą dla ich zewnętrznej działalności. Zabezpiecza zajęcia o obsługę informatyczną
i audiowizualną. Obsługuje posiadane systemy informatyczne, czuwa nad bezawaryjnym
działaniem, konserwuje i naprawia posiadany sprzęt, wspiera technicznie pracowników
(helpdesk), technicznie i merytorycznie opiekuje się systemem antyplagiatowym,
obsługuje proces rekrutacji kandydatów na studia.

Dział Spraw Bytowych Studentów i Spraw Mieszkaniowych
W Dziale Spraw Bytowych Studentów i Spraw Mieszkaniowych zatrudnionych jest
12 pracowników, w tym 3 osoby administracji i 9 osób obsługi. Dział zajmuje się
administrowaniem oraz obsługą czterech Domów Studenta:
 DS. Spartanin ABC,
 DS przy ul. Makaruka,
 DS przy ul. 34 Pułku Piechoty,
 Blok Asystenta.
Dział współpracuje z komisją stypendialną, bierze udział w rozpatrywaniu
wniosków
o przyznanie miejsc w poszczególnych akademikach. Przygotowuje decyzje o przyznaniu
bądź nie przyznaniu miejsca w DS, sporządza umowy najmu lokali i prowadzi sprawy
meldunkowe.
Kwateruje studentów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz kandydatów podczas
egzaminów wstępnych.
Prowadzi kontrolę wpłat za zakwaterowanie, naliczanie wysokości opłat
czynszowych. Rozlicza kaucję wpłacaną przez studentów. Zgłasza remonty i usterki do
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Działu Technicznego. Utrzymuje czystość oraz dba o porządek w budynkach
mieszkalnych.
Do zadań Działu należy także obsługa mieszkań służbowych oraz zabezpieczenie
mienia DS.
W roku akademicki 2012/2013 wykonano szereg drobnych remontów i
konserwacji; przeprowadzono sukcesywne malowanie pokoi studenckich i korytarzy.
Wykonano węzły sanitarne w pokojach w DS Spartanin blok C oraz wyremontowano
łącznik między blokami A,B,C. Wymieniono meble na parterze bloku C.
W ramach pozyskiwania środków finansowych, w okresie przerw semestralnych i w
okresie letnim organizowany był wynajem pokoi grupom sportowym w tzw. „Akcja
Lato”. Jest to czas wytężonej pracy zarówno dla obsługi jak i administracji, aby
zabezpieczyć pełną obsługę grup i zachęcić do dalszej współpracy.
Miejsca studenckie w poszczególnych akademikach kształtowały się następująco:
DOMY STUDENCKIE

ILOŚĆ MIEJSC

DS „Spartanin” ABC

328

Blok Asystenta

41

DS. przy ul. Makaruka

50

DS przy ul. 34 Pułku Piechoty

82

Ogółem miejsc

501
Inwestycje i remonty

W Dziale Techniczno – Eksploatacyjnym zatrudniony jest kierownik działu i 7
pracowników fizycznych.
Dział Techniczno – Eksploatacyjny prowadzi wszystkie sprawy związane z
działalnością inwestycyjną, remontową i eksploatacyjną Wydziału oraz przygotowanie
opisów przedmiotu zamówienia do prowadzonych procedur przetargowych w zakresie
inwestycji, remontów
i zakupów materiałów eksploatacyjnych.
Do ważniejszych zadań inwestycyjnych i remontowych wykonanych w roku 20122013 należy zaliczyć:
1) Przekazanie do użytkowania Regionalnego Ośrodka Badań i Rozwoju w Białej
Podlaskiej, roboty budowlane zakończono dnia 31.01.2012 r. – wartość robót wg
umowy 20 760 010,95 zł,
2) Zakończenie budowy hali sportowo – widowiskowej w ramach zadania
inwestycyjnego pod nazwą „Akademickie Centrum Edukacji Prozdrowotnej i
Rehabilitacji” – roboty budowlane zakończono dnia 30.11.2012 r. wartość robót wg
umowy – 18 734 291,63 zł, obiekt został przekazany do użytkowania,
3) Modernizacja w okresie od 15.10.2012 r. do 10.12.2012 r. parkingu na potrzeby
Regionalnego Ośrodka Badań i Rozwoju w Białej Podlaskiej – 209 100,00 zł,
4) Wykonanie węzłów sanitarnych oraz remont łącznika w bloku „C” Domu Studenta
w okresie od 23.05.2012 r. do 20.07.2012 r. – 329 530,40 zł.
5) Modernizacja (remont) stadionu LA– wartość robót wg umowy 3 536 313,00 zł.
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Do ważniejszych zadań remontowych wykonanych siłami własnymi w 2012-2013
r. należy zaliczyć:
1) Remont (wymiana) ogrodzenia przy ROBiR na terenie WWFiS w Białej Podlaskiej,
2) Remont, uzupełnienie murków oporowych przy budynku uczelni oraz kanalizacji
deszczowej (odprowadzenie wód opadowych od budynku),
3) Prace remontowe i konserwacyjno – naprawcze domków letniskowych w OSW
Rybitwy,
4) Sukcesywne naprawy budowlane i konserwacje oraz malowanie pomieszczeń
dydaktycznych, administracyjnych i mieszkalnych w obiektach WWFiS,
5) Sukcesywne naprawy i konserwacje instalacji elektrycznych w obiektach WWFiS,
Sukcesywne naprawy i konserwacje instalacji i urządzeń kanalizacyjnych, wody
zimnej i ciepłej oraz centralnego ogrzewania w obiektach WWFiS.
Sekcja zamówień publicznych i zaopatrzenia
Zamówienia publiczne realizowane są na podstawie planu zamówień publicznych na
dany rok kalendarzowy. Do szacowania wartości zamówienia, co za tym idzie wyboru
trybu udzielenia zamówienia, brana była pod uwagę wartość zamówień tego samego
rodzaju, zaplanowana na dany rok kalendarzowy. W Wydziale Wychowania Fizycznego i
Sportu
w Białej Podlaskiej w 2012 roku zrealizowano:
1. W okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. do Sekcji Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia, złożono 654 wnioski w sprawie dokonania zamówienia publicznego
na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości szacunkowej netto 18 624 968, 16
zł., co stanowi równowartość 4 633 537, 71 euro.
2. Zamówienia realizowano na podstawie planu zamówień publicznych na 2012 rok. Na
929 zaplanowane zamówienia na wartość 24 531 060, 02 zł. brutto, wg planu
zrealizowano 444 zamówień o wartości 13 931 006, 69 zł. brutto. Nie zrealizowano
485 planowanych zamówień o szacunkowej wartości 10 313 933, 51 zł. brutto w tym
1 zamówienie na potrzeby Regionalnego Ośrodka Badań i Rozwoju na szacowaną
kwotę netto 3 399 186, 99 zł ( w związku z brakiem rozstrzygnięcia przetargu
nieograniczonego do końca 2012r.). Poza planem zrealizowano 209 zamówień o
wartości
1 464 612,
65
zł.
brutto
w tym 1 zamówienie realizowane na potrzeby Regionalnego Ośrodka Badań i
Rozwoju na kwotę brutto 5 309, 91 zł.
3. W 2012 roku wszczęto 41 postępowań na 101 części (zamówienia) o szacunkowej
wartości netto 16 570 055, 30 zł. (4 122 314,48 euro) – 2 postępowania wszczęte
niezakończone (w trakcie procedury przetargowej), unieważniono postępowania na
22 części, podpisano 77 umów na wartość 13 113 722, 32 zł. brutto, w tym:
a. ROBOTY BUDOWLANE
a) przetarg nieograniczony poniżej 5 000 000 euro – 3 postępowania o
szacunkowej wartości (3 992 148,58 zł. netto, tj.: 993 170,61 euro) – 4 855
968,54 zł. brutto,
b) jedno postępowanie wszczęte niezakończone (w trakcie procedury
przetargowej)
– wniesiono odwołanie do KIO,
c) podpisano 2 umów, na kwotę 538 630,40 zł. brutto (475 120,74 zł. netto tj.:
118 201,00 euro).
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b. USŁUGI
a) przetarg nieograniczony poniżej 200 000 euro – 8 postępowań na 11 części
o szacunkowej wartości (1 145 482,94 zł. netto, tj.: 284 974,36 euro) –
1 158 523,91 zł. brutto,
b) unieważniono postępowania na 3 części,
c) podpisano 8 umów, na kwotę 810 717, 08 zł. brutto, (821 843, 73 zł. netto,
tj.: 2054 459, 08 euro).
c. DOSTAWY
a) przetarg nieograniczony poniżej 200 000 euro – 17 postępowań, na 35 części
o szacunkowej wartości (2 355 301,51 zł. netto, tj.: 585 954,20 euro) –
2 818 406,99 zł. brutto,
 unieważniono postępowania na 8 części,
 podpisano 26 umów, na kwotę 2 496 884,39 zł. brutto (2 093 211,29 zł.
netto, tj.: 520 751,14 euro),
 jedno postępowanie wszczęte niezakończone (w trakcie procedury
przetargowej).
b) przetarg nieograniczony powyżej 200 000 euro – 13 postępowań, na 52
części
o szacunkowej wartości (7 727 609,38 zł. netto, tj.: 1 922 482,18 euro) –
9 221 960,46 zł. brutto,
 unieważniono postępowania na 11 części,
 podpisano 41 umów, na kwotę 9 256 363,80 zł. brutto (7 760 544,23 zł.
netto, tj.: 1 930 675,75 euro).
4. Realizowano 553 zamówień niepodlegających ustawie – Prawo zamówień
publicznych, w tym na podstawie:
 art. 4 pkt. 8 – 502 zamówień, na kwotę brutto 2 092 808, 85 zł
 art. 4 pkt. 8/art. 6a – 50 zamówień, na kwotę brutto 187 316, 98 zł
 art. 4 pkt. 3 lit h – 1 zamówienia, na kwotę brutto 1 771, 20 zł
Szczegółowy wykaz realizowanych zamówień w 2012 roku znajduje się w „Rejestrze
zamówień Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej na 2012 rok”.
Główny Specjalista ds. BHP

1.

Szkolenia BHP

W roku kalendarzowym 2012 realizowano na bieżąco szkolenia wstępne przed
przystąpieniem pracownika do pracy:
- zatrudniono w roku sprawozdawczym - 2 osoby
- przeprowadzono szkolenie okresowe kadry kierowniczej - 6 osób.
Szkolenie
okresowe
nauczycieli
akademickich
oraz
pracowników
administracyjno-biurowych przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi terminami
szkoleń, które zakończono egzaminami – świadectwa znajdują się w Dziale Kadr.
Szkolenia BHP studentów – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 roku odbyło się w czasie dni adaptacyjnych.
Uczestniczyli w nim studenci I roku – listy zaliczeniowe w dokumentacji BHP i
Dziekanacie.

2.

Badania lekarskie – profilaktyka zdrowotna
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Badania wstępne, okresowe i kontrolne przeprowadzano na podstawie
skierowania głównego specjalisty BHP, a badania okresowe zgodnie z terminami badań
każdego pracownika:
- nauczyciele akademiccy – 33 osoby
- pracownicy administracyjno – biurowi – 45 osób
realizowano na podstawie obowiązującej umowy z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny
Pracy w Białej Podlaskiej ul. Okopowa 3. Umowa nr.8/2011 z dnia 01.02.2011r. aneks
nr.2/2012 z dnia 03.01.2012r.
3.

Ochrona przeciwpożarowa

Kontrola legalizacja i naprawa podręcznego sprzętu gaśniczego odbyła się
dwuetapowo. W pierwszym etapie przeprowadzono legalizację i naprawę sprzętu
p. pożarowego wraz z hydrantami i badaniem ciśnieniowym węży hydrantowych w
uczelni
i akademikach w grudniu 2012r. Sporządzono protokół przeglądu i pomiaru ciśnienia
statycznego i dynamicznego instalacji hydrantowej zgodnie z PN-EN 671-2
Pierwszy etap realizowała firma SUPON Lublin O/Biała Podlaska
Drugi etap obejmował nowe obiekty takim samym zakresem prac jak w etapie pierwszym
i również sporządzony został protokół prac zgodny z obowiązującymi normami.
Etap drugi realizowała firma ZAMEL Biała Podlaska
Wszystkie prace i badania wykonano w oparciu:
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.(Dz. U. nr. 75 poz 690
z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006r.(Dz. U. nr. 80, poz 563).
- PN-EN ISO 5167-1do4; PN-97/B – 02865; PN-EN 671-1:2002; PN-EN 671
2:2002/A1:2005.

4. Wypadki przy pracy
Zgłoszono 2 wypadki indywidualne przy pracy W obu przypadkach nie
stwierdzono odpowiedzialności WWFiS za wypadki, w/w zdarzenia zarejestrowano i
sporządzono właściwą dokumentację.

5.

Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze

Z powodu braku środków finansowych nie zrealizowano zakupu odzieży
ochronnej dla pracowników Uczelni w okresie sprawozdawczym. W okresie zimowym
posiłki regeneracyjne wydano pracownikom WWFiS pracującym na zewnątrz.

6.

Instrukcje i znaki ewakuacyjne

Uzupełniane były na bieżąco we wszystkich obiektach WWFiS, a w Domu Studenta
zakupiono nowe i zainstalowano w miejsce zniszczonych lub uszkodzonych.

7.

Obrona Cywilna
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Magazyn sprzętu obrony cywilnej funkcjonuje zgodnie z wytycznymi
Referatu Zarządzania kryzysowego Urzędu Miasta Biała Podlaska. Po
przeprowadzonej inwentaryzacji dokonano przeglądu i oceny sprzętu OC.

8.
Sprawy socjalne
1). Wczasy zorganizowane - wypoczynek zorganizowany indywidualnie
Z takiej formy dofinansowania skorzystało 3 pracowników wraz z dzieckiem w
formie
wykupionych zimowisk, obozów, kolonii i wczasów rodzinnych.
Kwota dofinansowania z ZFŚS wyniosła 2.830,00 zł.

2). Dopłaty do wczasów turystycznych „pod gruszą”
Z refundacji na/za wczasy „pod gruszą” skorzystało 507 osób uprawnionych, w tym:
 240 pracowników wraz dzieckiem na kwotę 292.490,00 zł.;
 260 emerytów/rencistów wraz z dzieckiem na kwotę 177.320,00 zł.;
 7 osób uprawnionych po zmarłym pracowniku, emerycie/renciście AWF na kwotę
4.875,00 zł.
Kwota dofinansowania wyniosła razem 474.685,00 zł.

3). Pożyczki na cele mieszkaniowe
Z pożyczek skorzystało 41 osób na
emerytów/rencistów).
POŻYCZKI MAŁE:
11 x 20.000 zł. = 220.000 zł.
21 x 15.000 zł. = 315.000 zł.
2 x 12.000 zł. =
24.000 zł.
1 x 11.000 zł. =
11.000 zł.
2 x 10.000 zł. =
20.000 zł.
37
590.000 zł.

kwotę 731.332,00 zł. (w tym 3

POŻYCZKI DUŻE:
3 x 40.000 zł. = 120.000 zł.
1 x 21.332 zł. =
21.332 zł.
4
141.332 zł.

4). Zapomogi bezzwrotne
Przyznano zapomogi 77 osobom uprawnionym:
 27 pracownikom na kwotę 35.300,00 zł.;
 49 emerytom/rencistom na kwotę 60.650,00 zł.;
 1 osobie uprawnionej po zmarłym pracowniku, emerycie/renciście AWF na kwotę
1.000,00 zł.
Razem na kwotę 96.950,00 zł., w tym z tytułu:
 zdarzeń losowych
19 osobom,
 chorób i kosztów leczenia lub
niskich dochodów na osobę w rodzinie
58 osobom.

5). Bony towarowe (talony)
Bony towarowe (talony) otrzymało 814 osób uprawnionych na kwotę 569.580,00 zł.,
z tego:
 500 pracowników na kwotę 357.790,00 zł.;
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304 emerytów/rencistów na kwotę 204.705,00 zł.;
10 osób uprawnionych po zmarłym pracowniku, emerycie/renciście AWF na
kwotę 7.085,00 zł.

6). Paczki noworoczne dla dzieci
Na zakup paczek dla 179 dzieci osób uprawnionych wydano 26.948,45 zł.

7).
Działalność turystyczna, kulturalno-oświatowa i sportoworekreacyjna
Z dopłaty do w/w działalności skorzystało 33 pracowników na kwotę 7.731.41 zł.

8). Dofinansowanie do opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach i
innych formach wychowania przedszkolnego
Z dopłaty do w/w działalności skorzystało 13 pracowników na kwotę 9.658.91 zł.

Rodzaj działalności

Grupy osób
uprawnionych

Liczba
Kwota
osób dofinansowania
z ZFŚS

Pracownicy

3

2830,00

Emeryci/renciści

0

0,00

Osoby uprawnione inne

0

0,00

Pracownicy

240

292490,00

Dopłaty do wczasów

Emeryci/renciści

260

177320,00

turystycznych

Osoby uprawnione inne

7

4875,00

Pożyczki na remont i

Pracownicy

34

540000,00

modernizację

Emeryci/renciści

3

50000,00

mieszkania

Osoby uprawnione inne

0

0,00

Pożyczki na budowę

Pracownicy

4

141332,00

domu i uzupełnienie

Emeryci/renciści

0

0,00

wkładu mieszkaniowego

Osoby uprawnione inne

0

0,00

Pracownicy

27

35300,00

Emeryci/renciści

49

60650,00

1

1000,00

Pracownicy

500

357790,00

Bony towarowe

Emeryci/renciści

304

204705,00

(talony)

Osoby uprawnione inne

10

7085,00

178

26797,90

Wczasy zorganizowane

Zapomogi bezzwrotne

Osoby uprawnione inne

Pracownicy
Paczki noworoczne

Emeryci/renciści

0

0,00

dla dzieci

Osoby uprawnione inne

1

150,55

Działalność turystyczna,

Pracownicy

33

7731,41

kulturalno-oświatowa i

Emeryci/renciści

0

0,00

rekreacyjno-sportowa

Osoby uprawnione inne

0

0,00

Dofin. do opieki nad dziećmi

Pracownicy

13

9658,91

Razem

2830,00

474685,00

590000,00

141332,00

96950,00

569580,00

26948,45

7731,41
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w żłobkach, przedszkolach

Emeryci/renciści

0

0,00

i in. formach wych. przedsz.

Osoby uprawnione inne

0

0,00

RAZEM

1667

9658,91
1919715,77

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu - wyszczególnienie
Sekcja Spraw Pracowniczych zajmuje się obsługą wszystkich pracowników Uczelni
wynikającą ze stosunku pracy jak również działalnością socjalno-bytową na rzecz
pracowników, emerytów i rencistów. Działalność ta jest finansowana z Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych. Sekcja realizuje zadania związane z zabezpieczeniem
potrzeb socjalnych, bytowych, kulturalnych i rekreacyjno-wypoczynkowych
pracowników, emerytów i rencistów oraz uprawnionych członków ich rodzin do
korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Razem obsługiwanych było
267 pracowników oraz 128 emerytów i rencistów.
Plan świadczeń socjalnych w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w
Białej Podlaskiej zakładał dofinansowanie do różnego rodzaju świadczeń socjalnych,
głównie wypoczynku pracowników i członków ich rodzin, jak również byłych
pracowników – emerytów i rencistów. Udzielano też zapomogi pieniężne bezzwrotne,
pożyczki mieszkaniowe, dopłaty do biletów na imprezy sportowe, kulturalne i
rekreacyjne, przyznano dopłaty do opieki nad dziećmi przebywającymi w przedszkolach:
1) z refundacji za wczasy turystyczne „pod gruszą” skorzystało 573 osób, w tym:
 444 pracowników wraz z dzieckiem na kwotę 367 950,00 zł.;
 129 emerytów i rencistów wraz z dzieckiem na kwotę 111 900,00 zł.
Łączna kwota dofinansowania do wczasów turystycznych wyniosła 479 850,00 złotych
2) z wypoczynku zimowego i letniego, w formie wykupionych zimowisk, obozów
narciarskich, kolonii, obozów sportowych skorzystało 5 dzieci pracowników na
kwotę
2 100,00 złotych.
Zapomogi bezzwrotne:
W roku 2012 przyznano zapomogi pieniężne bezzwrotne 42 osobom na łączną kwotę
24 725.00 złotych w tym:
- 28 pracownikom na kwotę 18 075,00 zł.;
- 14 emerytom i rencistom na kwotę 6 650,00 zł.
Pożyczki na cele mieszkaniowe:
3) udzielono 49 osobom pożyczki mieszkaniowe na ogólną kwotę 461 000,00 złotych,
w tym:
 37 pracownikom na łączną kwotę 326 000,00 zł.;
 6 emerytom na łączną kwotę 19 000,00 zł.;
 6 osobom na budowę domu na łączną kwotę 116 000,00 zł.
Z dopłat do biletów na imprezy
kulturalno-oświatowe i rekreacyjno-sportowe
skorzystały 20 osoby na łączną kwotę 935,70 złotych.
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Zakupiono 94 paczki świąteczne dla dzieci pracowników na łączną kwotę 9 413,05
złotych.
Na zakup bonów towarowych wydano 301 875,00 złotych. Bony otrzymało 382 osoby,
w tym:
- 263 pracowników na kwotę 202 275,00 zł.;
- 119 emerytów/rencistów na kwotę 99 600,00 zł.
Z dopłaty do opieki nad dziećmi w żłobkach i przedszkolach skorzystało 7 pracowników
na łączną kwotę 3 911,50 złotych.
Szczegółowe dane dotyczące liczby osób, które skorzystały z Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych i wypłaconych kwot przedstawia poniższa tabela:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Rodzaj działalności
Dopłata do wczasów turystycznych (pracownicy)
Dopłata do wczasów turystycznych (emeryci)
Wczasy zorganizowane
Zapomogi bezzwrotne (pracownicy)
Zapomogi bezzwrotne (emeryci)
Pożyczki na remont (pracownicy)
Pożyczki budowlane (pracownicy)
Pożyczki na remont (emeryci)
Działalność kulturalno-oświatowa
i rekreacyjno-sportowa
Paczki świąteczne dla dzieci pracowników
Bony towarowe (pracownicy)
Bony towarowe (emeryci)
Dopłata opieki nad dziećmi w przedszkolach
Ogółem

Liczba osób
444
129
5
28
14
37
6
6
20

Kwota dopłat z ZFŚS
w zł.
367 950,00
111 900,00
2 100,00
18 075,00
6 650,00
326 000,00
116 000,00
19 000,00
935,70

94
263
119
7
1 172

9 413,05
202 275,00
99 600,00
3 911,50
1 283 810,25

9.
Działalność uczelnianych klubów sportowych AZS
9.1. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KLUBU SPORTOWEGO
AZS-AWF WARSZAWA
Klub Sportowy AZS-AWF Warszawa składa sprawozdanie merytoryczne w
zakresie prowadzonego szkolenia sportowego realizowanego w 10 dyscyplinach
sportowych w ramach sekcji sportowych Klubu w roku akademickim 2012/13 oraz
udziału zawodników Klubu – reprezentantów AZS-AWF Warszawy, w ogólnopolskiej i
międzynarodowej rywalizacji sportowej.
W ramach, prowadzonego szkolenia sportowego realizowano treningi dziesięciu
sekcji sportowych klubu: judo, lekkiej atletyki, pływackiej, rugby, szermierczej,
wioślarskiej, piłki ręcznej, piłki siatkowej, taekwondo olimpijskiego i zapaśniczej.
Szkoleniem objęto przeszło 900 zawodników, począwszy od najmłodszych adeptów po
zawodników w kategorii senior. Poprzez swoje występy na arenach międzynarodowych i
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krajowych, jako zawodnicy warszawskiego klubu, promowali Uczelnię. Klub znakomicie
realizuje promocję kultury fizycznej i aktywnego spędzania wolnego czasu wśród
mieszkańców naszego miasta.
Zawodnicy Klubu AZS-AWF Warszawa zdobyli w roku akademickim 2012/13 roku
medale najważniejszych imprez sportowych w tym:
1 medal mistrzostw świata seniorów:
srebrny medal - Paweł Korzeniowski - pływanie, 200 m st. motylkowym
2medale mistrzostw Europy seniorów
srebrny medal – Michał Majewski – szermierka, floret turniej drużynowy
brązowy medal – Aleksandra Socha – szermierka, szabla turniej indywidualny
2medale mistrzostw Europy młodzieżowców
srebrny medal – Matylda Ostojska – szermierka, szabla turniej indywidualny
brązowy medal – Matylda Ostojska – szermierka, szabla turniej drużynowy
2 medale mistrzostw Europy juniorów:
srebrny medal – Łukasz Ozdarski - lekka atletyka sztafeta 4 x 400m, Rekord Polski
Juniorów
brązowy medal - Natan Węgrzycki-Szymczyk, wioślarstwo
2 medale z Uniwersjady
złoty medal - Paweł Korzeniowski - pływanie, 100 m st. motylkowym
brązowy medal - Paweł Korzeniowski - pływanie, 200 m st. dowolnym
1 medal akademickich mistrzostw świata:
złoty medal - Katarzyna Michalak, zapasy kobiet
W ogólnopolskiej klasyfikacji klubowej w Systemie Sportu Młodzieżowego nasz
Klub analogicznie do lat wcześniejszych zajął bardzo mocną 3 pozycję z dorobkiem
1591,69 punktów. Po raz kolejny dało to najwyższy wynik wśród klubów warszawskich i
jednocześnie wśród klubów województwa mazowieckiego.
Zawodnicy Klubu AZS-AWF Warszawa zdobyli w sumie:
79 medale Mistrzostw Polski Seniorów w tym 29 złote, 24 srebrne, 26 brązowych
oraz
74 medali Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzieżowców w tym 20 złotych, 19
srebrnych i 35 brązowych.
Klub prowadził również szkolenie czterech drużyn ligowych: zespołu Ekstraligi
rugby, I ligowego zespołu piłki ręcznej kobiet, II ligowego zespołu piłki ręcznej
mężczyzn oraz II ligowego zespołu piłki siatkowej kobiet.
Klub AZS-AWF Warszawa wraz z Akademią byli gospodarzami zawodów:
 XXXV Turnieju Szermierczego we florecie mężczyzn „O Złoty Floret J.M.
Rektora AWF”, turniej jest wpisany do cyklu Pucharów Polski,
 Pucharu Europy w szpadzie kobiet U23 i Puchar Polski w szpadzie kobiet,
 Turnieju piłki ręcznej młodzików „Memoriał Andrzeja Krawczyka”
 Międzynarodowego Turnieju w rugby mężczyzn
 Finału Mistrzostw Polski w rugby 7 kobiet
Od wielu lat Klub AZS-AWF Warszawa utrzymuje najwyższy poziom sportowy
w naszym kraju, będąc najwyżej sklasyfikowanym klubem w rankingach olimpijskich
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oraz jednym z najlepszych w Polsce i zdecydowanie najlepszym w całym województwie
mazowieckim pod względem szkolenia dzieci i młodzieży.

9.2. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KLUBU SPORTOWEGO
AZS-AWF W BIAŁEJ PODLASKIEJ
1.

Zarząd Klubu

Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Członków Klubu
Sportowego AZS-AWF przy Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej
Podlaskiej w dniu 07 grudnia 2011 roku dokonano wyboru Prezesa Klubu i Zarządu
Klubu na dwuletnią kadencję (2011-2013).
Aktualny skład osobowy Zarządu Klubu przedstawia się następująco:
Prezes Klubu
Wiceprezes /ds. Szkoleniowych
Sekretarz Zarządu
Przedstawiciel Władz Uczelni
Przewodniczący Rady Trenerów
Członkowie Zarządu:

2.

- Mariusz Lichota
- Waldemar Czempiński
- Barbara Długołęcka
- Adam Wilczewski
- Krzysztof Stipura
- Leszek Horeglad
- Leszek Korolczuk

Kadra szkoleniowa i biuro Klubu (stan na dzień 30.06.13)
51

Sekcja lekkiej atletyki – 6 szkoleniowców:
mgr Krzysztof Stipura
– trener klasy M – blok rzutów
dr Stanisław Kędra
– trener klasy M - blok sprintu
mgr Tadeusz Makaruk
– trener klasy M – blok skoków
dr Beata Makaruk
– trener II klasy – grupa młodzieżowa
mgr Agnieszka Jarmużek
– trener II klasy – grupa rzutów
dr Hubert Makaruk
– trener II klasy – grupa skoków

Sekcja podnoszenia ciężarów (I Liga) – 3 szkoleniowców:
dr Jarosław Sacharuk
– trener II klasy – trener główny sekcji
mgr Paulina Szyszka
– instruktor – grupa młodzieżowe
Kol. Dawid Sacharuk
– instruktor – grupa młodzieżowa
Sekcja pływacka:
mgr Bartłomiej Kargulewicz – trener główny sekcji
Sekcja koszykówki mężczyzn – 1 szkoleniowiec
dr Janusz Zieliński
– trener II klasy
Sekcja piłki siatkowej kobiet i mężczyzn – 2 szkoleniowców:
mgr Marcin Śliwa
– trener II klasy
Kol. Bartłomiej Rebzda
Sekcja piłki ręcznej mężczyzn – 1 szkoleniowiec:
dr Sławomir Bodasiński
– trener I klasy
Obsługa administracyjno-finansowa i medyczna Klubu:
Małgorzata Wojtiuk
– Główna Księgowa Klubu
Danuta Celińska
– kierownik sekcji sportowych, koordynator
finansowy programu Akademickiego Centrum
Szkolenia Sportowego w Białej Podlaskiej
Janusz Borodyjuk
– kierownik sekcji sportowych, koordynator
programu Akademickiego Centrum Szkolenia
Sportowego
w Białej Podlaskiej
lek. med. Zbigniew Chazan – lekarz klubowy.

3. Działalność sportowa w sekcjach sportów indywidualnych i gier
zespołowych
Działalność szkoleniowa w sekcji lekkiej atletyki jest prowadzona w czterech
blokach: rzutów, skoków, sprintu oraz biegów długich we wszystkich kategoriach
wiekowych. Najlepsi zawodnicy są objęci Programem Akademickiego Centrum
Szkolenia
Sportowego
w Białej Podlaskiej. W 2013 roku w programie ACSS uczestniczy 11 osób (3
zawodniczki i 8 zawodników).
Najlepsi lekkoatleci Klubu Sportowego AZS-AWF przy WWFiS w Białej
Podlaskiej są członkami kadry narodowej Polski w poszczególnych kategoriach
wiekowych.
Podobnie jak w latach ubiegłych, sekcja może poszczycić się znaczącym dorobkiem
medalowym na najważniejszych imprezach mistrzowskich o zasięgu krajowym
i międzynarodowym.
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W trakcie 57 Halowych Mistrzostw Polski Seniorów w Spale, w lutym 2012
roku, bialscy lekkoatleci wywalczyli 2 medale: Marcin Starzak – 2 miejsce w skoku w
dal, Anna Zych - 2 miejsce w trójskoku.
Udanie zaprezentowali się lekkoatleci z Białej Podlaskiej podczas Mistrzostw
Polski AZS, które odbyły się w dniach: 18-19 maja 2013 roku w Łodzi. Łącznie
akademicy z Białej Podlaskiej wywalczyli 9 medali, w tym: 4 złote, 3 srebrne i 2
brązowe. Ekipa z Białej Podlaskiej uplasowała się 6 pozycji z dorobkiem 109 pkt w
klasyfikacji klubowej. Dorobkiem medalowym podzieli się: Przemysław Czajkowski – 1
miejsce – rzut dyskiem, Maksym Sypniewski – 1 miejsce – trójskok, Agnieszka
Dudzińska – 1 miejsce – pchnięcie kulą, Anna Zych – 1 – trójskok, Jacek Wiśniewski – 2
miejsce – rzut dyskiem, Marcin Starzak – 2 miejsce – skok w dal, Małgorzata Raciborska
– 2 miejsce – rzut dyskiem, Damian Karolak – 3 miejsce – 100 m, sztafeta 4 x 100 m
mężczyzn – III miejsce.
W pierwszym rzucie Ekstraklasy Ligi Lekkoatletycznej, który odbył się
w Białymstoku ekipa z Białej Podlaskiej uplasowała się na wysokiej, piątej pozycji
z dorobkiem 2727 pkt.
Bialscy lekkoatleci wywalczyli dwa medale podczas 30 Młodzieżowych
Mistrzostw Polski w Bydgoszczy w dniach: 29-30.06.2013 r. Maksym Sypniewski
zdobył
złoty
medal
w trójskoku, a Małgorzata Raciborska medal srebrny w rzucie dyskiem.
Ze startów międzynarodowych na uwagę zasługuje udział Agnieszki Dudzińskiej
podczas IV Drużynowych Mistrzostw Europy (Superliga) w Gateshead (Wielka Brytania)
w czerwcu 2013 roku. Zawodniczka uplasowała się na dziesiątej pozycji w konkurencji
pchnięcia kulą.
Działalność szkoleniowa w sekcji podnoszenia ciężarów jest prowadzona we
wszystkich kategoriach wagowych i wiekowych. Najlepsi zawodnicy są objęci
programem Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego w Białej Podlaskiej.
W 2013 roku w programie ACSS uczestniczy 7 osób (4 zawodniczki i 3 zawodników).
Czołowe zawodniczki i zawodnicy Klubu Sportowego AZS-AWF są członkami kadry
narodowej Polski. Zawodniczki i zawodnicy sekcji podnoszenia ciężarów uzyskali szereg
wartościowych rezultatów w roku akademickim 2012/2013.
Podczas Młodzieżowych Mistrzostw Polski do 23 lat w 2012 roku, które odbyły
się
w dniach: 26-28 października w Siedlcach na podium znalazły się dwie zawodniczki
bialskiego Klubu: Agata Zaweracz zajęła drugie miejsce, a Emilia Malec miejsce trzecie.
Obie wystartowały w kat. wagowej 53 kg.
Do udanych należy zaliczyć start bialskich ciężarowców podczas III
Akademickich Mistrzostw Świata w dniach: 06-09 listopada i Młodzieżowych
Mistrzostw Europy do 23 lat w dniach: 30 listopada – 10 grudnia 2012 roku.
Obie imprezy przeprowadzono w Eilat w Izraelu.
Emilia Malec zdobyła brązowy medal w kat. wagowej 48 kg, natomiast Kamil Kulpa był
ósmy w kategorii wagowej + 105 kg – podczas Akademickich Mistrzostw Świata.
Natomiast Monika Grzesiak zajęła trzecie miejsce w kategorii wagowej 48 kg, a Agata
Zaweracz miejsce czwarte w kategorii wagowej 53 kg – podczas Młodzieżowych
Mistrzostw Europy do 23 lat.
Bardzo udanie zaprezentowali się bialscy ciężarowcy podczas Mistrzostw Polski
AZS, które odbyły się w dniach: 25-26 maja 2013 roku w Częstochowie. Zawodniczki i
zawodnicy KS AZS-AWF Biała Podlaska wywalczyli łącznie 12 medali, w tym: 5
złotych, 3 srebrne i 4 brązowe. Złotymi medalistami zostali: Monika Grzesiak w kat. 48
kg, Agata Zaweracz w kat. 53 kg, Klaudia Rusztyn w kat. 58 kg, Grzegorz Darczuk w
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kat. 85 kg, Kamil Kulpa w kat. +105 kg, srebrnymi medalistami zostali: Emilia Malec w
kat. 48 kg, Arkadiusz Marcinkowski w kat. 85 kg, Grzegorz Pepłowski w kat. 94 kg,
natomiast medale brązowe wywalczyli: Agnieszka Tyburek w kat. 48 kg, Marta
Szczepaniak w kat. +75 kg, Krzysztof Multan w kat. 105 kg oraz Grzegorz Goyski w kat.
+105 kg. W punktacji klubowej bialscy ciężarowcy uplasowali się na drugiej pozycji z
dorobkiem 94 pkt.
Kolejnym udanym startem był udział w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski do
23 lat. które w dniach: 28-30 czerwca 2013 roku przeprowadzono w Spale. Dorobek
medalowy bialskiej ekipy to trzy brązowe medale: Emilii Malec w kategorii 53 kg, Agaty
Zaweracz
w kategorii 58 kg i Marka Tracza w kategorii 94 kg. W punktacji klubowej bialski Klub
zajął wysokie trzecie miejsce z dorobkiem 68 pkt.
Sekcja pływacka z powodzeniem uczestniczy w rywalizacji akademickiej.
Zawodniczki i zawodnicy sekcji pływackiej wywalczyli szereg medali podczas
Akademickich Mistrzostw Województwa Lubelskiego.
Podczas Akademickich Mistrzostw Polski w Pływaniu, które odbyły się w
miesiącu kwietniu 2013 roku ekipa bialskich pływaków uplasowała się na miejscu
drugim
w klasyfikacji uczelni w rywalizacji kobiet i na miejscu siódmym w klasyfikacji uczelni
w rywalizacji mężczyzn. Na szczególne wyróżnienie zasługuje start Agnieszki Kargol,
która zdobyła dwa brązowe medale na 50 m stylem: motylkowym i grzbietowym.
Zespół piłkarzy ręcznych KS AZS-AWF Biała Podlaska sezonie 2012/2013
uczestniczył w rozgrywkach I Ligi, rozgrywkach szczebla centralnego, prowadzonych
przez Związek Piłki Ręcznej z siedzibą w Warszawie.
Siatkarki i koszykarze KS AZS-AWF Biała Podlaska uczestniczyli w
rozgrywkach ligowych na szczeblu województwa lubelskiego. Siatkarki awansowały do
rozgrywek centralnych o wejście do II Ligi w sezonie 2013/2014. Niestety ze względu na
brak odpowiednich środków finansowych, zespól nie został zgłoszony do dalszej
rywalizacji na szczeblu centralnym. Zespoły piłki siatkowej kobiet i mężczyzn
uczestniczyły ponadto
w rozgrywkach w ramach Akademickich Mistrzostw Województwa Lubelskiego, w tym
również w rywalizacji w plażowej piłce siatkowej.

4. Działalność organizacyjna Klubu
Klub przystąpił do Ogólnopolskiej Kampanii Promowania Sprawności Fizycznej,
organizując Test Coopera dla wszystkich, który przeprowadzono na stadionie
lekkoatletycznym w październiku 2012 roku.
Podobnie jak w latach ubiegłych, działalność statutowa Klubu była możliwa dzięki
współpracy Klubu z macierzystą uczelnią, Wydziałem Wychowania Fizycznego i Sportu
w Białej Podlaskiej.
Zawodnicy legitymujący się wysokimi osiągnięciami sportowymi mogli skorzystać z
pomocy dydaktycznej (ITS, IPS) i socjalnej, na miarę możliwości organizacyjnofinansowych uczelni, w granicach obowiązujących w tym zakresie przepisów, poprzez
stypendia
za
wyniki
w sporcie i uczelniane stypendia sportowe (wypracowane ze środków własnych Uczelni).
Ponadto najlepsi sportowcy mogli liczyć na stypendia z polskich związków sportowych
oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.
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W okresie konsultacji i zgrupowań szkoleniowych i podczas realizacji kalendarza imprez,
Uczelnia udostępniała Klubowi: kompleks obiektów sportowych, Dom Studenta,
gabinety odnowy biologicznej oraz saunę.
Znaczące znaczenie w działalności Klubu stanowi Program Akademickiego
Centrum Szkolenia Sportowego, aktualnie obejmujący sekcje: lekkiej atletyki,
podnoszenie ciężarów.
Podstawę działalności finansowej Klubu, w okresie sprawozdawczym, stanowiły
dotacje otrzymane z budżetu państwa (Program ACSS), jednostek samorządowych tj.:
Zarząd Województwa Lubelskiego i Gmina Miejska Biała Podlaska oraz sponsorów,
wspomagających poszczególne sekcje sportowe oraz całość działalności statutowej
stowarzyszenia.
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