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Wstęp 

 
Niniejsze sprawozdanie Rektora z działalności Uczelni w roku akademickim 2016/2017 

zostaje sporządzone na podstawie art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o 

szkolnictwie wyższym, w związku z § 45 ust. 2 pkt 6 Statutu Uczelni. Części posiedzenia 

Senatu Akademii, na którym przyjmuje się roczne sprawozdanie z działalności Uczelni i 

dokonuje się oceny pracy Rektora, przewodniczy wybrany członek Senatu, zgodnie z pkt 3 

załącznika nr 7 do Statutu AWF Warszawa. 

 
 

      
        

       Rok akademicki 2016/2017 był pierwszym rokiem nowej kadencji władz AWF Warszawa 

2016-2020, pod przewodnictwem JM Rektora, dr hab. prof. AWF Andrzeja Mastalerza. 

Chciałbym zatem jeszcze raz w tym miejscu bardzo Państwu podziękować za wyrażone po raz 

drugi w drodze wyborów zaufanie i pozwolenie mi zarówno na rozpoczęcie realizacji nowych 

przedsięwzięć, jak i na kontynuację przedsięwzięć rozpoczętych w poprzedniej kadencji. Tego 

typu przedsięwzięciem była chociażby zakończona sukcesem inwestycja modernizacji hali 

lekkoatletycznej im. Janusza Kusocińskiego, zrealizowana w przeważającej większości dzięki 

uzyskanym środkom zewnętrznym, których uzyskanie wiąże się z coraz większymi 

trudnościami. Realizacji poszczególnych inwestycji w roku akademickim 2016/2017 

poświęcony jest zresztą cały rozdział niniejszego sprawozdania, ukazując rozmiar 

realizowanej polityki inwestycyjnej w dobie bardzo ograniczonej przecież możliwości 
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ubiegania się o środki zewnętrzne. Dużym sukcesem zakończyła się również organizacja na 

terenie AWF Warszawa  XXI Międzynarodowego Kongresu Naukowego „Sport Olimpijski i 

Sport dla Wszystkich” (“Olympic Sport and Sport for All”) we wrześniu bieżącego roku, wraz 

z partnerem Polskim Komitetem Olimpijskim oraz we współpracy z Międzynarodowym 

Stowarzyszeniem Uniwersytetów Kultury Fizycznej i Sportu  (International Association of 

Physical Education and Sport Universities). Była to już trzecia edycja tego kongresu 

organizowana przez AWF Warszawa oraz czwarta organizowana w Polsce. W tym miejscu 

wspomnieć również należy o ciągle poszerzanej współpracy AWF Warszawa ze środowiskiem 

zewnętrznym, jak chociażby podejmowanie wspólnych działań promocyjnych z Dzielnicą 

Bielany, współpraca z Polskim Komitetem Olimpijskim, AZS Warszawa i innymi 

organizacjami sportowymi, czy też wspólne przedsięwzięcia z szeregiem instytucji 

finansowych, chcących aktywnie wspierać Uczelnię.  

       Niezwykle istotnym dla Akademii zadaniem, czemu chciałbym poświęcić niniejszy wstęp, 

jest również w chwili obecnej dostosowanie Uczelni do zmian prawnych, zarówno tych, które 

stały się już faktem, jak i tych planowanych. Dostosowanie to jest w chwili obecnej 

szczególnie ważne ze względu na finanse Uczelni, jak i perspektywy jej rozwoju. Wymaga to 

zarówno od władz AWF Warszawa, jak i całej jej społeczności akademickiej, dużej 

odpowiedzialności za los Akademii i mądrości w podejmowaniu decyzji. Tym bardziej może w 

chwili obecnej, niż w latach ubiegłych, ważne jest wzajemne zrozumienie dla podejmowanych 

działań, nie zawsze popularnych podczas ich wdrażania. Jednym z takich działań było 

chociażby dostosowanie rekrutacji na studia (ale również gruntowna analiza zmian w liczbie 

studentów już studiujących) do nowego algorytmu podziału dotacji dla uczelni publicznych, 

wprowadzonej w roku akademickim 2016/2017 rozporządzeniem MNiSW. Algorytm ten, obok 

wielu innych zmiennych, wprowadził przede wszystkim rygorystyczny wskaźnik dostępności 

kadry na poziomie 13 studentów na jednego nauczyciela akademickiego – każde odchylenie 

od tego wzorcowego wskaźnika wiąże się z dużymi konsekwencjami dla danej uczelni. Dzięki 

odpowiedzialnej polityce Akademii w latach ubiegłych wskaźnik ten w przypadku Naszej 

Uczelni jest bliski wzorcowego, dzięki czemu jako jedynemu AWF-owi w Polsce udało się 

uniknąć nierzadko znaczącego spadku dotacji z tego tytułu, i co za tym idzie – konsekwencji 

finansowych dla pracowników Uczelni. W przypadku innych wskaźników algorytmu, które 

niestety nierzadko są niekorzystne dla uczelni wychowania fizycznego, nieuwzględniając ich 

specyfiki, interweniowałem, zarówno w imieniu Akademii, jak w imieniu wszystkich AWF-ów 

w Polsce (jako przewodniczący KRAWF) u najwyższych władz państwowych, starając się 

zwrócić uwagę na dodatkowe koszty (jak chociażby utrzymanie obiektów sportowych) 
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ponoszone przez te uczelnie, a nieuwzględnione w algorytmie. Działania te na pewno zostały 

dostrzeżone. Niezależnie od powyższego, ze względu na niekorzystne dla uczelni wychowania 

fizycznego wskaźniki nowego algorytmu, należy się liczyć z dalszym spadkiem dotacji 

ministerialnej dla Naszej Uczelni. W celu dostosowania się jednak do nowej sytuacji 

finansowo-prawnej, podjęto szereg działań służących ograniczeniu niekorzystnych skutków 

nowych zasad podziału dotacji, jak chociażby uchwalenie przez Senat nowych zasad polityki 

kadrowej czy też wytycznych dla rad wydziałów w zakresie tworzenia programów studiów, a 

także szeregu zarządzeń Rektora z tym związanych. Działania te spotkały się ze zrozumieniem 

środowiska akademickiego. Nie sposób też, w aspekcie analizy ubiegłego roku 

akademickiego, nie wspomnieć o przygotowaniach do wprowadzenia nowej ustawy o 

szkolnictwie wyższym, tzw. ustawy 2.0. Przez cały rok akademicki trwała dyskusja w naszym 

środowisku akademickim nad jej planowana zawartością i potencjalnymi skutkami dla AWF 

Warszawa. Dzięki odpowiedzialności środowiska akademickiego Naszej Uczelni taką 

dyskusję można było przeprowadzić zawczasu, przygotowując odpowiednio Akademię na 

planowane zmiany, jak chociażby zmiany w zasadach kształtowania struktury uczelni, 

ścisłego powiązania finansowania z wynikami parametryzacji czy też zmiany w zasadach 

uzyskiwania uprawnień jednostek do nadawania stopni naukowych.  Zmiany te, wg MNiSW, 

są tylko kwestią czasu. Z planowanymi przez Ministerstwo zmianami wiąże się też 

niewątpliwie szczególna obecnie rola dziekanów wydziałów w aspekcie uzyskania przez 

kierowane przez nich jednostki możliwie jak najwyższej kategorii naukowej. Skutki podjętych 

albo niepodjętych w chwili obecnej działań Akademia będzie odczuwać przez lata. Jak z 

powyższego widać, niezwykle ważna w chwili obecnej jest konsolidacja całego środowiska 

akademickiego Uczelni i odpowiedzialność oraz odwaga przy podejmowaniu działań. Wpływ 

naszego środowiska na czynniki zewnętrzne, jak chociażby tworzenie przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa, jest oczywiście ograniczony, jednak to, jak przygotujemy AWF 

Warszawa na nadchodzące zmiany zależy już tylko od nas. Każdy z nas powinien czuć 

odpowiedzialność za losy Akademii, przekazując Ją następnym pokoleniom studentów i 

nauczycieli akademickich w możliwie jak najlepszej sytuacji, zgodnie z hasłem: „Różne 

pokolenia, ta sama pasja”. Życzę zatem zarówno Państwu, jak i samemu sobie, by 

podejmowane przez nas decyzje były mądre i adekwatne do nowej sytuacji prawnej i 

finansowej, z jaką być może przyjdzie nam się już niedługo zmierzyć. 
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1) Studenci i doktoranci 

 
a) Dane statystyczne dotyczące liczebności uwzględniające podział na 

wydziały, kierunki, formy i stopnie studiów 
 

 

W Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie w roku 

akademickim 2016/2017 studiowało łącznie 4739 os. (razem z cudzoziemcami) na studiach I i 

II i III stopnia, w tym na studiach stacjonarnych 4313 studentów i 64 doktorantów, zaś na 

studiach niestacjonarnych 362 studentów. Liczebność studiujących podano na podstawie 

sprawozdań GUS S-10 (studenci – wg stanu na 30.11.2016) i S-12 (doktoranci – wg stanu na 

31.12.2016). 

 

 

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO – 1543 +24 cudz., razem 1567 os. 

Kierunek Wychowanie Fizyczne 

 studia I stopnia 
o stacjonarne – 625 +17 cudz., (w tym 5 z Programu Erasmus+), razem 642 os. 
o niestacjonarne - 194 

 studia II stopnia 
o stacjonarne – 290 +1 cudz., razem 291 os. 
o niestacjonarne - 81 

Kierunek Sport 

 studia I stopnia stacjonarne – 208 +5 cudz., razem 213 os. 

 studia II stopnia  stacjonarne – 82 

Studia III stopnia stacj. doktoranckie z dziedziny nauk o kf – 63 +1 cudz., razem 64 os. 

 

WYDZIAŁ TURYSTYKI I REKREACJI – 810 +29 cudz., razem 839 os. 

Kierunek Turystyka i Rekreacja 

 studia I stopnia 
o stacjonarne – 569 +17 cudz., (w tym 5 z Programu Erasmus+), razem 586 os. 
o niestacjonarne - 1 

 studia II stopnia 
o stacjonarne – 240 +12 cudz., razem 252 os. 

 

WYDZIAŁ REHABILITACJI – 773 +1 cudz., razem 774 os. 

Kierunek Fizjoterapia 

 studia I stopnia stacjonarne – 320 

 studia II stopnia stacjonarne – 241 

Kierunek Pielęgniarstwo 

 studia I stopnia stacjonarne – 174 

Kierunek Terapia Zajęciowa 

 studia I stopnia stacjonarne – 38 +1 cudz., razem 39 os. 

 

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU w BIAŁEJ PODLASKIEJ – 862 

+14 cudz., razem 876 os. 

Kierunek Wychowanie Fizyczne 
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 studia I stopnia 
o stacjonarne – 513 +7 cudz., razem 520 os. 
o niestacjonarne – 1 

 studia II stopnia 
o  stacjonarne – 188 +4 cudz., razem 192 os. 
o niestacjonarne – 85 

Kierunek Sport 

 studia I stopnia stacjonarne – 75 (+3 cudz.), razem 78 os. 

 

WYDZIAŁ TURYSTYKI i ZDROWIA w BIAŁEJ PODLASKIEJ – 624 +59 cudz., razem 

683 os. 

Kierunek Turystyka i Rekreacja 

 studia I stopnia stacjonarne – 58 +16 cudz., razem 74 os. 

 studia II stopnia stacjonarne – 97 +13 cudz., razem 110 os. 

Kierunek Kosmetologia 

 studia I stopnia stacjonarne – 105 +24 cudz., razem 129 os. 

Kierunek Fizjoterapia 

 studia I stopnia stacjonarne – 286 +6 cudz., razem 292 os. 

 studia II stopnia stacjonarne – 78 

 

Studenci cz. warszawskiej stacj. i niestaj. bez cudzoziemców, razem: 3063 

Studenci Filii Biała Podlaska stacj. i niestacj. bez cudzoziemców, razem: 1486 

Studenci cudzoziemcy cz. warszawskiej stacj. i niestacj., razem: 53 (w tym 10 os. 

z Programu Erasmus+) 

Studenci cudzoziemcy Filii Biała Podlaska stacjonarni i niestacjonarni, razem: 73 

Studenci stacj. i niestacj. bez cudz. i bez studentów studiów III stopnia, razem: 4549 

Studenci stacj. i niestacj. z cudzoziemcami i bez studentów studiów III stopnia, razem: 4675 

Studenci stacj. z cudzoziemcami, razem: 4313 

Studenci niestacj. z cudzoziemcami, razem: 362 

Studenci stacj. z cudzoziemcami, łącznie ze studentami studiów III stopnia, razem: 4377 

 

 

 

 

Studenci cudzoziemcy 

 

W AWF w Warszawie w roku akademickim 2016/2017 studiowało łącznie 126 

cudzoziemców, wszyscy na studiach stacjonarnych, w tym 23 osoby na Wydziale 

Wychowania Fizycznego (18 na kierunku WF, 5 na kierunku Sport), 29 na Wydziale TIR na 

kierunku TIR,  1 w Wydziale Rehabilitacji na kierunku Terapia zajęciowa oraz 73 w Filii w 

Białej Podlaskiej – 3 os. na kierunku Sport, 11 na kierunku Wychowanie Fizyczne, 29 na 

kierunku Turystyka i Rekreacja, 24 na kierunku Kosmetologia oraz 6 na kierunku 

Fizjoterapia. Spośród wszystkich wyżej wymienionych cudzoziemców - 10 osób, to studenci 

z Programu Erasmus+, którzy zadeklarowali pobyt na cały rok akademicki 2016/2017. 

 

 



 8 

 

b) Działalność Biura Karier 
 

     Działalność Biura Karier w roku akademickim 2016/2017 obejmowała przede wszystkim 

pozyskiwanie ofert pracy, staży, praktyk, organizację spotkań z pracodawcami, warsztaty z 

przedsiębiorczości. W okresie sprawozdawczym Biuro Karier pozyskało 474 ofert pracy, z 

czego ok 35% spotkało się z zainteresowaniem studentów i absolwentów AWF Warszawa. 

Zorganizowano cykl spotkań dotyczący przedsiębiorczości „Pracuj na swoim” gdzie 

prelegentami byli specjaliści z Krajowej Izby Gospodarczej, Akademickich Inkubatorów 

Przedsiębiorczości. W całym cyklu wzięło udział 120 studentów AWF Warszawa. Biuro 

Karier przy współpracy z Stowarzyszeniem na rzecz Akademickich Biur Karier 

zorganizowało na Uczelni „Careerdate”- spotkania rekrutacyjne przy kawie. W wydarzeniu 

wzięło udział 6 firm, które zaproponowały rozmówcom stanowiska pracy, staży i praktyk. 

Ponad to zostało zorganizowanych wiele spotkań z pracodawcami formie spotkań oraz stoisk 

informacyjnych. W semestrze letnim zorganizowano cykl spotkań pt. „Rozmowa 

kwalifikacyjna krokiem do kariery”. W roku akademickim 2016/2017 podpisano 

porozumienia z Mazowiecką Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy, Centrum 

Przedsiębiorczości i Rozwoju, firmą Treningownia oraz Stowarzyszeniem na Rzecz 

Akademickich Biur Karier. 

     Studenci i absolwenci AWF Warszawa mieli możliwość uczestniczenia w indywidualnych 

konsultacjach z zakresu tworzenia dokumentów aplikacyjnych, budowania ścieżki 

zawodowej, udziału w wolontariacie międzynarodowym, pozyskiwania funduszy na 

rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Biuro Karier w okresie sprawozdawczym 

informowało studentów i absolwentów AWF Warszawa o licznych seminariach, 

konferencjach, eventach oraz spotkaniach z zakresu rynku pracy oraz tematyki związanej z 

kierunkami studiów. 

     Biuro Karier wypełnia obowiązki zgodnie z Uchwałą Senatu nr 6 z 2013/2014 r. dotyczącą 

przeprowadzenia ankiety „Monitorowania kariery zawodowej absolwentów” a także zgodnie 

z Zarządzaniem Rektora nr 69 z 2013/2014 r. została przeprowadzona ankieta „Opinie i 

oczekiwania pracodawców względem kompetencji i kwalifikacji zawodowych absolwentów 

AWF Warszawa”. W roku akademickim 2016/2017 zostały przeprowadzone prace nad 

aktualizacją ankiet.  

     Pracownik Biura Karier uczestniczył w szkoleniach i konferencjach mających na celu 

podnoszenie kompetencji i aktualizację wiedzy o rynku pracy, reprezentował także Biuro 

Karier AWF Warszawa na II Konferencji Akademickich Biur Karier KRASP w Łodzi. 

Biuro Karier jest członkiem Mazowieckiej Sieci Biur Karier oraz współpracuje ze 

Stowarzyszeniem na rzecz Akademickich Biur Karier.  

 

 

c) Uczelniany System Jakości Kształcenia 

 
 

Rok akademicki 2016/2017, był etapem doskonalenia uczelnianego sytemu 

zapewniania jakości kształcenia jako całości. W założeniu był to rok doskonalenia 

funkcjonowania wdrożonych w jednostkach systemów zapewnienia jakości kształcenia, 

monitorowania przez wydziałowe komisje ds. jakości kształcenia skuteczności i sprawności 

przyjętych rozwiązań oraz wprowadzania niezbędnych korekt. Efektem prac w jednostkach 
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było opracowanie sprawozdań z oceny własnej oraz rekomendacji przyjętych przez właściwe 

organy, jak również przeprowadzenie przeglądu funkcjonowania systemu wydziałowego. 

W roku sprawozdawczym zakończono procedurę audytu w zakresie wdrożenia i 

funkcjonowania wydziałowych systemów zapewnienia jakości kształcenia na wydziałach 

przygotowujących się w najbliższym czasie do akredytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej  

Władze wydziałów, członkowie Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia, a także 

Przewodniczący Wydziałowych Komisji ds. Jakości Kształcenia mieli możliwość 

uczestniczenia w konsultacjach opracowanych przez PKA projektów kryteriów oceny 

programowej dla profili ogólnoakademickiego oraz praktycznego, a także wzoru raportu 

samooceny. 

Prace Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia, w nowym składzie powołanym na 

kadencję 2016-2020, doprowadziły do: 

 aktualizacji uchwały senatu w sprawie wdrożenia w AWF Warszawa Krajowych Ram 

Kwalifikacji, w związku ze zmianami niektórych przepisów prawnych, 

 aktualizacji narzędzi do badania oczekiwań kandydatów na studia w AWF Warszawa, 

 modyfikacji narzędzia do monitorowania losów Absolwentów AWF Warszawa, 

 modyfikacji narzędzia monitorującego opinie i oczekiwania pracodawców względem 

kompetencji i kwalifikacji zawodowych Absolwentów AWF Warszawa, 

Komisja analizowała także kwestię zagadnień, którymi komisja powinna zająć się w 

kolejnych latach, w tym wzmocnieniem dyskusji o akademickości kształcenia w AWF 

Warszawa.  Ponadto, jak co roku prowadzono badania ankietowe dotyczące: 

 oceny zajęć dydaktycznych na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz 

studiach podyplomowych, narzędziami wypracowanymi przez wydziały, 

 satysfakcji doktorantów z kształcenia w AWF Warszawa, 

 opinii uczestników wymiany międzynarodowej (uczestników programu Erasmus+), 

 oczekiwań kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia, 

 opinii studentów kończących studia na temat kształcenia w uczelni,  

 oceny pracy jednostek administracyjnych, 

 monitorowania karier zawodowych absolwentów, 

 opinii i oczekiwań pracodawców względem kompetencji absolwentów. 

 

Wzorem ubiegłego roku odbywały się, organizowane na wydziałach lub w jednostkach, 

spotkania Głównego Specjalisty ds. Jakości Kształcenia z przedstawicielami wydziałowych 

komisji ds. jakości kształcenia lub komisji ds. jakości kształcenia w jednostkach. W związku 

z prowadzonym zadaniem audytowym  odbywały się również konsultacje i spotkania 

Głównego Specjalisty ds. Jakości Kształcenia z Przewodniczącymi Wydziałowych Komisji  

ds. Jakości Kształcenia, w zakresie przygotowania systemów zapewnienia jakości kształcenia 

do oceny zewnętrznej. 
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2) Zasoby ludzkie 
 

a) Nauczyciele akademiccy – dane statystyczne 
 

    

Stan zatrudnienia nauczycieli akademickich w AWF w Warszawie oraz w Filii w Białej 

Podlaskiej  (na dzień 30.09.2017 r.) 
 

Stanowisko 

Biblioteka 

Główna 
Miedzywydz. 

Lab. 

Neuropsycho

fizjologii 

Wydział 

 Filia w 

Białej 

Podlaskiej 

Razem 

WWF WR WTiR 

Profesor 

zwyczajny 

 
 9 6 - 13 28 

Profesor 

nadzwyczajny z 

tytułem 

 

 1 2 - 1 4 

Profesor 

nadzwyczajny 

 
 7 11 6 15 39 

Adiunkt 
 

 14 17 15 19 65 

Adiunkt /doktor 

habilitowany/ 

 
 2 1 - - 3 

Docent 
 

 2 3 - 3 8 

Asystent /dr/ 
 

 5 4 1 6 16 

Asystent 
 

1 15 9 3 12 40 

St. wykładowca 

/dr/ 

 
 36 12 12 37 97 

St. wykładowca 

/mgr/ 

 
 5 1 - 4 10 

Wykładowca /dr/ 
 

  1   1 

Wykładowca 
 

 10 9 3 17 39 

Lektor 
 

 2 3 3 3 11 

Instruktor 
 

 1 1  7 9 

st. kustosz dypl. 1      1 

Razem 1 1 

109 80 43 

137 371 
232 

 

 

Na dzień 30 września 2017 r. w Uczelni zatrudnionych jest 371 nauczycieli akademickich  

w tym  1 starszy kustosz dyplomowany w Bibliotece Głównej. 
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     W okresie od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r. w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie w części warszawskiej zostało przyjętych 21 nauczycieli 

akademickich oraz rozwiązano stosunek pracy z 16 nauczycielami akademickimi.  

 

 

 

b) Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi – dane statystyczne 
 

 

Stan zatrudnienia (w osobach) pracowników nie będących nauczycielami akademickimi 

w AWF w Warszawie oraz  Filii  w Białej Podlaskiej   

(na dzień 30 września 2017 r.) 

 

 

 

Grupy 

pracownicze 

Warszawa 
Filia w  

Białej 

Podlaskiej 

Razem Centrum 

Kształcen

ia Podypl. 

WWF WR WTiR 

Administracja 

dydaktyczna 

 

2 25 13 10  

24 

 

 

74 50 

Administracja 

centralna 
108 46 154 

Pracownicy 

fizyczni 
50 52 102 

Razem 208 122 330 

 

 

        W okresie od 01.10.2016 r. do 30.09.2017r. w grupie pracowników nie będących 

nauczycielami akademickimi Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w 

Warszawie (części warszawskiej) przyjęto 6 osób   oraz rozwiązano stosunek pracy z 13 

pracownikami z czego 4 osoby przeszły na świadczenie emerytalne.  

          

         W Dziale Spraw Pracowniczych Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie 

zatrudnione są 3 osoby, w tym 1 osoba prowadzi sprawy Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych (Sprawozdanie z tej działalności w dalszej części sprawozdania) oraz pełni 

funkcję Sekretarza Senackiej Komisji ds. Odznaczeń i Wyróżnień.  
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3) Działalność naukowa i współpraca z zagranicą 

 
 

a) Projekty badawcze, działania statutowe i badania własne 
 

W roku akademickim 2016/2017 nauczyciele akademiccy Wydziałów warszawskich 

Uczelni realizowali następujące granty: 

1. „Modelowanie matematyczne funkcji kompensacyjnych mięśni kończyn dolnych w 

chodzie swobodnym osób z dysfunkcją narządu ruchu” – dr Michalina Błażkiewicz, grant 

SONATA_1 NCN; 

2. „Długofalowa ocena konsekwencji wcześniactwa w aspekcie parametrów somatycznych, 

funkcji płuc i tolerancji wysiłku” kierownik dr Katarzyna Kaczmarczyk, grant 

SONATA_4 NCN; 

3. „Wpływ zmienności genetycznej na wybrane wskaźniki aktywności osi podwzgórzowo-

przysadkowo-nadnerczowej w sportach walki”, kierownik prof. dr hab. Cezary 

Żekanowski, konkurs OPUS_4 NCN; 

4. „Etyka fizjoterapeuty. Dotyk, cielesność, intymność”, kierownik prof. dr hab. Alicja 

Przyłuska-Fiszer, konkurs OPUS_11 NCN; 

5. „Trwałość efektów treningowych w wyniku zastosowanych obciążeń kształtujących 

możliwości fizyczne zawodników sportów walki w trzyletnim cyklu szkoleniowym”, 

kierownik prof. dr hab. Czesław Urbanik, konkurs „Rozwój Sportu Akademickiego_2” 

MNiSW; 

6. „Wykorzystanie metod modelowania matematycznego do analizy i optymalizacji techniki 

ruchu w acyklicznych dyscyplinach sportu”, kierownik prof. dr hab. Andrzej Wit, konkurs 

„Rozwój Sportu Akademickiego_2” MNiSW; 

7. „Analiza efektów procesu treningowego na podstawie wybranych cech zdolności 

wysiłkowej oraz wskaźników hemodynamicznych, wydolnościowych i biochemicznych”, 

kierownik dr hab. prof. nzw. AWF Krzysztof Mazurek, konkurs „Rozwój Sportu 

Akademickiego_2” MNiSW; 

8. „Opracowanie sylwetki sensomotorycznej oraz procedury badań wydolnościowych 

ratowników KSRG w wystandaryzowanych czynnościach ratowniczych”. Projekt realizuje 

Konsorcjum naukowo-przemysłowe składające się ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w 

Warszawie, AWF Warszawa, Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie, 

Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. J. Tuliszewskiego, Szkoły 

Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej AAPSP w Krakowie oraz przedsiębiorstwa 

„Ślusarstwo PHU W. Radzik PHU” w Straszęcinie. Kierownikiem części projektu, którą 

realizuje AWF W-wa jest prof. dr hab. Czesław Urbanik, konkurs NCBiR; 

9. „Modelowanie matematyczne wiosłowania na jednoosobowej łodzi sportowej w celu 

symulacji komputerowej, optymalizacji i nauczania techniki ruchu”, kierownik dr hab. 

prof. nzw. AWF Michał Wychowański, konkurs „Rozwój Sportu Akademickiego_4” 

MNiSW; 

10. „Bioelektryczna aktywność mięśni, jako wyznacznik zmęczenia w biegach na dystansie 

od 400 do 1500m”, kierownik dr hab. prof. nzw. AWF Andrzej Mastalerz, konkurs 

„Rozwój Sportu Akademickiego_4” MNiSW; 

11. „Optymalizacja kontroli przygotowania zawodników w koszykówce na wózkach”, 

kierownik dr hab. prof. nzw. AWF Bartosz Molik, konkurs „Rozwój Sportu 

Akademickiego_4” MNiSW. 
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Badania statutowe obejmują zadania prowadzone w sposób ciągły. Od 2014 roku 

obowiązuje Uchwała nr 45/2013/2014 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie z 15 kwietnia w sprawie zasad wydatkowania środków 

przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podstawowym jednostkom 

organizacyjnym AWF Warszawa na finansowanie działalności statutowej. Najważniejsze 

regulacje wynikające z tej Uchwały to powołanie Wydziałowych Komisji Nauki, które 

przejęły od Senackiej Komisji Nauki opiniowanie sprawozdań z realizacji projektów oraz 

wniosków o finansowanie badań statutowych. Decydentami środków przyznanych na 

działalność statutową wydziałom stali się ich dziekani. 

Jednostki naukowe otrzymują dotację podmiotową na dofinansowanie działalności 

statutowej w podziale na poszczególne panele finansowania: 

 

Na utrzymanie potencjału badawczego (dotacja bazowa) Wydziały warszawskie 

otrzymały: 

 

Rok/jednostka WWF WR WTiR 

2016 335 490 zł 266 240 zł 0 

2017 364 360 zł 318 890 zł 0 

 

Dotacja celowa na finansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań 

z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów 

doktoranckich finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym wyniosła: 

 

Rok/jednostka WWF WR WTiR 

2016 103 060 zł 18 990 zł 0 

2017 120 800 zł 19100 0 

 

Liczbę projektów badawczych realizowanych przez podstawowe jednostki 

organizacyjne części warszawskiej AWF W-wa przedstawia poniższa, wykaz aktualnie 

realizowanych projektów opisany jest pod tabelą. Wykaz ten znajduje się również na stronie 

internetowej AWF Warszawa (http://www.awf.edu.pl/nauka/badania-naukowe/projekty-

badawcze-dotacja-statutowa).  
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LICZBA PROJEKTÓW STATUTOWYCH REALIZOWANYCH W AWF 

WARSZAWA PRZEZ WYDZIAŁY WARSZAWSKIE* 

 

Wydział 

Działalność 
statutowa 

DS DM 

WWF 

Katedra Sportu 9 2 

Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych 8 6 

Katedra Nauk Biomedycznych 5 1 

Laboratorium Neuropsychofizjologii 1 0 

RAZEM WWF 23 9 

WR 

Katedra Nauk Przyrodniczych 2 0 

Katedra Psychospołecznych Podstaw Zdrowia i 

Rehabilitacji 
3 1** 

Katedra Nauczania Ruchu 5 0 

Katedra Fizjoterapii 3 0 

Katedra Rehabilitacji 6 1** 

RAZEM WR 19 2 

                                                 WTiR 8 3** 

 
* Stan na 31 sierpnia 2017 roku. 
** Wykonawcami są doktoranci WWF. 
 
  

 

WYKAZ REALIZOWANYCH PROJEKTÓW STATUTOWYCH (stan na 31.08.2017 

r.) 

DS-197, dr Barbara Pędraszewska: Społeczne aspekty sportu wśród młodzieży szkolnej i 

akademickiej Warszawy (1956-1989). 

DS.-209, prof. Dr hab. Jery Kosiewicz: Sport w świetle tradycyjnych i współczesnych 

wartości społecznych. 

DS.-210, dr Stanisław Kuźmicki: Budowa somatyczna i możliwości anaerobowe 

zawodników na najwyższym poziomie mistrzostwa w wybranych dyscyplinach sportu (judo, 

zapasy, łyżwiarstwo szybkie i bobsleje). 
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DS.-211, dr Dagmara Iwańska: Oddziaływanie treningu proprioceptywnego na 

funkcjonowanie aparatu mięśniowo-stawowego kobiet o różnym statusie miesiączkowym. 

DS-216, mgr Jolanta Marszałek: Ocena systemu klasyfikacji zawodników w piłce siatkowej 

na siedząco. 

DS.-223, dr Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka: Ocena globalnych wzorców ruchu wg 

Prechtla u niemowląt z zaburzeniami w dystrybucji napięcia mięśniowego. 

DS.-225, dr hab. n. med. prof. nzw. AWF. Małgorzata Łukowicz: Rozkład napięcia 

posturalnego u niemowląt  urodzonych przedwcześnie i o czasie z zaburzeniami  

funkcjonowania OUN w porównaniu do dzieci zdrowych. 

DS.-229, dr Tatiana Poliszczuk: Percepcja wizualna a specyficzne zdolności koordynacyjne 

zawodniczek sportowych gier zespołowych. 

DS.-230, dr Marzena Malara: Parametry biochemiczne we krwi, sposób żywienia, 

aktywność fizyczna i budowa ciała młodych kobiet i mężczyzn prawidłowo i nieprawidłowo 

oceniających swoją sylwetkę. 

DS.-232, dr hab. Michał Lenartowicz: Style konsumpcji sportowej Polaków. 

DS.-235, dr hab. prof. nzw. AWF Krzysztof Perkowski: Budowa ciała, aktywność fizyczna 

i wydolność aerobowa i anaerobowa studentów z różnych środowisk społecznych w 

przebiegu 3-letnich studiów I-stopnia. 

DS.-236, dr Monika Johne: Ocena i porównanie wydolności tlenowej i beztlenowej u 

wysokokwalifikowanych szpadzistów , florecistów i szablistów. 

DS.-237, dr Anna Kuk: Uczestnictwo w warsztatach psychologicznych studentów AWF 

Warszawa a ich intrapsychiczne i interpersonalne zasoby warunkujące relacje społeczne. 

DS-238, dr Małgorzata Stachowicz: Trening mięśni oddechowych a możliwości wysiłkowe 

pływaków AWF Warszawa. 

DS.-239, dr hab. Izabela Rutkowska: Ocena zdolności utrzymania równowagi u osób z 

dysfunkcją wzroku oraz ze sprzężoną niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – 

opracowanie i ewaluacja programu usprawniania. 

DS.-240, mgr Bartosz Wysoczański: Wpływ magnetoterapii na krążenie obwodowe u kobiet 

w wieku podeszłym (60+). 

DS.-241, dr Piotr Czyżewski: Ocena aktywności codziennej osób starszych po dużych 

operacjach brzusznych. 

DS.-242, dr Grzegorz Bednarczuk: Poziom równowagi statycznej osób z dysfunkcją 

narządu wzroku uprawiających sport. 

DS.-243, prof. dr hab. Henryk Sozański: Identyfikacja czynników i uwarunkowań rozwoju 

olimpijskiego kobiet. 

DS.-244, dr Sylwia Nowacka-Dobosz: Sprawność fizyczna ludzi powyżej 60 roku życia z 

Mazowsza. 

DS.-245, dr hab. prof. AWF Anna Pawlikowska-Piechotka: Uwarunkowania przestrzenne 

i społeczne zrównoważonego rozwoju turystyki kulturowo-religijnej (na przykładzie 

wybranych sanktuariów Warszawy i regionu Mazowsza). 

DS.-249, dr hab. prof. AWF Stanisław Piekarski: Uwarunkowania turystyczno-społeczne 

polskich festiwali kultury kresowej. 

DS.-255, dr Anna Dąbrowska-Zimakowska: Wsparcie ze strony douli a przeżycia 

emocjonalne kobiet związane z ciążą, porodem oraz opieką nad dzieckiem. 

DS.-256, prof. dr hab. Monika Guszkowska: Wpływ zajęć nordic walking oraz ćwiczeń 

umysłowych na poziom sprawności fizycznej i poznawczej osób w starszym wieku. 

DS.-257, dr Michalina Błażkiewicz: Wpływ leczenia zachowawczego lub operacyjnego 

odcinka lędźwiowego kręgosłupa na biomechaniczne parametry chodu i stabilność posturalną. 

DS.-258, dr Agnieszka Stępień: Mechanizmy kompensacyjne i adaptacyjne w okresie 

rozwojowym dzieci i młodzieży z wybranymi deformacjami narządu ruchu. 
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DS.-259, dr Agnieszka Zdrodowska: Zmienność stabilności posturalnej i chodu u osób 

przed oraz po implantacji ślimakowej. 

DS.-260, dr n.med. Marta Sidaway: Ocena powtarzalności i wiarygodności testów oceny 

funkcji mięśni oddechowych u pacjentów w stanie ostrym i podostrym po udarze mózgu z 

ewentualnym następczym badaniu funkcji mięśni oddechowych. 

DS.-261, dr Jolanta Marszałek: Efektywność jazdy na wózku inwalidzkim aktywnym oraz 

dźwigowym. 

DS.-262, dr Agnieszka Wójcik: Ocena działania masażu gastrycznego brzucha u chorych z 

zaparciem objętych stacjonarną opieką paliatywną. 

DS.-263, dr Anna Ogonowska-Słodownik: Adaptacja kulturowa (polska wersja) testu 

WOTA (Water Orientation Test Alyn). 

DS.-264, dr Krzysztof Dudziński: Współzależność dysfunkcji poszczególnych odcinków 

kończyny dolnej między sobą oraz stabilizacją funkcjonalną tułowia. 

DS.-265, dr Anna Dąbrowska-Zimakowska: Prężność psychiczna i samoocena a radzenie 

sobie w sytuacjach trudnych przez dzieci, młodzież i dorosłych z porażeniem mózgowym. 

DS.-266, dr Anna Leś: Działalność warszawskich domów opieki społecznej i dziennego 

pobytu w kontekście podtrzymywania i poprawiania sprawności funkcjomalnej osób po 60. 

roku życia. 

DS.-267, dr Anna Leś: Inicjatywa oddolna/lokalna jako narzędzie budowania 

prozdrowotnego stylu życia mieszkańców Warszawy. 

DS.-268, dr Anna Ostrowska-Tryzno: Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju turystyki 

biznesowej. Standardy „green & healthy meeting" w teorii oraz w praktyce organizacji 

spotkań i wydarzeń. 

DS.-269, dr Mirosław Mikicin: Wpływ treningu uwagi na zmiany w spostrzeganiu 

peryferyjnym i koordynacji sensomotorycznej piłkarzy nożnych, piłkarzy ręcznych i 

siatkarzy. 

DS.-270, dr Jerzy Chełmecki: Zapomniane tradycje działalności warszawskiego 

Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół" po II wojnie światowej – zdelegalizowanego w 1948 

roku. 

DS.-271, dr Anna Mróz: Ocena efektów rehabilitacji osób po urazie rdzenia kręgowego z 

wykorzystaniem egzoszkieletu na podstawie wybranych wskaźników fizjologicznych. 

DS.-272, dr Anna Kopiczko: Stan tkanki kostnej, markery kościotworzenia, wybrane 

wskaźniki stanu odżywienia a zachowania zdrowotne młodych mężczyzn i kobiet. 

DS.-273, dr hab. Jakub Adamczyk: Ocena skuteczności wybranych form regeneracji 

powysiłkowej i przeciwdziałaniu opóźnionej bolesności mięśniowej (DOMS) z 

wykorzystaniem termografii. 

DS.-274, dr hab. prof. AWF Marek Kruszewski: Zmiany adaptacyjne zawodników trójboju 

siłowego o różnym stopniu zaawansowania sportowego w świetle wskaźników somatycznych 

i fizjologicznych. 

DS.-275, dr Anna Kuk: Kompetencje społeczne, inteligencja emocjonalna i kondycja 

psychiczna studentów WWF AWF. 

DS.-276, dr Michał Staniszewski: Efektywność treningu pylometrycznego o różnym 

charakterze pracy mięśni kończyn dolnych. 

DS.-277, prof. dr hab. Jerzy Kosiewicz: Dylematy współczesnego olimpizmu – aspekty 

filozoficzne i społeczne. 

DS.-278, dr Piotr Rymarczyk: Rekreacja fizyczna w mediach społecznościowych – analiza 

popularnych blogów i stron facebookowych poświęconych tematyce rekreacyjnej oraz 

badanie ich społecznej recepcji. 

DS.-279, dr Karol Gryko: Budowa ciała, sprawność fizyczna, wydolność anaerobowa i 

aerobowa zawodników i zawodniczek Kadr Narodowych U 14-20 w koszykówce. 
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DS.-280, dr n. med. Joanna Ścibek: Wpływ auto-rozluźniania mięśniowo-powięziowego 

(self myofascial release – SMR) rozcięgna podeszwowego na zmiany gibkości i stabilność 

posturalną. 

DS.-281, prof. dr hab. Dmytro Poliszczuk: Koordynacyjne zdolności motoryczne, skład i 

budowa ciała wysokokwalifikowanych zawodników uprawiających sporty walki: różnice i 

podobieństwa. 

DS-282, dr hab. prof. AWF Jolanta Mogiła-Lisowska:Program upowszechniania 

wybranych składowych wczesnej profilaktyki zdrowotnej w środowisku wiejskim. 

 

PROJEKTY MŁODYCH NAUKOWCÓW 

DM-36, dr hab. prof. AWF Michał Lenartowicz, mgr Anna Szymańska 

(dokt.): Imigranci sportowi w polskich ligach tenisa stołowego i badmingtona. 

DM-42, mgr Daria Broda: Skład i budowa ciała a gibkość zawodniczek uprawiających 

techniczno-estetyczne dyscypliny sportu. 

DM-44, dr hab. prof. AWF Wojciech Szeligiewicz, mgr Justyna Pacelt (dokt.): 
Sport i rekreacja na wybranych zbiornikach wodnych dotkniętych zakwitami – konsekwencje, 

koszty, zagrożenia. 

DM-45, prof. dr hab. Monika Guszkowska, mgr Natalia Koperska (dokt.): Skuteczność 

stylów przywódczych w sporcie wysokokwalifikowanym. Jakie zachowania trenerskie 

sprzyjają odnoszeniu sportowych sukcesów? 

DM-49, mgr Sylwia Gocłowska: Satysfakcja klientów klubów fitness jako czynnik 

uczestnictwa w sporcie i rekreacji ruchowej. 

DM-50, dr hab. n. med. prof. AWF Małgorzata Łukowicz, mgr Izabela 

Zielińska(dokt.): Skuteczność metody kinesioterapii w terapii pacjentów z przewlekłym 

miażdżycowym niedokrwieniem kończyn dolnych. 

DM-51, prof. dr hab. Jerzy Nowocień, mgr Agata Flisiak (dokt.): Realizacja celów 

współczesnego wychowania fizycznego w opiniach nauczycieli wychowania fizycznego i 

dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych powiatu miasta Gdańsk. 

DM-52, prof. dr hab. Zbigniew Dziubiński,mgr Patrycjusz Matwiejczuk (dokt.): Postawy 

nowej klasy średniej wobec kultury fizycznej na przykładzie pracowników korporacji Public 

Relations. 

DM-53, Mgr Kamil Potrzuski: Infrastruktura sportowa w międzywojennej Warszawie na tle 

innych dużych miast II Rzeczpospolitej. 

DM-54, dr hab. prof. AWF Krzysztof Mazurek,mgr Magdalena Pałka (dokt.): Efekty 

zdrowotne ćwiczeń funkcjonalnych o wysokiej intensywności w porównaniu do ćwiczeń 

ciągłych o umiarkowanej intensywności u młodych kobiet. 

DM-55, dr Natalia Organista: Nierówności płciowe w sportowych przekazach w nowych 

mediach. 

DM-56, dr hab. Stanisław Piekarski, mgr Aleksandra Jednoralska (dokt.): Wybrane 

portale społecznościowe jako ważny element aktywności turystycznej Polaków. 

 

 

 

b) Inne projekty badawcze realizowane przez Uczelnię lub jej pracowników 
 

AWF Warszawa ma zawartą Umowę ze Szpitalem Specjalistycznym im. Świętej 

Rodziny SPOZZ w celu nawiązania oraz określenia zasad skutecznej współpracy naukowej 

przy realizacji opracowania naukowego dotyczącego wymiarów oraz norm urodzeniowej 

masy i długości ciała warszawskich noworodków. 
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c) Konferencje naukowe 

 
Plan konferencji naukowych na 2016/2017 rok organizowanych przez Wydziały 

warszawskie przedstawia poniższa tabela. Pełne plany dotyczące całej Uczelni są 

zamieszczone na stronie internetowej AWF Warszawa 

(http://www.awf.edu.pl/nauka/planowane-konferencje/organizowane-przez-awf-warszawa). 

 
PLAN KONFERENCJI NAUKOWYCH organizowanych przez wydziały warszawskie  

w roku akademickim 2016/2017 

 

Lp. Nazwa konferencji Termin Miejsce Organizator 
Kierownik konferencji 
Osoba odpowiedzialna 

1. II Konferencja Naukowo-

Szkoleniowa „Rozwój 

pielęgniarstwa w Polsce i na 

świecie – działania 

profilaktyczne w różnych 

okresach życia człowieka” 

23.09.16 AWF 

Warszawa 

WR 

Dr n. med. Małgorzata 

Wojciechowska 
malgorzata.wojciechowska@awf

.edu.pl 

2. VII Konferencja Naukowo-

Szkoleniowa Forum 

Praktyków – SKOLIOZY. 

Gorsetowanie 

31.10.16 AWF 

Warszawa 
WR 

Dr Agnieszka Stępień 

orthosas@wp.pl 

3. Warsztaty Antropologiczne 

im. Profesora Janusza 

Charzewskiego 

18.11.16 AWF 

Warszawa WWF 
Dr Beata Wojtyczek 

beata.wojtyczek@awf.edu.pl 
wew. 465, 545 

4. 
Nowe trendy i zjawiska w 

turystyce. Aspekty społeczne. 
31.01.17 

AWF 

Warszawa 
 

WTiR 
Dr Piotr Majdak 
p.majdak@wp.pl 

5. 

Seminarium Zakładów 

Jednoimiennych 

„BIOMECHANIKA-

KINEZJOLOGIA". 

16.03.17 
AWF 

Warszawa  
WR 

Prof. dr hab. Andrzej Wit 
22 864 20 92 

andrzej.wit@awf.edu.pl 

6. 
VIII Konferencja Naukowo-

Szkoleniowa. Forum 

Praktyków – SKOLIOZY. 
17.03.17 

AWF 

Warszawa 
 

WR 
Mgr Katarzyna Guzek 

guzek.kasia@gmail.com 

7. 
Nowe trendy i zjawiska 

w turystyce. 
Rozwój zrównoważony. 

28.03.17 
AWF 

Warszawa 
WTiR 

Dr Piotr Majdak 
p.majdak@wp.pl 

8. 
Współczesne oblicza 

rekreacji ruchowej. 
23.05.17 

AWF 

Warszawa 
WTiR 

Dr hab. Jolanta Mogiła-

Lisowska 
jolantamogilalisowska@wp.pl 

9. 

VI Międzynarodowa 

Konferencja Naukowa 
„Myśl Rehabilitacyjna 

Prof. Andrzeja Seyfrieda". 

26-

27.05.17 
AWF 

Warszawa 
WR 

Doc. dr Paweł Targosiński 
pawel.targosiński@awf.edu.pl 

wew. 529 

10.. 
Nowe trendy i zjawiska w 

turystyce. Przestrzeń. 
30.05.17 

AWF 

Warszawa 
WTiR 

Dr Piotr Majdak 
p.majdak@wp.pl 

11.. 
Ogólnopolska Konferencja 

Studenckich Kół Naukowych. 
2.06.17 

AWF 

Warszawa 
WWF 

Dr hab. Jan Gajewski 
jan.gajewski@awf.edu.pl 

Wew. 322 

mailto:malgorzata.wojciechowska@awf.edu.pl
mailto:malgorzata.wojciechowska@awf.edu.pl
mailto:orthosas@wp.pl
mailto:beata.wojtyczek@awf.edu.pl
mailto:p.majdak@wp.pl
mailto:p.majdak@wp.pl
mailto:jolantamogilalisowska@wp.pl
mailto:pawel.targosi%C5%84ski@awf.edu.pl
mailto:p.majdak@wp.pl
mailto:Jan.galewski@awf.edu.pl
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d) Współpraca naukowa z zagranicą  

 
Współpracę z zagranicą w roku sprawozdawczym realizowano, podobnie jak w latach 

poprzednich, w kilku podstawowych obszarach. Biorąc pod uwagę kryteria formalne, a także 

źródła finansowania, wydzielić można następujące kategorie: 

-  współpraca w ramach programów międzynarodowych, przede wszystkim  

edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem Programu ERASMUS+ (do roku 2013/14 

LLP Erasmus; wcześniej, gdy Akademia przystępowała do Programu, Socrates-Erasmus), 

wdrażana w oparciu o umowy międzyuczelniane; głównie wymiana studentów i 

pracowników; 

-  współpraca w ramach tradycyjnych umów bilateralnych (międzyuczelnianych); 

-  indywidualna mobilność nauczycieli akademickich, związana 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). 

 

Dane liczbowe o zrealizowanych wyjazdach i przyjazdach  
Wyjazdy 

 
 

Wyjazdy pracowników AWF Warszawa 

 

Kongresy, konferencje, seminaria 18 

Z wykładami (zajęciami) – ERASMUS   20 

Staże, pobyty szkoleniowe – ERASMUS   10  

Staże, pobyty szkoleniowe/studyjne, badania  16 

Inne (m.in. protokólarne, organizacyjne)  12 

 

Razem 

 

                               76 (60 w roku ubiegłym) 

 

Wyjazdy studentów AWF Warszawa 

 

Studia - LLP ERASMUS 93 

Praktyki - LLP ERASMUS 32 

Razem                               125 (132 w roku 

ubiegłym) 

 

RAZEM mobilności wyjazdowych 

 

                              201 (192 w roku 

ubiegłym) 
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Przyjazdy 

 
 

Przyjazdy pracowników z uczelni zagranicznych do AWF Warszawa 

 

Z wykładami (zajęciami) - ERASMUS     9 

Staże, pobyty szkoleniowe – Program 

ERASMUS 

 

    2 

Staże, pobyty studyjne/szkoleniowe, badania   11 

Inne (m.in. protokólarne, organizacyjne)     5 

 

Razem (przyjazdy indywidualne) 

                                     

                                        27 (14 w roku ubiegłym) 

 

Przyjazdy studentów z zagranicy do AWF Warszawa 

 

Studia – ERASMUS    120 

Studia – poza Programem ERASMUS      97 

Razem                                   217 (238 w roku ubiegłym) 

 

RAZEM indywidualnych mobilności 

przyjazdowych  

 

                                  244 (252 w roku ubiegłym) 

 

RAZEM indywidualnych mobilności 

wyjazdowych i przyjazdowych 

 

 

                                  445 (444 w roku ubiegłym) 

 

Przyjazdy w ramach imprez (pracownicy/studenci) 

 

- Rekreo-Olimpiada  (wrzesień 2016) 

- projekt MAC2 

- International Week 

- XXI Międzynarodowy Kongres "Sport    

Olimpijski i Sport dla Wszystkich"  

                                      106 (z 5 krajów) 

                                                 76 (z 6 krajów) 

                                                 26 (z 10 krajów) 

                                        48 (z 13 krajów) 

_________________________________________________ 

Razem:                          256 

 

RAZEM MOBILNOŚCI WYJAZDOWYCH   I 

PRZYJAZDOWYCH  

 

 

  701  

Uwaga: niektóre mobilności (niewielka liczba) w ramach projektów UE, wyjazdowe względnie przyjazdowe, nie były realizowane przez 
Zespół Współpracy z Zagranicą, stąd nie znalazły się w powyższym zestawieniu. 
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Współpraca bilateralna i wielostronna 

 

Współpraca bilateralna 
 
W obszarze współpracy bilateralnej odnotowano w roku sprawozdawczym – podobnie 

jak w latach ubiegłych – zdecydowaną przewagę kontaktów podejmowanych w ramach 

Programu ERASMUS+ (w dalszej części tekstu wymiennie z  „Erasmus”), dzięki 

pozyskiwanym przez Akademię znaczącym, corocznym dotacjom na działania w Programie, 

wynoszącym od lat ponad 1 mln zł. W roku sprawozdawczym (a także poprzedzającym) 

wysokość dotacji, przy uwzględnieniu środków z funduszu POWER (dla studentów gorzej 

sytuowanych materialnie), zbliżyła się do 1,5 mln zł. 

Ideą Programu ERASMUS pozostaje nadal unowocześnienie szkolnictwa wyższego               

w Europie, integrowanie i internacjonalizacja środowisk akademickich poprzez finansowe           

i organizacyjne wspieranie wyjazdów studentów i kadry nauczającej, wprowadzanie 

harmonijnych systemów edukacji wraz z podnoszeniem jakości i atrakcyjności ofert 

kształcenia. Powyższe – połączone z wzajemną obserwacją dobrych praktyk w dwóch 

głównych grupach beneficjentów, studentów i pracowników – jest wartością pozwalającą       

na racjonalne, systematyczne umiędzynarodowienie szkoły wyższej. 

Działania AWF Warszawa w ramach Programu ERASMUS podejmowane w ramach 

umów międzyuczelnianych (tabela nr 3) obejmowały wymianę studencką (studia częściowe,    

z reguły w wymiarze jednego semestru i praktyki zawodowe) oraz wymianę nauczycieli 

akademickich (wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, najczęściej wykładów, lub 

odbycia krótkookresowych staży o charakterze szkoleniowym). Studia i praktyki studentów 

stanowiły integralną część procesu dydaktycznego w macierzystym wydziale; analogicznie 

kształtował się charakter mobilności wykładowców. 

Modyfikacje systemowe wprowadzone do Programu Erasmus+ stworzyły studentom 

możliwość wielokrotnych wyjazdów na kolejnych stopniach kształcenia (na studia i praktyki 

oraz dodatkowe praktyki dla tzw. świeżych absolwentów). Studenci-beneficjenci AWF 

Warszawa również korzystają z tych szans. 

Poziom aktywności Akademii w Programie ERASMUS wiąże się z liczbą umów ze 

szkołami wyższymi za granicą. W roku sprawozdawczym (stan z maja 2017) AWF Warszawa 

legitymowała się ważnymi umowami ze 114 uczelniami (wydziałami) partnerskimi w 26 

krajach (najwięcej w Hiszpanii [21] i Turcji [18] oraz Portugalii [16], następnie Niemczech 

[10] i Włoszech [8]; pozostałe kraje – 4 umowy lub mniej), gwarantującymi studentom 

Akademii 556 (potencjalnych) miejsc na studiach za granicą. 

Należy zauważyć, iż liczba umów bilateralnych w standardzie Erasmus osiągnęła 

poziom, który pozwala generalnie na usystematyzowane rozlokowywanie studentów 

Akademii zakwalifikowanych się do Programu w szkołach partnerskich, przy uwzględnieniu 

oczekiwań kandydatów i ich możliwości edukacyjnych. Pożądane zwiększenie liczby 

partnerstwa w obszarze Skandynawii, Beneluksu (a nawet jeszcze Wysp Brytyjskich)  jest 

trudne i wymaga znacznie silniejszego zaangażowania Wydziałów AWF Warszawa. 

Program ERASMUS był wdrażany w obu częściach Uczelni, warszawskiej i bialskiej 

Uczelni, we wszystkich Wydziałach. 

Pula miejsc dla studentów została wykorzystana, podobnie jak w latach ubiegłych, 

częściowo; stopień wykorzystania jest pochodną liczby kandydatów spełniających kryteria 

kwalifikacyjne i uzyskujących zgodę macierzystego Wydziału, a następnie aprobatę 

międzywydziałowej komisji rekrutacyjnej. 
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Tradycyjne umowy bilateralne (tabela nr 4) stwarzają możliwość wymiany 

pracowników naukowo-dydaktycznych (udział w konferencjach, pobyty studyjne, staże),      

jak też studentów i doktorantów (studenckie konferencje naukowe,  przygotowywanie prac 

dyplomowych i naukowych u partnera). Zakres wymiany w ramach umów bilateralnych, 

niezależnie od mniejszej ich liczby (15), jest węższy niż w ramach Programu Erasmus. 

Należy tu zauważyć, iż umowy międzyuczelniane w wersji tradycyjnej są dla niektórych 

partnerów formułą umożliwiającą delegowanie ich przedstawicieli do Akademii. 

          Uczelnie i ośrodki zagraniczne odchodzą od tradycyjnej formuły umów bilateralnych – 

na rzecz porozumień zawieranych w ramach programów i projektów międzynarodowych, 

takich jak Program ERASMUS+ (i kluczowych akcji Programu, obejmujących np. mobilność 

studentów i nauczycieli akademickich) czy też tzw. fundusze norweskie i szwajcarskie. 

 

 
Program ERASMUS+ (KA 103) 

 
Zasadnicze formy współpracy realizowanej w Programie ERASMUS+ i dane 

statystyczne przedstawiono wyżej. Należy dla informacji dodać, iż wymiar studiów 

częściowych w uczelni zagranicznej wynosi, zgodnie z zasadami Programu, nadal od 3 do 12 

miesięcy; Akademia wysyła studentów generalnie  na jeden semestr (z możliwością 

przedłużenia o kolejny – za zgodą obu uczelni) oraz praktyki (z finansowaniem na okres od 2 

do 3 miesięcy). Czas pobytu nauczyciela delegowanego za granicę w celu poprowadzenia 

zajęć dydaktycznych lub odbycia szkolenia wynosił w roku sprawozdawczym 7 dni 

(uwzględniając 2 dni przeznaczane formalnie na podróż).  

W ostatnich latach, z wyłączeniem roku sprawozdawczego, odnotowywano w zakresie 

mobilności dydaktyków stabilizację (ograniczenie stanowiły tu nierosnące dotacje z 

Programu, nie zaś brak zainteresowania kandydatów z Uczelni, które to zazwyczaj 

dwukrotnie przewyższa możliwości finansowe w tym zakresie). W roku 2016/17 natomiast 

Akademia odnotowała istotny wzrost mobilności dydaktyków (patrz niżej). 

W odniesieniu do wyjazdów studenckich Uczelnia utrzymała wysoki poziom z roku 

poprzedzającego; w roku sprawozdawczym wyjechało na studia i praktyki 125 studentów (w 

tym 32 na praktyki). Mocny wzrost nastąpił w obszarze przyjazdów; przyjęto 120 studentów-

obcokrajowców (rok temu 99); 75 studiowało w semestrze zimowym, a 73 w letnim (tu przy 

uwzględnieniu 45 osób, które przyjechały wyłącznie na ten semestr i 28, które kontynuowały 

pobyt). 

Poza Programem ERASMUS pobierało naukę w Akademii 97 studentów-

cudzoziemców, zatem w sumie Uczelnia w roku 2016/2017 kształciła 217 studentów z 

zagranicy (najwięcej spośród krajowych akademii wychowania fizycznego).  

W grupie 93 studentów wyjeżdżających w Programie ERASMUS na studia zagraniczne 

(niezależnie od grupy odbywających praktyki zawodowe – 32 osoby) odnotowano: 48 

studentów Wydziału TiR (spadek w stosunku do roku poprzedzającego), 21 studentów 

Wydziału WF (utrzymanie poziomu), 17 studentów Wydziału Rehabilitacji (podwojenie 

stanu), 7 studentów Filii w Białej Podlaskiej (dwukrotne zmniejszenie) 

Natomiast w grupie przyjętych 120 studentów-cudzoziemców znajdowało się: 38 

studentów Wydziału TiR (spadek w stosunku do roku poprzedzającego), 69 studentów 

Wydziału WF (bardzo duży wzrost) i 13 studentów Wydziału Rehabilitacji (wzrost); nie 

zarejestrowano w roku sprawozdawczym studentów z zagranicy podejmujących studia do 

Filii. 

Najbardziej popularnymi krajami wśród studentów delegowanych za granicę w roku 

sprawozdawczym były Portugalia i Hiszpania oraz Irlandia, Węgry i Niemcy (liczba 

studentów kierowanych do Turcji znacząco spadła). 
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W grupie studentów przyjeżdżających do Akademii w ramach Programu ERASMUS 

podobnie przeważali studenci uczelni tureckich (liczba w stosunku do roku poprzedzającego 

wzrosła), hiszpańskich i portugalskich. Ogółem odwiedzili Uczelnię studenci z 9 krajów 

(poza wymienionymi wyżej – z Francji, Grecji, Włoch, Chorwacji, Niemiec, Czech); rok 

temu 10. 

Umowy w Programie Erasmus z wyższymi szkołami w Europie umożliwiają również 

wspominaną już wymianę dydaktyków; w okresie sprawozdawczym zrealizowano 30 

wyjazdów nauczycieli akademickich (w roku poprzedzającym 23; wzrost jest wyraźny). 

Jednocześnie w Akademii przebywało w roku 2016/2017, w ramach Programu ERASMUS, 

11 zagranicznych dydaktyków z wykładami lub innymi formami zajęć (rok temu 6). 

Wyjazdy nauczycieli akademickich oraz przyjazdy z zagranicy są wynikiem zarówno 

działań Uczelni, jak i indywidualnych kontaktów zainteresowanych wykładowców. 

Wyjazdy dydaktyków w ramach Programu ERASMUS stanowią również okazję          

do inicjowania lub rozwijania projektów badawczych. Indywidualne sprawozdania z 

mobilności nauczycielskich (także tych spoza Programu, np. konferencyjnych) dostępne są w 

uczelnianym intranecie. 

Na wyjazdy z wykładami i na szkolenia nauczycieli akademickich w roku 

sprawozdawczym złożyło się: 9 wyjazdów z Wydziału WF, 4 wyjazdy z Wydziału TiR, 7 

wyjazdów z Wydziału Rehabilitacji oraz 10 z Filii w Białej Podlaskiej. Najbardziej 

popularnymi kierunkami były: Hiszpania, Portugalia i Litwa. 

Dotacja dla Uczelni na działania w Programie ERASMUS+ zbliżyła się, jak już 

nadmieniono, do sumy 1,5 mln złotych (przy uwzględnieniu funduszu POWER). W roku 

sprawozdawczym podpisana została umowa z Programem na rok 2017/18, gwarantująca 

Uczelni otrzymanie zbliżonej kwoty. Jak wynika z oficjalnych informacji Narodowej Agencji 

Programu, Uczelnia pozyskuje największe środki spośród polskich akademii wychowania 

fizycznego, dystansując je w zakresie statystyk mobilności, w pierwszym rzędzie studenckich. 

Udział w Programie owocuje również w konsekwencji wyższymi środkami przydzielanymi 

Akademii w ramach dotacji podstawowej (liczba studentów przyjmowanych przekłada się na 

algorytm naliczania dotacji; do niedawna także – wysyłanych). 

W roku sprawozdawczym przeprowadzono kolejną rekrutację studentów do Programu - 

na rok akademicki 2017/18; zorganizowana będzie również druga, dodatkowa rekrutacja. 

Planuje się wysłanie do zagranicznych uczelni (studia) i ośrodków (praktyki) liczby 

studentów zbliżonej do tej z roku raportowanego. Na pierwszy semestr 2017/18 Uczelnia 

wydeleguje za granicę 57 studentów (w tym 7 w ramach praktyk). 

Wdrażana na poszczególnych kierunkach studiów oferta nauczania w języku angielskim 

umożliwia utrzymanie – co najmniej – dotychczasowego poziomu współpracy Akademii z 

uczelniami europejskimi. Powyższe ma w pierwszym rzędzie przełożenie na zainteresowanie 

studentów-obcokrajowców nauką w AWF Warszawa. 

W ramach naboru na rok akademicki 2017/2018 (przeprowadzanego w roku 

sprawozdawczym) odnotowano na I semestr zgłoszenia 83 studentów z uniwersytetów 

partnerskich (86 w roku ubiegłym). Wszystkim studentom przyjezdnym Uczelnia nadal 

gwarantuje miejsca w akademikach. 

Warto nadmienić, iż wyniki wymiany studenckiej w ramach Programu ERASMUS, 

wykazane przez Uczelnię w roku sprawozdawczym, pozwalają Akademii utrzymywać stan 

zrównoważonej mobilności edukacyjnej, cenionej w Programie w świetle niekorzystnych 

trendów „migracji” studentów między poszczególnymi krajami i regionami kontynentu.
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Należy nadmienić, iż poprzedni rok sprawozdawczy (2015/16) był dla Uczelni drugim w 

ramach Programu ERASMUS+ w sektorze „Mobilność – Szkoły Wyższe” (tzw. KA 1, 

obecnie KA 103), przewidzianego na lata 2014-2021. Rezultaty osiągane przez Uczelnię 

potwierdzają skuteczność przejścia do tego etapu Programu. Dla dalszego, efektywnego 

funkcjonowania AWF Warszawa w tym obszarze znaczenie nadal mieć będą: dalsze 

poszerzanie i wzbogacanie anglojęzycznej oferty edukacyjnej, dostępność i praktyczność 

informacji na stronie internetowej Uczelni związanych z wymianą oraz doskonalenie naboru 

studentów przez Internet i elektroniczny obieg dokumentacji. 

W roku sprawozdawczym nadal rozwijano wdrożony na zlecenie Akademii program 

przeznaczony do obsługi on-line studentów z Programu ERASMUS+, głównie 

przyjeżdżających (tzw. moduł międzynarodowy). 

 
Program ERASMUS+ (KA 107) 

 

W roku sprawozdawczym Uczelnia, z inicjatywy Zespołu ds. Współpracy z Zagranicą, 

podjęła starania o poszerzenie aktywności w Programie o akcję KA 107, umożliwiającą 

wymianę o charakterze już prowadzonej w ramach KA 103 (mobilność studentów i 

nauczycieli; omówione tu) z partnerami spoza Europy. 

Przeprowadzono w roku sprawozdawczym rozmowy (obecnie kontynuowane) z 

uczelniami w Iranie, Chinach i Ukrainie; podpisano już wstępnie względnie prolongowano, ze 

względu na uwarunkowania formalne u partnerów, tradycyjne umowy bilateralne ze szkołami 

wyższymi w Chinach (Pekin i Tianjin) oraz na Ukrainie (Kijów). 

 Koordynatorem całości przedsięwzięcia ma być Akademia, a spodziewana realizacja 

działań mogłaby objąć kolejne lata akademickie. 

 
Inne programy europejskie 

 

 

 Akademia uczestniczyła przez szereg lat akademickich w działaniach Funduszu 

Stypendialnego i Szkoleniowego (Scholarship and Training Fund, FSS/STF), pozwalającego                  

na korzystanie ze środków państw EOG (EFTA). W roku sprawozdawczym aktywność 

Funduszu była zawieszona. 

 

Współpraca wielostronna 

 

 Kontakty międzyuczelniane – nie tylko sformalizowane porozumieniami i umowami 

zawiązywanymi między szkołami wyższymi – stwarzają dogodne warunki do podejmowania 

wspólnych, w tym wielostronnych projektów dotyczących nauki i dydaktyki. Projekty takie 

wdrażane są również w ramach programów międzynarodowych (w przeważającej mierze 

finansowanych ze źródeł unijnych). Przedsięwzięcia realizowane są przez wyznaczone 

jednostki organizacyjne Uczelni lub specjalnie powoływane do tego celu zespoły.  

 W roku sprawozdawczym Uczelnia uczestniczyła – poprzez grupy oddelegowanych 

pracowników –  w 5 projektach UE (jako lider lub wykonawca; podobnie jak w roku 

poprzednim). 

Współpraca z ośrodkami zagranicznymi podejmowana jest także na szczeblu zakładów 

i Katedr. 
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Wyjazdy na kongresy i konferencje  

 

Indywidualne kontakty zagraniczne (wyjazdowe), związane głównie z udziałem 

nauczycieli akademickich w konferencjach, kongresach, seminariach, a także z odbywaniem 

staży, szkoleń (poza Programem ERASMUS) i realizacją zadań badawczych za granicą 

zamknęły się liczbą 34 (w roku ubiegłym – 27). Kontakty te były finansowane głównie z 

funduszy przyznawanych na badania naukowe.  

 

Przyjazdy 

 
Liczba przyjazdów indywidualnych – poza  Programem Erasmus –  była w roku 

2016/17 wyższa niż w roku poprzedzającym. 

Podkreślić dodatkowo należy zorganizowanie przez Uczelnię czterech imprez 

zróżnicowanej rangi i charakteru (dane w tabeli nr 2; z zastrzeżeniem, iż jedna we wrześniu 

2016), w których uczestniczyło ogółem 256 gości z zagranicy (z szeregu krajów, także 

pozaeuropejskich). 

 

 

Udział w organizacjach międzynarodowych 

 
Akademia była w roku sprawozdawczym członkiem instytucjonalnym 5 organizacji 

międzynarodowych (tabela nr 5). 

Działania obejmują wyjazdy przedstawicieli Uczelni na kongresy, konferencje i 

seminaria tych organizacji, udział w podejmowanych przez nie projektach 

międzynarodowych, wymianę informacji i publikacji. Największą aktywność odnotowano w 

kontaktach z AIESEP, a także ICSSPE. W przypadku AIESEP przedstawiciel Akademii 

wchodzi w skład ciała zarządzającego tą organizacją (pełniąc funkcję wiceprezesa). 

Uczelnia intensyfikuje kontakty z ENPHE i ICCE, po wcześniejszym odnowieniu 

członkostwa w tych ciałach.  Rozwija się również współpraca w ENNSE, także po 

reaktywowaniu tam obecności Akademii. 

Pracownicy Uczelni mogą należeć również do innych, niewymienionych wyżej 

organizacji międzynarodowych; członkostwo to ma charakter indywidualny. 
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Tabela nr 3. Lista uczelni partnerskich w Programie ERASMUS 

(aktualne umowy)  

 

Państwo Nazwa uczelni 

AUSTRIA 

Pädagogische Hochschule Niederösterreich, Baden 

 

Universität Wien 

 

Pädagogische Hochschule Graz 

BELGIA 

Catholic University Louvain  

Katholieke Universiteit Leuven 

BUŁGARIA 

 

University of Veliko Turnovo 

 

Medical University Sofia 

CHORWACJA 

University of Dubrovnik 

University College of Management, Split 

University of Zagreb 

CZECHY 

University of Olomouc 

University of West Bohemia, Plzen 

Charles University, Prague 

ESTONIA University of Tartu 

FINLANDIA 

 

Jyväskylä University 

 

FRANCJA 

Université de Savoie  

Université de Montpellier l 

Université de Rouen  

Université du Sud Toulon Var 

GRECJA 

National University of Athens 

 

University of Peloponnese 

Technological Educational Institution of Thessaloniki 



 27 

HISZPANIA 

Universitat de Barcelona 

 

Universidad de Zaragoza 

Universitat de Girona 

Universitat de València 

Universidad CEU-Cardenal Herrera 

Universidad Complutense de Madrid 

Universidad Rey Juan Carlos Madrid 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria  

Universitat Autonoma de Barcelona  

Universitat de Vic 

Universdad de Almeria 

Universitat de Illes Balears, Palma de Mallorca 

Universidad de Huelva 

Universidad de Alcala de Henares 

Universidad de Malaga 

Universidad de Miguel Fernandez de Elche 

Politecnica de Madrid 

Universidad de Granada 

 

Fundacio TecnoCampus Mataro-Maresme 

 

 

University of Alicante 

 

IRLANDIA Institute of Technology Tralee 

ISLANDIA Holar University College 

LITWA 

Lithuanian Academy of Physical Education, Kaunas  

Klaipeda University 

Lithuanian University of Pedagogical Sciences, Vilnius   
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ŁOTWA 

Latvijas Sporta Pedagogijas Akademija, Riga 

Rezekne Higher Education Institute 

NIEMCY 

Deutsche Sporthochschule Köln  

Humboldt Universität Berlin 

Universität Hannover 

Universität Leipzig  

Universität Heidelberg 

Hochschule für Gesundheit und Sport, Berlin 

Pädagogische Hochschule Bremen 

Universität Jena 

Universität Münster 

Universität Potsdam 

NORWEGIA 

Norwegian School of Sport Sciences, Oslo 

University of Stavanger 

PORTUGALIA 

Instituto Superior Politecnico de Viseu 

Universidade Tecnica de Lisboa  

Universidade de Evora 

Escola Superior de Saude de Alcoitao 

Escola Superior de Turismo de Alcoitao 

Universidade de Beira Interior 

Universidade de Coimbra  

Instituto Superior de Educacao de Fafe 

Instituto Superior de Maia  

Universidade de Castelo Branco 

Universidade de Madeira 

Instituto Politecnico de Viana do Castelo  
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Universidade de Azores 

 

 

Instituto Politecnico de Leiria 

 

 

Higher School of Technology, Fafe 

 

 

Universidade de Porto 

 

TURCJA 

Akdeniz University, Antalya  

Akdeniz University, Alanya 

Hecettepe University, Ankara 

Adnan Menderes University, Aydin 

Ankara University 

Kastamonu University 

Balikesir University 

Afyon Kocetepe University 

Medipol University, Istnabul 

Yeditepe University, Istnabul 

Atatürk University, Erzurum 

Bahcehesir University 

Cumhuriyet University 

Yasar University, Izmir  

Istanbul University 

Istanbul Aydin University 

Karabük University 

Pammukale University 

SŁOWACJA 

 

Comenius University Bratislava 

 

 

University of Presov 
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SŁOWENIA University of Ljubljana 

SZWECJA University of Dalarna 

WĘGRY 

Semmelweis University Budapest  

 

University of Applied Sciences, Szekesfehevar  

 

WIELKA 

BRYTANIA 
Staffordshire University  

WŁOCHY 

Universita di Roma 

Universita di Messina  

Universita di Firenze 

Universita di Molise 

Universita di L’Aquila 

Universita di Foggia 

 

Universita di Palermo 

 

 

Universita di Pavia 

 

 

 

Tabela nr 4. Lista uczelni partnerskich (aktualne umowy – poza Programem ERASMUS; 

obustronnie podpisane)   

 

 

Nazwa uczelni  

 

 

Miasto 

 

Kraj 

Belorussian State University of Physical Culture 

 

Mińsk  Białoruś 

State University of Baranovitchi 

 

Baranowicze Białoruś 

Beijing Sport University Pekin Chiny 

 

Tjanjin Sport University 

 

Tjanjin Chiny 

University of Sud Toulon Var Tulon 

 

Francja 

The Kazakh Academy of Sport and Tourism 

 

Ałmaty Kazachstan 

University of Suwon 

 

Suwon Korea 

Yong In University 

 

Yong In Korea 
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Technical University of Vilnius 

 

Wilno Litwa 

Lithuanian Academy of Physical Education 

 

Kowno Litwa 

Friedrich-Alexander- Universität Erlangen Niemcy 

 

All-Russian State University of Physical Education      

and Sport 

Moskwa Rosja 

National University of Physical Education and Sport       

of Ukraine 

Kijów Ukraina 

Boris Grinchenko University Kijów Ukraina  

 

Lvov’ Institute of Physical Culture 

 

Lwów Ukraina 

 

 

Tabela nr 5. Udział Akademii w organizacjach międzynarodowych 

 
 

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 Coaching Excellence 

Międzynarodowa Rada Doskonalenia Trenerów 

 

 

ICCE 

International Council of Sport Sciences and Physical Education 

Międzynarodowa Rada Nauk o Sporcie i Wychowaniu Fizycznym 

 

 

ICSSPE 

 

 

 

e) Działalność wydawnicza 
 

W roku akademickim 2016/2017 część warszawska Akademii wydała kolejne numery 

periodyków: Postępy Rehabilitacji (Advances in Rehabilitation), Turystyki i Rekreacji, 

Physical Culture and Sport. Studies and Research, Biomedical Human Kinetics.  

Trzy nasze czasopisma Biomedical Human Kinetics, Advances in Rehabilitation, 

Physical Culture and Sport. Studies and Research ukazują się również w wersji elektronicznej 

(http://www.degruyter.com).  

 

Dodrukowano trzy tytuły dydaktyczne (zeszyty naukowo metodyczne z anatomii - 2 

części i zeszyt do biochemii) oraz wydrukowano jedno wydawnictwo okolicznościowe 

związane z ogólnopolską konferencją kół naukowych.  
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Dwie nowe monografie opracowano w formie e-booków. W 2017 roku komitety 

redakcyjne wydawnictw dydaktycznych i monograficznych oraz władze Uczelni postanowiły 

wydawać w formie papierowej tylko pomoce dydaktyczne opracowanie jako zeszyty z 

miejscami do wypełniania przez studentów. Wszystkie pozostałe książki – podręczniki 

akademickie, monografie naukowe, skrypty – będą wydawane w formie e-booków. 

Wydawnictwa elektroniczne są dostępne do kupienia lub wypożyczenia na platformie 

www.ibuk.pl; dla osób niepełnosprawnych wzrokowo dostęp jest bezpłatny. 

 

 

f) Działalność Centralnego Laboratorium Badawczego 
 
 

            W roku akademickim 2016/2017, w CLB były prowadzone badania z wykorzystaniem 

większości aparatury: VICON, EMG, Platformy KISTLER, stanowiska pomiaru siły kończyn 

górnych i dolnych, platformy dynamometryczne, bieżnia Saturn, bieżnia AMTI,  platforma 

BIODEX, ergometr ręczny LODE, stanowisko pomiarowe Takei Kiki Kogyo.  

 Badania zostały przeprowadzone w ramach DM-41, DS-211, DS-216, DS.-257, DS.-

259, DS-261, DS-276, DS-280, PB-73, PB-79, PB-81, PB-82, PB-85, PB-87 prac 

magisterskich i doktorskich. Ogólna liczba osób zgłoszonych do badań wynosi około 450 

osób. 

 W laboratorium przeprowadzone zostały także zajęcia dydaktyczne prowadzone przez 

pracowników Zakładu Biomechaniki ,Wydziału Rehabilitacji oraz Wydziału Turystyki i 

Rekreacji. 

 28.10.2016 w CLB odbyło się nagranie krótkich filmików w ramach projektu 

FSS/2013/IIC/W/0020/U/0003, realizowanego miedzy innymi przez naszą uczelnię - AWF 

Warszawa - które będą częścią promocyjnego filmu projektu APAFSS 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=16lpxyeySkI 

 W dniu 16.03.2017 team TVN Uwaga nagrywał materiał w naszym laboratorium.  

Odbyły się pomiary siły - uderzenia tzw. Białą bronią (broń tnąco-kłująca, broń tnąca–broń 

sieczna, broń obuchowo-sieczna) 

Link: http://uwaga.tvn.pl/reportaze,2671,n/bywa-ze-wygladam-jak-ofiara-przemocy-

niecodzienne-hobby,230717.html  

10 października 2016 przeprowadzone zostały prace związane z praniem wykładziny 

na terenie całego laboratorium. 

  

 
g) Działalność Międzywydziałowego Laboratorium Neuropsychofizjologii 
  

Realizowano cztery projekty badawcze: 

 

  DS.-231 (AWF Warszawa) - Zmiany aktywności bioelektrycznej wybranych mięśni obręczy 

kończyny górnej po treningu”. Kierownik projektu: dr Elżbieta Olszewska, Główny 

wykonawca: dr Piotr Tabor, wykonawcy: dr Dorota Trzcińska, dr Paweł Tomaszewski, mgr 

Magdalena Karczewska, dr Dagmara Iwańska, dr Anna Madej, dr hab. prof. AWF Andrzej 

Mastalerz, dr Mirosława Mikicin, dr Anna Kęska. Realizacja do 31.12.2016 roku 

 
    PB - 80 (grant NCN „Opus 4” Nr DEC 2012/07/B/NZ7/04383) – w Konsorcjum: AWF Warszawa - 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN - Instytut Sportu pt. „Zmiany plastyczne 

kory mózgu podczas treningu metodą Neurofeedback-EEG w strzelectwie sportowym” (kierownik 

zadań dotyczących EEG, NEEG, EMG, badań biochemicznych i psychologicznych - Mirosław 

http://www.ibuk.pl/
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Mikicin, wykonawcy: prof. Andrzej Mastalerz, prof. Elżbieta Hibner-Woźniak, mgr Katarzyna 

Skwarek, mgr Magdalena Karczewska, mgr Karolina Malinowska, inż. Tomasz Hałasa, Elżbieta 

Bączkowska, realizacja do 2016 roku). Przeprowadzono badania dla 30 studentów podchorążych z 

WAT w zakresie celności, EEG, EMG, testów psychologicznych oraz treningów neurofeedback-EEG. 

 

   PB 84 (Grant NCBiR, DOB-BIO6/05/54/2014), Konsorcjum: Akademia Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Warszawa; Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa; 

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, Kraków; Centrum Naukowo-Badawczym 

Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy, 

Józefów; FAM Grupa Kapitałowa S.A., Wrocław, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego, Warszawa – projekt rozwojowy pt. 

„Opracowanie sylwetki sensomotorycznej oraz procedur badań wydolnościowych 

ratowników KSRG w wystandaryzowanych czynnościach ratowniczych”, realizowany na 

rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa (wykonawca w zadaniu „uwarunkowania 

psychologiczne”, realizacja do 2017). 

 

DS 269, AWF Warszawa - pt. „Wpływ treningu uwagi na zmiany w spostrzeganiu 

peryferyjnym i koordynacji sensomotorycznej piłkarzy nożnych, piłkarzy ręcznych i 

siatkarzy” i uzyskano finansowanie na lata 2017-2018, (kierownik projektu: dr Mirosław 

Mikicin, wykonawcy: prof. Marek Kowalczyk, mgr Marta Szczypińska, mgr Katarzyna 

Wójcik, realizacja do 12.2018). 
 

Przygotowano projekt badawczy do MNiSW w ramach programu Rozwój Sportu Akademickiego, 

Numer rejestracyjny N RSA4 02054 – pt. „Wpływ treningu uwagi na zmiany w aktywności 

bioelektrycznej mózgu oraz wydolność i sprawność psychofizyczną piłkarzy ręcznych i 

siatkarzy”. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, który nie 

został przyjęty w 2015 roku, zaplanowano ponowne złożenie go po uzupełnieniu w 

następnym konkursie MNiSW lub NCN. 
 

Opublikowano: 

Mikicin M. (2016). State of mind as a subjective mental sensation results from objective brain 

activity following neurofeedback-EEG and relaxation trainings. Acta 

Neuropsychologica. 14, 1, 17-33. 

Mikicin M., Szczypińska M., Skwarek K. (2016). Zmiany w poziomie gotowości uwagi, 

aktywacji i wydajności umysłu na skutek treningów neurofeedback-EEG w 

strzelectwie sportowym. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Praktyczna 

Psychologia Sportu”. 

Cabak A., Mikicin M., Styczeń P. (2016). Profilaktyka i łagodzenie objawów zmian 

przeciążeniowych okolic kręgosłupa z wykorzystaniem programu masażu na krześle 

„Chair masssage” Prophylactics of spine overloading signs using the "Chair massage" 

program. Ortopedia, traumatologia, rehabilitacja, 18, 1, 128. 

Mikicin M. (2016). Autoteliczne stany umysłu – funkcjonalna czynność mózgu i uwaga w 

przygotowaniu mentalnym sportowców. Studia i monografie nr 148, AWF Warszawa. 

Kowalczyk M, Mikicin M. (2016). Ból mięśniowo-powięziowy, współczesne poglądy na 

terapie niefarmakologiczne, Ból, 17,  41-42. 

Paluch K., Jurewicz K., Rogala J., Kublik E., Krauz R., Szczypińska M., Mikicin M, Wróbel 

A. (2017). Beware: recruitment of muscle activity by the EEG-neurofeedback 

trainings of high frequencies. Frontiers in Human Neuroscience, Front. Hum. 

Neurosci. 11:119. doi: 10.3389/fnhum.2017.00119 

Cabak A., Mikicin M, Łyp M., Stanisławska I., Kaczor R., and Tomaszewski W. (2017). 

Preventive Chair Massage with Algometry to Maintain Psychosomatic Balance in 
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White Collar Workers Advs Exp. Medicine, Biology - Neuroscience and Respiration 

DOI 10.1007/5584_2017_45. Springer International Publishing Switzerland. 

 

Wysłąno do wydawnictw 

Mikicin M., Mróz A., Karczewska M., Malinowska K., Mastalerz A., Kowalczyk M. Effect of 

the Neurofeedback-EEG training during physical exercise on the range of mental work 

performance and individual physiological parameters in swimmers. Applied 

Psychophysiol and Biofeedback.  

Jurewicz K., PaluchK., Kublik E., Rogala J., Mikicin  M., Wróbel A. EEG-neurofeedback 

training of beta band (12-22 Hz) affects alpha and beta frequencies — a controlled 

study of a healthy population. Neuropsychologia  

Niemierzycka A., Tomczuk K., Mikicin M., Zdrodowska A., Orzechowski G., Kowalczyk M.  

Examinations of the methods used to supply power to different light sources and their 

effect on the bioelectrical brain activity. Neurologia i Neurochirurgia Polska 

 

W prtzygotowaniu: 

Mikicin M., Nowacka-Dobosz S., Mróz A., Kuk A., Zagórska-Pachucka A. (w 

przygotowaniu). Are there correlations between attention, physical endurance and 

anthropometric parameters of athletes.  

Mikicin M. (w przygotowaniu). Mechanizmy pobudzenia i uwagi w motywacji sportowca 

Mikicin M, Skwarek KM. (w przygotowaniu). Efekty treningu neurofeedback-EEG w 

zakresie uważności, koncentracji i ciągłości uwagi strzelców 

Mikicin M., Szczypińska M., Skwarek KM. (w przygotowaniu). Efekty treningu 

neurofeedback-EEG w zakresie uwagi i kontroli pobudzenia w strzelectwie 

sportowym.  

Mikicin M., Krauz R., Karczewska M., Malinowska K., Hałasa T., Rogala J., Mastalerz A., 

Kowalczyk M., Wróbel A. EEG/EMG/STRZELANIE 

Obmiński Z., Mikicin M., Skwarek K. Kowalczyk M. Effect of the neurofeedback training on 

the relationships between biochemical and psychometric features.  

 

 

   W MLN odbywały się także badania, które prowadzili do swoich prac magisterskich i 

dyplomowych studenci Wydziału Wychowania Fizycznego i Podyplomowych Studiów 

Psychologii Sportu, będący pod opieką promotora dr. Mirosława Mikicina. Uwzględniając 

przygotowane i wyposażone pomieszczenia oraz współpracę MLN z Instytutem 

Elektrotechniki w Warszawie, a także współpracę z innymi jednostkami naszej uczelni 

przewidujemy dalszy rozwój Laboratorium.   
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4) Biblioteka Główna oraz Rada Biblioteczna 
 

 

1. ZBIORY BIBLIOTEKI 

 

Biblioteka posiada:  117 347 wol.    

w tym: 

           druki zwarte    99 637 wol.  

czasopisma    16 699 wol. 

 mikroformy      1 011 jednostek 

 

W okresie sprawozdawczym:  

przybyło ogółem                       1 834 wol. 

w tym: 

przybyło     1 576 wol. druków zwartych, 

ubyło         524  wol. druków zwartych (selekcja), 

przybyło        258 wol. czasopism 

 

2. CZASOPISMA BIEŻĄCE 

 

Ogółem prenumerowano   90 tytułów (4 539 egz.), 

w tym: 

czasopism polskich  83 tyt. (4 484 egz.), 

czasopism zagranicznych   7 tyt. (55 egz.). 

 

3. DARY/WYMIANA WYDAWNICTW 

 

Zakupiono 668 wol. książek. 

Nieodpłatnie biblioteka otrzymała ogółem: 1 786 wol. zbiorów, 

w  tym 838 wol. książek i 948 egz. czasopism. 

   

Przekazano innym bibliotekom ogółem: 223 wol. zbiorów, 

w tym 24 wol. książek i 199 egz. czasopism 

 

4. OPRACOWANIE ZBIORÓW 

 

W listopadzie 2017 r. przystąpiono do czynnej współpracy z NUKAT. Skopiowano 1395 

opisów    bibliograficznych wydawnictw zwartych. Promocja AWF w WordCat. 

 

 Rodzaj katalogu   Nowe opisy (rekordy)  Stan na 31.07.2017r. 

Katalog druków zwartych  791   51 940 rekordów 

Katalog czasopism   258      2 291 rekordów 
 

Zmniejszona ilość rekordów w Katalogu Czasopism jest wynikiem zmiany systemu SOWA 2 na system 

SOWA MARC21 i format MARC21. Systemy różnią się sposobem liczenia rekordów wprowadzonych do 

systemu. 
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Własne bazy danych       Nowe opisy    Stan na 31.07.2017  

Rekordy wprowadzone do baz komputerowych:     932                           52 254 rekordy 

w tym: 

  Bibliografia Publikacji Pracowników    559                  6 183 rekordy 

  BIBLIO            0   25 445 rekordów 

  DRHAB                          29        667 rekordów 
  DYPLOM          330      17 941 rekordów 

  SPORT POLSKI                       14                                      2 018 rekordów 

Współpraca z NUKAT: 

 

 Rekordy KHW 

   wprowadzone hasła  - osobowe i korporatywne              160 

   wprowadzone hasła - tytuły serii                                         8 

 Rekordy bibliograficzne 

   wprowadzone rekordy dla wydawnictw zwartych           151 

   wprowadzone rekordy dla wydawnictw ciągłych                1 

   skopiowane rekordy dla wydawnictw zwartych           1 395 

 

5. UDOSTĘPNIANIE 

Liczba odwiedzin w Bibliotece ogółem  : 169 075    (stan na dzień 31.07.2017) 

Liczba odwiedzin na stronie internetowej: 140 423 

 

 

 

 

 

Rodzaj bazy / katalog 

Liczba odwiedzin 

(okres 

sprawozdawczy) 

Stan w 

dniu 

31.07.2017 

 

Baza SPORT POLSKI                 

(Licznik prowadzono od dn. 1.07.2014 r.) 

 

7 390 

 

277 866 

Bibliografia zawartości czasopism i innych wydawnictw z 

dziedziny sportu – BIBLIO  

(Wyzerowano licznik w dn. 2.01.2014 r.  – zmiana systemu 

na Expertus) 

 

5 601 

 

16 981 

 

Bibliografia Publikacji Pracowników Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie - 

- Baza PUBLIKACJE                  

(Licznik prowadzono od dnia 1.09.2009 r.) 

 

 

6 186 

 

 

 

47 117 
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Katalog prac doktorskich i rozpraw habilitacyjnych AWF w 

Warszawie – Baza DRHAB  

(Wyzerowano licznik w dn. 2.01.2014 r.  – zmiana systemu 

na Expertus) 

 

2 116 

 

6 248 

 

Katalog prac magisterskich i licencjackich AWF w 

Warszawie – Baza DYPLOM 

(Wyzerowano licznik w dn. 2.01.2014 r.  – zmiana systemu 

na Expertus) 

6 084 

 

 

18 261 

 

 

Zagraniczne bazy danych  

(Wyzerowano licznik w  2014 r.  – zmiana strony) 

 

 

2 330 

 

 

 

7 013 

 

 

 

Bazy danych innych bibliotek 

(Licznik działa od 1.08.2017, wynik ustalono w przybliżeniu) 

 

820 

 

 

Brak 

danych 

 

Testowane bazy danych  

(Licznik działa od 1.08.2017, wynik ustalono w przybliżeniu) 

 

503 

 

 

Brak 

danych 

 

Katalog druków zwartych  

(Wyzerowano licznik i liczono od nowa od dnia 4.12.2015 r.– 

zmiana systemu na SOWA MARC 21) 

98 501 

 

197 002 

 

Katalog czasopism  

(Wyzerowano licznik i liczono od nowa od dnia 4.12.2015 r.– 

zmiana systemu na SOWA MARC 21) 

10 892 

 

21 969 

 

Razem 140 423 

 

592 457 

 

 

Udostępniono  ogółem:   71 581 wol. (średnia dzienna: 321 wol.) 

a) w tym: 

na miejscu     54 746 wol. 

poza bibliotekę    16 835 wol. 

 

Liczba wykonanych kopii:     5 054 wol. 

 

W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych wysłano do innych bibliotek 1 wol. książek 

oraz 312 str. dok. wtórnych, sprowadzono z innych bibliotek 54 wol. książek. 

 

6. MAGAZYN WYDAWNICTW UCZELNIANYCH 

 

W okresie sprawozdawczym: 

Przyjęto do magazynu: 

-  35 egz. książek 

-  496 egz. czasopism 
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Sprzedano: 

-  1 196 egz. książek na sumę 19 654,00 zł 

-  317 egz. czasopism na sumę 7 902,00 zł. 

 

6. OPRAWA I KONSERWACJA ZBIORÓW 
 

Oprawiono ogółem 92 wol. książek i czasopism oraz 1 księgę inwentarzową,  

- naprawiono we własnym zakresie 160 wol. zniszczonych książek, 

- opisano i oklejono 1 350 wol. zbiorów, 

- wykonano bindowanie – 52 wol. książek. 

 

8. SPRAWY FINANSOWE 

 

Niektóre wpływy i wydatki Biblioteki 

 

WPŁYWY (w zł.): 

- przychody własne Biblioteki ogółem:            36 181,70 

- dotacje ze środków na naukę  

  Prorektora d.s. Badań Naukowych i Wdrożeń ogółem:                         129 413,03 

Ogółem wpływy:            165 594,73 

 

WYDATKI (w zł.): 

- na zakup książek         40 376,66 

- na serwisowanie systemu SOWA       14 796,00 

- na materiały eksploatacyjne do drukarki kodów kreskowych               225,00                                                   

- na prenumeratę  czasopism :       38 828,63 

- na serwisowanie systemu EXPERTUS        2 706,00 

- na rozbudowę modułu transportu do Ankiety Jednostki                    2 460,00 

- dotacja na zakup kolekcji czasopism LWW     19 411,74 

- dotacja na bazy danych EBSCO       16 000,00 

- na oprawę zbiorów           3 948,30 

- na konferencje i szkolenia          1 255,20 

- na zapewnienie warunków BHP            206,40 

Ogółem wydatki:        140 213,93 

 

9. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA BIBLIOTEKI 

 

9.1. Biblioteka funkcjonuje w oparciu o trzy systemy komputerowe:  

9.1.1. SOWA MARC 21 przeznaczony do automatyzacji prac związanych z 

gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem zbiorów. 

9.1.2.  EXPERTUS do prowadzenia 4 własnych baz danych, zawierających 57 929 

rekordów, w tym:  
- Bibliografia zawartości czasopism i innych wydawnictw z dziedziny sportu,  

  czyli Baza BIBLIO – 25 445 

- Bibliografia Publikacji Pracowników Akademii Wychowania Fizycznego Józefa    

Piłsudskiego w Warszawie, czyli Baza PUBLIKACJE  - 6 071 

- Katalog prac doktorskich i rozpraw habilitacyjnych AWF w Warszawie,  

  czyli Baza DRHAB  - 667                
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- Katalog prac magisterskich i licencjackich AWF w Warszawie,  

   czyli Baza DYPLOM – 17 955 

9.1.3.System operacyjny bazy własnej SPORT POLSKI - 2 018 rekordów. W bazie edytowano i 

uzupełniono 14 rekordów w dziale Sylwetki. 

Katalogi oraz bazy danych tworzone przez Bibliotekę dostępne są w sieci internetowej. 

9.2. Dostęp do czasopism zagranicznych (pełne teksty i abstrakty) Biblioteka zapewnia 

poprzez zagraniczne bazy danych, tj.: 

- Baz platformy ISI Web of Science Core Collection, 

- Baz platformy EBSCO (18 baz), 

- Baz Science Direct/Springer, 

- Czasopism Nature & Science, 

- Bazy SciVerse Scopus, 

- Bazy wydawnictwa Wiley Online Library, 

- Dziesięć e-czasopism wydawnictwa LWW, 

- oraz 5 baz zagranicznych testowanych okresowo. 

9.3. Udzielono około 40 tysięcy informacji bibliotecznych, bibliometrycznych i 

bibliograficznych w kontakcie bezpośrednim z użytkownikiem. 

 

 Liczba szkoleń 

(okres 

sprawozdawczy) 

Liczba 

użytkowników 

Liczba godzin  

Szkolenia studentów, 

doktorantów, 

pracowników naukowych 

AWF Warszawa oraz 

pracowników BG 

 

76 

 

227 os. 

 

313.5 godz. 

 

9.4. Wykonano 7 analiz bibliometrycznych dorobku naukowego: 

- dla pracowników Uczelni -  6  

- płatne dla osoby spoza AWF – 1 

9.5. Zakładano konta indywidualnego dostępu do zagranicznych baz danych. W okresie 

sprawozdawczych założono 122 konta indywidualne. Ogółem jest założonych 634 konta. 

9.6. Prowadzenie indywidualnych szkoleń  w zakresie przysposobienia bibliotecznego. 

9.7. Na bieżąco aktualizowano i rozbudowywano stronę internetową biblioteki. 

9.8. Prowadzono : 

- e-mailing do pracowników i doktorantów w zakresie bibliometrii, wyszukiwania 

informacji naukowej oraz dostępu do nowych narzędzi elektronicznych. 

- powiadomienia telefoniczne do użytkowników w zakresie informacji o stanie kont 

w Wypożyczalni (przetrzymane książki, ich prolongata, zamawianie 

rezerwowanie). 

 

Zaangażowanie BG w realizację zadań: 

 

9.9. Audyt Zarządzania Własnością Intelektualną w AWF Warszawa - przygotowano 

wymaganą dokumentację oraz opracowano 6 procedur związanych z ochroną własności 

intelektualnej w bibliotece.: 

- Procedura zakupu i udostępniania książek finansowanych z projektów badawczych, 

- Procedura wprowadzania danych do bazy PUBLIKACJE, 
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- Procedura przyjmowania w OINiCz publikacji lub ich kserokopii od autorów, 

będących pracownikami AWF Warszawa, 

- Procedura wykonywania analizy bibliometrycznej w postępowaniu awansowym dla 

pracowników naukowych  AWF Warszawa, 

- Procedura wprowadzania danych do bazy DYPLOM, 

- Procedura wprowadzania danych o pracach doktorskich do bazy DRHAB. 
9.10. Działania projakościowe prowadzone w BG AWF Warszawa 

9.10.1. Ankietyzacja oraz przygotowanie Raportu z Ankietyzacji przeprowadzonej w Bibliotece 
Głównej AWF Warszawa. 

9.10.2. Pracach w ramach Międzybibliotecznego Zespołu ds. Udostępniania w Warszawskich 
Bibliotekach Akademickich – w celu wypracowania zasad i procedur wypożyczeń w 
warszawskich bibliotekach akademickich. 

9.10.3. Ankieta ogólnopolska pt. Analiza Funkcjonowania Bibliotek Naukowych. 
9.10.4. Przeprowadzenie ankietyzacji użytkowników Biblioteki Głównej w ramach projektu AFBN( 

Badanie satysfakcji użytkowników bibliotek uczelni wyższych ). 
9.10.5. Działania projakościowe prowadzone poza procesem ankietyzacji (rozmowy z 

użytkownikami, uwagi zgłaszane e-mailem lub poprzez formularze korespondencyjne na 
stronie www itp.). 
 

9.11. Ewaluacja jednostek naukowych AWF Warszawa – przygotowano zgodnie 

z obowiązującymi przepisami dane bibliograficzne publikacji pracowników AWF 

Warszawa za lata 2013-2016  i  przeniesiono do: 

- Ankiety Jednostek dla Wydziałów Rehabilitacji i Wychowania Fizycznego; 

- Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN) dla 3 Wydziałów AWF Warszawa. 

9.12. System Wspierający Prowadzenie Prac Badawczo-Naukowych oraz 

Współdzielenie i Publikację Wyników Prac - prowadzono szkolenia dla pracowników 

AWF Warszawa w zakresie wprowadzania danych do systemu, wskazano błędy 

systemowe. 
9.13. Udział w pracach Międzybibliotecznego Zespołu ds. Udostępniania w Warszawskich 

Bibliotekach Akademickich (tzw. Karta warszawska) wypracowanie ostatecznej wersji 
Porozumienia. 

9.14. Aktualizacja Systemu oceny parametrycznej oraz Zasad publikowania 

Pracowników AWF Warszawa w oparciu o nowe wymogi MNiSW. 

9.15. Przygotowanie danych dla: 

- Wydziału Rehabilitacji do Raportu Rocznego 2016 z wykorzystania środków 

na potencjał badawczy.  

- Wydziału Rehabilitacji do Wniosku o udzielenie akredytacji do nadawania 

stopnia doktora habilitowanego. 

- Wydziału Turystyki i Rekreacji do Raportu Rocznego 2016 z wykorzystania 

środków na potencjał badawczy.  

- Wydziału Wychowania Fizycznego do Raportu Rocznego 2016 z 

wykorzystania środków na potencjał badawczy.  

9.16. Przygotowanie projektów uchwał, zarządzeń, regulaminów, protokołów, umów, 

etc., m.in. opracowano: 

- PROJEKT w sprawie zasad kształtowania polityki płacowej w jednostkach, w 

których zwierzchnicy nie są dysponentami środków finansowych. 

- Protokół przeglądu Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Biblioteka Główna 

AWF Warszawa za rok akademicki  2015/2016. 

9.17. Udział w pracach Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz Zespole d.s. 

Jakości w BG AWF (m.in. opracowanie ramowych procedur). 
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9.18. Prowadzenie ankietyzacji na temat szkoleń bibliotecznych i bieżąca ich aktualizacja 

pod kątem oczekiwań użytkowników. 

9.19. Prace w Zespole ds. rozwoju Deskryptorów Biblioteki Narodowej w zakresie 

opracowania deskryptorów nauk o kulturze fizycznej i sporcie. 

9.20. Doskonalenie kompetencji pracowników biblioteki w ramach Międzyuczelnianego 

Systemu Szkoleń Pracowników Bibliotek Akademickich. 

9.21. Współpraca z pracownikami naukowymi Uczelni nad aktualizacją tezaurusa z zakresu 

kultury fizycznej. 

 

Współpraca z otoczeniem pozaakademickim: KONSORCJA – WSPÓLNE 

INICJATYWY – STOWARZYSZENIA – ABSOLWENCI 

NUKAT, 

Polish-American Association of Sarasota, 

Ośrodek Przetwarzania Informacji, 

Muzeum Sportu i Turystyki, 

Przegląd Sportowy, 

Stowarzyszenie Absolwentów AWF Warszawa, 

Stowarzyszenie Polskich Statystyków Sportowych, 

Warszawskie Towarzystwo Cyklistów, 

ALEPH Polska, 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 

Polskie Stowarzyszenie Golfa Kobiet, 

Forum Bibliotek Podlaskich, 

Stowarzyszenie Polskich Statystyków Sportowych „STATPOL”, 

Formac Polonia Sp. z.o.o. 

Fundacja Dobrej Książki i in. 

KiF – Kulturystyka i Fitness, 

HICKORY WORLD, 

Santander Consumer Bank, 

Konsorcjum LWW – współpraca z bibliotekami AWF. 

9.22. Prace nad pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych: 

 

9.21.1. Praca w zespole powołanym przez JM Rektora AWF  dr hab., prof. Andrzeja 

Mastalerza: opracowano część materiałów w ramach działania RPO WM 2.1.1. 

Wykorzystanie Technologii informacyjnej i komunikacyjnej do obsługi procesów 

związanych z edukacją na uczelniach wyższych (e-usługi). Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

9.22.2. Praca nad wnioskami o finansowanie działalności upowszechniającej naukę – 

Biblioteki:  

-   Śladami Jana Pawła II - Jego pasji sportowych i turystycznych, 

- Retrokonwersja zbiorów z zakresu nauk medycznych, kultury fizycznej, turystyki 

i rekreacji, 

-  Kontynuacja prac i rozwój bazy naukowej Sport Polski. 

9.22.3 Aktywne pozyskiwanie środków zewnętrznych m. in. z MNiSW. 

 

Złożono wnioski: 

- Wniosek o dofinansowanie projektu Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (projekt 

wdrożeniowy) - Konkurs 4.3 POWER – Współpraca ponadnarodowa. Tytuł: RDA – 

wdrożenie międzynarodowego standardu katalogowania jako element podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych bibliotekarzy polskich. Złożony w Centrum Projektów 
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Europejskich w dniu 29.07.2016. 

- Wniosek o przyznanie dotacji na inwestycję budowlaną – Normalny. – Złożony w MNiSW 

dnia 28.08.2016. 

- Wniosek o zwiększenie dotacji na utrzymanie potencjału badawczego z tytułu szczególnych 

potrzeb jednostki naukowej. Złożony przez WWF w MNiSW dnia 07.09.2017 (opracowany 

we współpracy z dr Elżbietą Olszewską, mgr inż.  Kamilą Tokarską - Mafra   i mgr inż. 

Joanną Kłyszejko). 

- Wniosek o finansowanie działalności upowszechniającej naukę – biblioteki; Tytuł: 

Implementacja systemu bibliotecznego Koha.  Złożony w MNiSW dnia 30.09.2017. 

- Modernizacja skrzydła budynku AWF Warszawa. Złożony w MNiSW  dnia 20.07.2016. 

Praca w zespole powołanym przez JM Rektora AWF  dr hab., prof. Andrzeja Mastalerza 

opracowano część materiałów w ramach działania RPO Województwa Mazowieckiego Oś 

priorytetowa II: Wzrost e-potencjału Mazowsza. Działanie 2.1 E-usługi dla Mazowsza. 

 

10. PRACOWNICY BIBLIOTEKI 

  

Do dnia 31.08.2017 r. w Bibliotece pracowało  18 osób (co stanowi 16,5 etatów). 

Struktura wykształcenia przedstawia się następująco: 

- 11 osób posiada wykształcenie wyższe magisterskie, 

-   6  osób posiada wykształcenie wyższe licencjackie, 

-   2 osoby posiadają wykształcenie średnie. 

 

W okresie sprawozdawczym 4 osoby uzupełniały wykształcenie na studiach I stopnia - 

licencjat. Przygotowano i obroniono 3 prace dyplomowe z zakresu informacji naukowej i 

nauk bibliologicznych oraz 1 pracę z dziedziny nauk pedagogicznych. 

 

11. LOKAL BIBLIOTEKI 

 

Biblioteka dysponuje pomieszczeniami o łącznej powierzchni 1084 m2, w tym powierzchnia 

czytelni i pracowni komputerowej wynosi 232 m2, powierzchnia magazynowa 386 m2. 

W Czytelni znajduje się 65 miejsc dla czytelników, w tym 10 stanowisk komputerowych. 

W Pracowni Komputerowej - 9 stanowisk komputerowych wyposażonych w terminale. 

W Wypożyczalni - 4 stanowiska komputerowe do zamawiania i rezerwowania książek. 

 

12. KOMPUTERYZACJA I MODERNIZACJA BIBLIOTEKI 

 

12.1. W okresie sprawozdawczym przyjęto nowy sprzęt:  

- zestawy komputerowe – 2 

- laptop - 1,  

- urządzenie wielofunkcyjne - 1. 

12.2. Ogółem biblioteka dysponowała stanowiskami komputerowymi: 

- dla pracowników BG - 23 stanowiska, 

- dla użytkowników     - 23 stanowiska. 

12.3. W okresie sprawozdawczym po wdrożeniu formatu MARC21 dla systemu SOWA 

modyfikowano system pod kątem połączenia katalogów książek i czasopism  

12.4. W systemie Expertus dla bazy PUBLIKACJE rozbudowano dla celów ewaluacji 

jednostek naukowych AWF Warszawa moduł transportu danych o publikacjach do 

Polskiej Bibliografii Narodowej (PBN) i Ankiety Jednostki. 

12.5. Współpraca z Firmą SPLENDOR i kontynuacja prac nad przygotowaniem narzędzia 

w systemie Expertus do samodzielnej rejestracji przez pracowników AWF Warszawa w 
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Bazie PUBLIKACJE danych o publikacjach naukowych. 

 

13. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I NAUKOWA BIBLIOTEKI 

 

13.1. Wygłoszono 3 referaty, w tym 1 na konferencji ogólnopolskiej oraz 2 na imprezie 

okolicznościowej. 

13.2. Kontynuacja współpracy z bibliotekami użytkującymi system KOHA w zakresie 

wspólnych prac nad wdrożeniem systemu. 

13.3. Kontynuacja współpracy z Centrum NUKAT w zakresie wymiany danych 

bibliograficznych oraz opracowywania dokumentów. 

13.4. Kontynuowano współpracę z Biblioteką Narodową w zakresie opracowania 

deskryptorów nauk o kulturze fizycznej i sporcie. 

13.5. We współpracy z pracownikami naukowymi Uczelni, prowadzono prace nad 

aktualizacją tezaurusa z zakresu kultury fizycznej i sportu. 

13.6. Zorganizowano stoisko promujące BG w trakcie uczelnianej Imprezy Marszowej. 

13.7. Zorganizowano 8 wystaw w gablotach, w tym:  

13.7.1. Z okazji 3 maja „Wystawa z 12 plansz na temat Konstytucji 3 maja”. 

13.7.2. Cztery wystawy dotyczące głównie nowych nabytków Biblioteki. 

13.7.3. Dwie wystawy promujące grę w golfa. 

13.7.4. Jedną wystawę z okazji rozpoczęcia działalności Koła Dramatycznego działającego 

przy BG. 

13.8. Założenie przez p. Dyrektor BG Violettę Perzyńską Koła Dramatycznego 

działającego przy bibliotece – w próbach prowadzonych przez p. Dyrektor bierze udział 

15 studentów AWF. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 2 godziny. W ramach 

zajęć są prowadzone ćwiczenia z emisji głosu, wprowadzone się techniki dramy, nauka 

artykulacji itp. 

13.9. Przygotowano przedstawienie teatralne według scenariusza i reżyserii Violetty 

Perzyńskiej w oparciu o Księgę Apokryfów Karela Čapka, które zostało wystawione w 

trakcie imprezy uczelnianej PELE MELE. 

13.10. Pracownicy Biblioteki uczestniczyli w: 

13.10.1. konferencjach, seminariach, warsztatach, prezentacjach baz i systemów – 59 

wydarzeń; 

13.10.2. Senioradzie  – pomoc organizatorom w zdobyciu sponsoringu oraz organizacja 

stoiska BG, na którym prezentowano książki, zdjęcia, obrazy i sprzęt golfowy 

w ramach promocji golfa, jako formy rekreacyjnej dla osób starszych. Prowadzono 

naukę gry w golfa dla Seniorów; 

13.10.3. Seminariach AWF, imprezach wydziałowych i uczelnianych - 

angażowanie pracowników w życie uczelni; 

13.10.4. Rekreolimpiadzie – organizacja 2 wykładów z zakresu 

„Upowszechnianie golfa wśród kobiet” oraz promocja przyrządu służącego 

ochronie zdrowia, wykorzystywanego w fitnessie i terapeutyce; 

13.10.5. Juwenaliach – współpraca w zakresie organizacji 

przedstawienia na PELE MELE; 

13.10.6. Konferencjach organizowanych przez Wydziały 

Rehabilitacji i Wychowania Fizycznego – organizacja przez bibliotekarzy 

stoiska sprzedaży wydawnictw AWF Warszawa w trakcie konferencji. 

13.11. Kontynuowano rozbudowę strony www Biblioteki. 

13.12. Nawiązano ścisłą współpracę z Wydziałami Uczelni w zakresie: 

- doboru księgozbioru do Biblioteki, 

- finansowania zakupu literatury naukowo-dydaktycznej, 
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- promocji Wydziałów a tym samym i Uczelni, 

- zdobywania środków finansowych. 

13.13. Wzięto udział w Targach Książki. 

13.14. Przejęto z darowizn książki i czasopisma od jednostek uczelnianych oraz osób 

prywatnych. 

 

14.  DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI W ZAKRESIE BHP 

 

14.1. W związku z zaleceniami Państwowej Inspekcji Pracy w Bibliotece Głównej w 

ramach wyposażenia zakupiono trzy regały biurowe (zamknięte) na dokumenty. 

14.2. Interweniowano w sprawie zalania wodami opadowymi pomieszczeń w północno-

zachodnim skrzydle Gmachu Głównego. Na podstawie wizji lokalnej powołana komisja 

sporządziła protokół. 

14.3. Podjęto działania w sprawie zalania 1/3 powierzchni korytarza przy pomieszczeniach 

magazynowych BG pod Rektoratem. Na podstawie wizji lokalnej powołana komisja 

sporządziła protokół. 

14.4. Zgłoszono zalanie wodą pomieszczenia magazynowego BG nr 060/2 znajdującego się 

pod Rektoratem z prośbą o interwencję i osuszenie. 

14.5. Powiadomiono administracje uczelni o zalaniu wodą opadową (w wyniku nawałnicy) 

kilku pomieszczeń bibliotecznych (Pracowni Komputerowej, Magazynu Głównego, 

toalety i magazynku na II piętrze) z prośbą o wykonanie napraw, odpowiednie 

zabezpieczenie okien. Zwrócono się z prośbą o kontrolę pomieszczeń BG przez 

Inspektora Nadzoru Budowlanego i Inspektora BHP w celu sporządzenia protokołu, 

który powinien posłużyć do wystąpienia do MNiSW z Wnioskiem na zdarzenie losowe. 
 

15. DZIAŁALNOŚĆ RADY BIBLIOTECZNEJ 

 

Posiedzenie w dniu 26.10.2016 r. 

Porządek obrad: 

1. Wybór zastępcy przewodniczącej Rady. 

2. Wybór sekretarza Rady. 

3. Informacja o konkursie na stanowisko dyrektora Biblioteki Głównej AWF Warszawa. 

4. Zaopiniowanie kandydatury na stanowisko dyrektora BG. 

5. Zaopiniowanie kandydatury mgr Joanny Potęgi na stanowisko zastępcy dyrektora BG. 

6. Wyrażenie opinii o udzieleniu mgr Joannie Potędze rekomendacji na stanowisko 

zastępcy dyrektora Biblioteki Głównej AWF Warszawa. 

7. Sprawy różne: 

a) Informacja o postępach prac dot. narzędzia do elektronicznego wysyłania zgłoszeń 

do bazy PUBLIKACJE. 

b) Informacja o przebiegu prac związanych z transportem danych do PBN. 

c) Ocena przydatności systemu Expertus. 

d) Informacja o wynikach audytu wewnętrznego dotyczącego systemu bibliotecznego 

SOWA, w związku z planowaną konwersją do systemu Koha. 

e) Informacja o powołaniu teatralnego „Koła Dramatycznego” i jego działalności. 

f) Dyskusja na temat lokalizacji nowej siedziby biblioteki, dodatkowych funduszach 

ze środków MNiSW oraz sponsorach zewnętrznych, a także zgłaszanej potrzebie 

zakupu większej ilości literatury w języku angielskim. Poruszano też problem 

ograniczeń finansowych. 
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Posiedzenie w dniu 25.01.2017 r. 

Porządek obrad: 

1. Restrukturyzacja w Bibliotece Głównej. Zalety i problemy. 

2. Informacja na temat przeprowadzonej Parametryzacji jednostek w kontekście zadań 

biblioteki. Raport z wykonania zadania. 

3. Zaopiniowanie kandydatury mgr Mirosławy Matejkowskiej na stanowisko zastępcy 

dyrektora BG. 

4. Sprawy różne: 

a) Wizja rozwoju Biblioteki Głównej – (etapy, terminy, koszty). 

b) Informacja o dołączeniu Biblioteki Głównej do Centrum NUKAT. Wręczenie 

dyplomów z podziękowaniem dla pracowników BG, którzy uzyskali certyfikaty. 

c) Ocena procedur awansowych i płacowych pod kątem możliwości ich realizacji. 

d) Wniosek studentów i dydaktyków o otwarcie biblioteki w sobotę. 

 

 

5) Inwestycje i remonty  
 

 

W dniu 10.03.2017 r. Uczelnia podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej (Instytucja Wdrażająca) na dofinansowanie 

termomodernizacji budynku głównego i hali sportowej nr 5 – projekt w ramach poddziałania 

1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

Wartość projektu 13 765 791,00 zł 

Wartość dofinansowania 5 382 568,38 zł 

 

 

Remonty i inwestycje wykonane przez firmy zewnętrzne 

1. Remont pomieszczeń Akademika Męskiego i budynku rotacyjnego                

202 266,84  zł   

(finansowanie z Funduszu Pomocy Materialnej Studentów i Doktorantów) 

2. Modernizacja (przebudowa)  hali lekkoatletycznej  

im. Janusza Kusocińskiego                                                                            

15 923 610,27 zł 

w tym dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej                      7 900 000,00 zł 

dotacja z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego                      5 000 000,00 zł 

3. Remont pomieszczeń w Gmachu Głównym                                 

152 139,34 zł 

4. Dostawa i montaż wykładziny w gmachu głównym                                    

6 334,50 zł 

5. Wymiana awaryjna 2 klimatyzatorów w pomieszczeniu serwerowni                  

10 534,79 zł 

6. Wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej Hali Gier                         

5 535,00 zł                 
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Wykonanie dokumentacji w celu pozyskania środków finansowych zewnętrznych 

– modernizacja wewnętrznego systemu ciepłowniczego: węzły cieplne, instalacje 

wewnętrzne c.o., w tym: 

1. Opracowanie koncepcji technicznej w formie programu 

 funkcjonalno-użytkowego                  12 300,00 zł 

2. Opracowanie założeń, analizy kosztów, harmonogramów          20 910,00 zł 

3. Opracowanie wniosku aplikacyjnego                18 450,00 zł 

 

 Zlecone usługi: 

1. Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej dla budynku głównego, 

Hali gimnastycznej nr 5, budynku rotacyjnego                                              4 500 zł 

2. Usługi kominiarskie                                                          8 000 zł/rocznie 

3. Dozór techniczny dźwigów                                                                      6 000 zł/rocznie 

4. Serwis urządzeń ppoż.                                                                              7 380 zł/rocznie 

5. Serwis wind i urządzeń dźwigowych                                                   13 300 zł/rocznie 

6. Przepychania kanalizacji w trybie awarii                                               1 845 zł 

7. Wymiana odcinka kanalizacyjnego i usunięcie awarii  

na sieci  cieplnej w gmachu głównym                                 8600 zł 

      

 

Pozostałe       

1. Zakup pompy c.o. do budynku rotacyjnego                    6 543 zł 

2. Zakup płyt meblowych i OSB        10 117 zł 

3. Zakup oświetlenia awaryjnego do hali lekkoatletycznej       2 091 zł 

(zalecenia Straży Pożarnej) 

 

Remonty i naprawy wykonane siłami własnymi: 

1. Remont sal wykładowych D, E oraz korytarza  

2. Naprawa ogrodzenia 

3. Wymiana instalacji wodnej i kanalizacyjnej w łazienkach przy auli i Sali wykładowej 

2, 

4. Montaż pompy głębinowej 

5. Naprawa zapadniętych studzienek kanalizacyjnych 

6. Naprawa instalacji wodnych i kanalizacyjnych na Budynku rotacyjnym 

7. Remont stolików sala wykładowa 2 oraz krzesła Wydział Rehabilitacji, 

8. Notoryczne usuwanie awarii hydraulicznych, elektrycznych, stolarskich oraz 

ślusarskich. 

9. Notoryczna wymiana zamków w drzwiach wejściowych do pokoi oraz w szafkach 

szatniowych ze względu na zgubione lub złamane klucze. 

10. Rozkręcanie i skręcanie mebli przez stolarzy przy przeprowadzkach i remontach. 

11. Wymiana 50 m. odcinka wody zimnej strona wschodnia Gmachu Głównego 

12. Fugowanie niecki basenu oraz likwidacja przecieków do chlorowni 

13. Ciągłe przeglądy bieżące akademików 

14. Naprawa podestu nad stacją trafo 

15. Naprawa ubytków w asfalcie 
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Biuro Eksploatacji Obiektów zapewnienia obsługę techniczną przy organizowanych 

konferencjach i imprezach odbywających się na terenie Uczelni, np. olimpiady, zawody 

sportowe, pikniki itp. 

 

 

 

 

 

 

6) Sprawozdanie z wykorzystania ZFŚS 

 
 

1. Dopłaty do wczasów turystycznych „pod gruszą” 

 Z refundacji na/za wczasy „pod gruszą” skorzystało 750 osób, w tym: 

 451 pracowników wraz dzieckiem na kwotę 757.875,00 zł; 

 291 emerytów/rencistów wraz z dzieckiem na kwotę 215.700,00 zł; 

 6 osób uprawnionych po zmarłym pracowniku, emerycie/renciście AWF na kwotę 

4.725,00 zł.; 

 2 byłych pracowników pobierających świadczenie przedemerytalne na kwotę 1.200,00 

zł. 

       Kwota dofinansowania wyniosła razem 979.500,00 zł. 

 

2. Pożyczki na cele mieszkaniowe 

    Z pożyczek skorzystało 53 osoby (w tym 5 emerytów/rencistów) na  kwotę 1.072.000,00 zł. 

 

POŻYCZKI MAŁE: 

   42 x 20.000,00 zł    = 840.000,00 zł 

     1 x 17.000,00 zł =  17.000,00 zł 

     2 x 15.000,00 zł    =   30.000,00 zł 

           2 x 10.000,00 zł    =   20.000,00 zł 

     2 x   5.000,00 zł    =   10.000,00 zł 

Razem   49      917.000,00 zł 

 

POŻYCZKI DUŻE: 

     3 x  40.000,00 zł = 120.000,00 zł 

     1 x  35.000,00 zł =   35.000,00 zł 

 Razem    4                 155.000,00 zł 

 

3. Zapomogi bezzwrotne 

       Przyznano zapomogi  104 osobom uprawnionym, z tego : 

 47 pracownikom na kwotę 75.280,00 zł; 

 55 emerytom/rencistom na kwotę 81.700,00 zł; 

 2 osobom uprawnionym po zmarłym pracowniku  AWF na kwotę 3.000,00 zł. 

       Razem na kwotę  159.980,00 zł, w tym z tytułu: 

 zdarzeń losowych                                              33 osobom, 

 

Obecnie trwają remonty : 

- montaż oświetlenia awaryjnego na Hali L.A., 

- schodów przy Akademiku Męskim. 
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 chorób i kosztów leczenia lub 

            niskich dochodów na osobę w rodzinie             71 osobom.  

 

4. Bony towarowe (talony)  

       Bony towarowe (talony) otrzymało 725 osób uprawnionych,  z  tego: 

 425 pracowników na kwotę 435.775,00 zł; 

 291 emerytów/rencistów na kwotę 220.200,00 zł; 

 7 osób uprawnionych po zmarłym pracowniku, emerycie/renciście AWF na kwotę 

5.925,00 zł; 

 2 byłych pracowników pobierających świadczenie przedemerytalne na kwotę 750,00 

zł. 

Razem kwota dofinansowania wyniosła  662.650,00 zł. 

 

5. Paczki noworoczne dla dzieci 

        Na zakup paczek  dla 176 dzieci osób uprawnionych wydano 28.068,43 zł. 

 

6. Działalność turystyczna, kulturalno-oświatowa i sportowo-rekreacyjna 

     Z dopłaty do w/w działalności skorzystało 58 osób uprawnionych,  z  tego:  

 55 pracowników na kwotę 16.818.94 zł; 

 3 emerytów/rencistów na kwotę 381,21 zł. 

Razem kwota dofinansowania wyniosła  17.200,15 zł. 

 

7. Dofinansowanie do opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz innych 

formach wychowania przedszkolnego 

      Z dopłaty do w/w opieki skorzystało 34 pracowników na kwotę 32.341,63 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik: 

 

Sprawozdanie z działalności Filii AWF Warszawa w Białej 

Podlaskiej 


