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Część ogólna
Niniejsze sprawozdanie Rektora z działalności Uczelni w roku akademickim 2011/2012 zostaje
sporządzone na podstawie art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz.U. z 2005 r. Nr 164 poz.1365 z późn. zm.) 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 Uczelni.
Ze względu na koniec kadencji organów Uczelni 2008-2012 niniejsze sprawozdanie nie obejmuje
okresu od czerwca do sierpnia roku kalendarzowego 2012;
Ze względu na specyfikę niektórych komórek organizacyjnych Uczelni cześć niniejszego
sprawozdania obejmuje okres roku kalendarzowego 2011

WSTĘP
Rok akademicki 2011/2012 był rokiem podejmowania ważnych dla Uczelni decyzji o
charakterze prawnym, organizacyjnym, inwestycyjnym i finansowym. Ze względu na trudną dla
Akademii sytuację finansową, spowodowaną zarówno ograniczoną wysokością dotacji, jak i potrzebą
przeprowadzenia licznych remontów i inwestycji, ale również sytuacją Państwa w dobie kryzysu,
Władze Uczelni podejmowały często niełatwe, ale ważne dla przyszłości Szkoły decyzje.
Przedstawiony i zatwierdzony został plan rzeczowo-finansowy dyscyplinujący poszczególnych
dysponentów środków finansowych do uważnego i oszczędnego gospodarowania przeznaczonymi im
środkami. Wysokość przewidzianych planem wydatków została ściśle uwarunkowana możliwymi do
pozyskania środkami na ich pokrycie.
Poza dokonywaniem możliwych cięć w wydatkach, władze Uczelni dążyły do jak
najskuteczniejszego pozyskiwania środków na działanie Akademii, zarówno od administracji
rządowej, jak i innych podmiotów, w tym z funduszy UE. Większa dyscyplina i ograniczenie na jakiś
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czas wydatków oraz wzmożone starania przy pozyskiwaniu dodatkowych środków dla Akademii,
pozwolą przetrwać cięższy okres i zachować płynność finansową. Pomimo trudnej sytuacji finansowej
w roku sprawozdawczym postanowiono o podjęciu lub kontynuowaniu kilku znaczących inwestycji, w
tym inwestycji generalnego remontu budynku Wydziału Rehabilitacji. Powyższa inwestycja będzie
się jednak najprawdopodobniej wiązała z koniecznością zaciągnięcia celowego kredytu
inwestycyjnego przez Akademię, no co zgodę wyraził Senat Uczelni.
W roku akademickim 2011/2012 odbyły się wybory nowych władz Uczelni. Rektorem na nową
kadencję organów Uczelni został prof. A. Mastalerz. Dokonano również wyboru prorektorów,
dziekanów i prodziekanów, członków Senatu oraz rad wydziałów.
Rok akademicki 2011/2012 był ponadto rokiem przyjmowania ważnych dla Uczelni aktów
prawnych, w związku z nowelizacją ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Uchwalony został przez
Senat nowy Statut AWF Warszawa, przyjęto ponadto lub w znaczącym stopniu znowelizowano tak
ważne dla funkcjonowania Uczelni akty prawne jak regulamin studiów, regulamin studiów
doktoranckich, nową strategię rozwoju Akademii, regulamin wyborczy, kartę oceny nauczycieli
akademickich i wiele innych. Przyjęto ponadto efekty kształcenia dla wszystkich kierunków studiów w
Akademii, co wiązało się z długotrwałą pracą wielu osób zarówno na wydziałach jak i na stopniu
centralnym Uczelni. Przyjęto również uchwałę o uruchomieniu nowego kierunku studiów przez
Wydział Turystyki i Rekreacji (zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym). Należy zaznaczyć, iż
następny rok akademicki będzie nadal okresem wytężonej pracy nad dostosowaniem systemu
wewnętrznych aktów prawnych do znowelizowanej ustawy – Prawo o Szkolnictwie Wyższym, do
której przepisy wykonawcze wciąż są wydawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W roku sprawozdawczym podpisano kilka ważnych umów o charakterze krajowym
(porozumienie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, Polskim Związkiem Golfa, Polskim
Związkiem Rugby oraz Akademią im. L. Koźmińskiego czy Uczelnią łazarskiego). Podpisanie
powyższych umów pozwoli na dalszy rozwój Akademii, jak również na realizowanie projektów
niemożliwych do spełnienia finansowo i organizacyjnie w pojedynkę.
W aspekcie nagród i wyróżnień Senat Uczelni przyznał tytułu dr. honoris causa prof.
Tadeuszowi Boberowi oraz Medal „Za Zasługi dla Akademii Wychowania Fizycznego Józefa
Piłsudskiego w Warszawie” doc. dr. Kajetanowi Hądzelkowi.
W Akademii odbywały się również liczne konferencje, w tym o charakterze
międzynarodowym. Nie sposób również nie odnotować aktywnego uczestnictwa władz Uczelni w
pracach zarówno KRASP, jak i w pracach innych organizacji skupiających uczelnie wyższe, w tym
uczelnie wychowania fizycznego.
Z satysfakcją należy podkreślić stałe dostosowywanie się Akademii do standardów
europejskich, rozwój sieci informatycznej, w tym rosnącą wymianę studentów i stałe zwiększanie
środków w ramach programu „Erasmus”. Odnotować trzeba również bardzo sprawne i efektywne
działania podejmowane przez członków samorządu studentów, w szczególności zorganizowanie
wyborów Miss AWF oraz doskonałą organizację Juwenaliów.
Na koniec należy zauważyć, iż w roku sprawozdawczym Uczelnia była wielokrotnie poddana
kontrolom instytucji zewnętrznych, w tym kontroli Polskiej Komisji Akredytacyjnej i niezwykle
szerokiej kontroli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pomimo trudnej sytuacji finansowej
dostrzeżonych drobnych uchybień, Uczelnia została oceniona pozytywnie.
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Akty prawa wewnętrznego Uczelni w roku akademickim 2009/2010
Wszelkie akty normatywne prawa wewnętrznego Uczelni są umieszczane i na bieżąco aktualizowane
na stronie internetowej Akademii w zakładce Uczelnia – Akty Normatywne. Prowadzenie rejestru
internetowego aktów prawnych wewnętrznych Uczelni jest następstwem pisma okólnego Rektora z
dnia 30 września 2008 r.

Sprawozdanie wybranych Komisji Senackich
Senacka Komisja ds. Dydaktyki i Pomocy Dydaktycznych
W przedmiotowym okresie sprawozdawczym Senacka Komisja ds. Dydaktyki i Pomocy
Dydaktycznych AWF Warszawa odbyła 6 posiedzeń (22.11.2011, 13.01.2012, 16.01.2012,
23.03.2012, 27.04.2012, 18.05.2012). W opisywanym okresie Komisja zajmowała się m.in. ocenami
kolejnych projektów karty oceny nauczyciela akademickiego, kwestią wzorów dyplomów
wydawanych przez AWF Warszawa i WWFiS w Białej Podlaskiej. Głównym przedmiotem prac
komisji był jednak proces wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w AWF Warszawa. Komisja
przygotowała projekt Uchwały Senatu w sprawie wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w AWF
Józefa Piłsudskiego w Warszawie (Uchwała Senatu Nr 15/2011/2012 przyjęta w dniu 24 stycznia
20012). Uchwała regulowała kwestie związane ze strukturą, procesem oraz harmonogramem
wdrażania KRK w AWF w Warszawie.
W związku z tym zadaniem w styczniu 2012 roku przeprowadzono szereg spotkań roboczych
przewodniczącej i sekretarza Komisji, które służyły przygotowaniu wzmiankowanego projektu
Uchwały Senatu AWF Warszawa. 14.01.2012 odbyło się spotkanie przewodniczącej Komisji oraz
sekretarza Komisji z prodziekanem ds. nauki (Wydział Wychowania Fizycznego), prof. D.
Poliszczukiem i członkami wydziałowej komisji powołanej na mocy uchwały Senatu w sprawie
wdrażania KRK i efektów kształcenia. Prof. D. Poliszczuk przedstawił propozycje składu komisji do
spraw opracowania kierunkowych efektów kształcenia i w skrócie przedstawił zadania komisji.
Przewodnicząca Senackiej Komisji Dydaktyki przeprowadziła szkolenie dotyczące uwarunkowań
prawnych i zalecanego sposobu pracy nad efektami kształcenia w uczelni. Omówiona została także
uchwała Senatu w tej sprawie oraz opracowane wzory dokumentów. Przewodnicząca Senackiej
Komisji Dydaktyki przeprowadziła podobne szkolenia także dla wszystkich warszawskich jednostek
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organizacyjnych uczelni, tj. Wydziału Wychowania Fizycznego, Wydziału Turystyki i Rekreacji oraz
Wydziału Rehabilitacji oraz uczestniczyła w posiedzeniach Kolegium Rektorskiego oraz Senatu
informując o procesie wdrażania KRK w Uczelni.
Po przygotowaniu przez komisje do spraw kierunkowych efektów kształcenia projektów
efektów kształcenia, Komisja przeanalizowała przekazane jej dokumenty:
• przez Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej:
o kierunkowe efekty kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku wychowania
fizycznego o profilu praktycznym,
o efekty kształcenia dla studiów II stopnia na kierunku wychowania fizycznego o
profilu ogólnoakademickim,
o efekty kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku sport o profilu
praktycznym,
o efekty kształcenia na kierunku turystyka i rekreacja dla studiów I stopnia o
profilu ogólnoakademickm,
o
efekty kształcenia na kierunku turystyka i rekreacja dla studiów II stopnia
o profilu ogólnoakademickm,
o efekty kształcenia na kierunku kosmetologia dla studiów I stopnia o profilu
praktycznym,
o efekty kształcenia na kierunku fizjoterapia dla studiów I stopnia o profilu
praktycznym.
• przez Wydział Wychowania Fizycznego AWF Warszawa:
o efekty kierunkowe dla studiów I stopnia na kierunku wychowania fizycznego o
profilu praktycznym
o efekty kształcenia dla studiów II stopnia na kierunku wychowania fizycznego o
profilu ogólnakademickim,
o efekty kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku sport o profilu
praktycznym,
• Wydział Turystyki i Rekreacji:
o efekty kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku turystyka i rekreacja o
profilu praktycznym
o efekty kształcenia dla studiów II stopnia na kierunku turystyk i rekreacja o
profilu ogólnoakademickim
• przez Wydział Rehabilitacji AWF Warszawa:
o efekty kierunkowe dla kierunku fizjoterapia na studiach I o profilu praktycznym
o efekty kształcenia dla studiów II stopnia na kierunku fizjoterapia o profilu
ogólnoakademickim,
o efekty kierunkowe dla studiów I stopnia na kierunki pielęgniarstwa o profilu
praktycznym.
Projekty kierunkowych efektów kształcenia zostały omówione na posiedzeniu komisji w
obecności przedstawicieli Wydziałowych Komisji do spraw Jakości i Programów Kształcenia, w skład
których wchodzą Kierunkowe Zespoły do spraw Jakości i Programów Kształcenia.
Komisja zaleciła wprowadzenie bardzo licznych poprawek w celu zapewnienia zgodności z
Uchwałą AWF Warszawa, stosownymi aktami prawnymi i praktyką wdrażania KRK w innych
polskich uczelniach. Następnie Komisja ponowne opiniowała i zatwierdziła skorygowane projekty
kierunkowe efektów kształcenia dla wszystkich kierunków AWF Warszawa.
Szczegóły dotyczące prac Komisji na poszczególnych posiedzeniach i podjęte decyzje opisane
są w protokołach spotkań. W omawianym okresie Komisja wystosowała 4 pisma i reagowała
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terminowo na kierowane do niej prośby dotyczące konsultacji lub opiniowania projektów zmian
wprowadzanych w Uczelni.
Biorąc pod uwagę wskazany okres sprawozdawczy należy zwrócić uwagę na bardzo niską frekwencję
stałych członków Komisji w jej posiedzeniach oraz zwiększoną w stosunku do lat poprzednich
aktywność i frekwencję reprezentacji studentów.
Senacka Komisja Mieszkaniowa
W roku akademickim 2011-2012 Senacka Komisja Mieszkaniowa działała w składzie
zatwierdzonym przez Senat i realizowała działania zgodne ze statutem Uczelni.
W minionym okresie SKM odbyła 8 zebrań organizacyjnych, podczas których omawiała
sprawy zlecone przez J.M. Rektora Uczelni.
Komisja dokonała :
- oględzin i oceny aktualnego stanu lokali przeznaczonych do przydziału pracownikom,
- rozpatrzyła i zaopiniowała 11 podań pracowników, ubiegających się o przydział mieszkania
na terenie Uczelni ,bądź o polepszenie warunków mieszkaniowych.
Senacka Komisja Mieszkaniowa uczestniczyła w opracowaniu zasad przyznawania lokali
mieszkalnych znajdujących się w zasobach Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w
Warszawie we współpracy z radcą prawnym oraz Kanclerzem Uczelni.
Senacka Komisja ds. Budżetu, Finansów i Zarządzania Majątkiem Uczelni

I. Dane ogólne
1. Komisja sformułowała 6 opinii w Pismach: SKB/27, SKB/28, SKB/29, SKB/30, SKB/31, SKB/32
- dotyczących: projektu zmian w planie rzeczowo-finansowym na rok 2011; wyrażenia zgody
przez Senat AWF na zaciągnięcie kredytu w postaci linii celowej w kwocie 1 mln zł dla WWFiS w
Białej Podlaskiej oraz zaciągnięcia przez AWF w Warszawie kredytu w wysokości 3,5 mln zł na
sfinansowanie prac dodatkowych związanych z przebudową budynku Wydziału Rehabilitacji i
budynku Akademika Żeńskiego; opinii i raportu z badania niezależnego biegłego rewidenta
sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.; wykonania planu
rzeczowo-finansowego w 2011; projektu planu, rzeczowo-finansowego na rok 2012; opinii ws.
założenia spółki kapitałowej.
2. Ponadto Komisja opracowała sprawozdanie za rok akademicki 2011/2012 (pismo SKB/33) oraz
sprawozdanie z działalności Komisji za lata 2008-2012 (pismo SKB/34).
3. W celu opracowania opinii Komisja zbierała się pięciokrotnie. W zebraniach uczestniczyli: prof. dr
Tomasz Michalski (2 razy), prof. AWF dr hab. Jerzy Sadowski (3 razy), dr hab. prof. AWF Jan
Gajewski (3 razy), dr Witold Rekowski (nie uczestniczył w posiedzeniach Komisji), Bogusława
Dąbrowska (5 razy), Bartosz Borowski (1 raz), doc. dr Sławomir Neuhorn (5 razy). Opinie ustne
lub mailowe przekazali prof. Michalski (4 opinie) i prof. Sadowski (2 opinie).

II. Dane szczegółowe
1. Ogólne uwagi Komisji
1.1. Zgodnie z Uchwałą Senatu z dnia 14.12.2010 r., w roku 2011 miał być testowany algorytm
podziału środków dla jednostek organizacyjnych Uczelni, który miał być wdrożony do realizacji
w 2012 r. Komisja zwracała uwagę na brak w przedstawionym materiale danych w tym zakresie.
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2. Uwagi projektu zmian w Planie na 2011 r.
2.1. Plan rzeczowo-finansowy na 2011 r. opiewał na kwotę 132 902 635 zł. Plan po zmianach ma
wynieść 108 188 374. Różnica wynosi 24 714 261 zł.
2.2. Koszty wynikające z działalności AWF. W odniesieniu do wynagrodzeń osobowych
pracowników, honorariów, stypendiów i innych składników, występowały jedynie nieznaczne
różnice w stosunku do planu, co należy podkreślić jako pozytywny aspekt planowania. Zwraca
uwagę pozycja 14 Pozostałe koszty/aparatura, w której zakładane koszty miały wynosić 5 029 783
zł, natomiast proponowana obecnie zmiana tej pozycji ma wynieść 1 939 460 zł. Komisja
poprosiła o wyjaśnienie tej pozycji.
2.3. Wydatki inwestycyjne. Pierwotna kwota wydatków inwestycyjnych wynosiła 51 139 937 zł. Po
zmianie ma wynieść 29 742 784 zł. Różnica jest głównie w pozycjach k i l (inwestycje WWFiŚ) realizacja tych inwestycji została zmniejszona o kwotę 21 123 960 zł. Zwraca uwagę zmniejszenie
planowanych wydatków na przebudowę Wydziału Rehabilitacji i Akademika Żeńskiego /łącznie
stanowi to kwotę 2 708 032 zł/. Komisja poprosiła Pana Kanclerza o wyjaśnienie przyczyn nie
zrealizowania tych wydatków. - (Nie zostaną zrealizowane pkt. d Naprawa dachów i pkt. h.
Audytorium – dokumentacja. Należy podkreślić, że taką sugestię Komisja przedstawiła w
uwagach do planu na 2011 rok. Komisja zwróciła również uwagę na zwiększenie w stosunku do
planu (poz. p) o kwotę 1 253 900 zł - wydatków z tytułu zakupów środków trwałych oraz brak
realizacji wydatków dotyczących sprzętu komputerowego (poz. r).
2.4. Planowane przychody. Należy podkreślić, zgodnie z sugestią Komisji, niezrealizowanie
planowanej w 2011 r. linii kredytowej (pkt. 20 j), co należy uznać za sukces finansowy Pani
Rektor i władz Uczelni.
Komisja zaproponowała wprowadzenie wymienionych zmian w planie 2011 r.
3. Opinia dotycząca wyrażenia zgody przez Senat AWF na zaciągnięcie kredytu w postaci linii
celowej w kwocie 1 mln zł dla WWFiS w Białej Podlaskiej oraz zaciągnięcia przez AWF w
Warszawie kredytu w wysokości 3,5 mln zł na sfinansowanie prac dodatkowych związanych z
przebudową budynku Wydziału Rehabilitacji i budynku Akademika Żeńskiego.
3.1. W odniesieniu do projektu dotyczącego kredytu dla WWFiS w Białej Podlaskiej, po wysłuchaniu
wyjaśnień Dziekana Wydziału prof. dr hab. Jerzego Sadowskiego i Zastępcy Kanclerza, Komisja
bez zastrzeżeń zaakceptowała projekt uchwały.
3.2. W odniesieniu do projektu uchwały dotyczącej kredytu w wysokości 3,5 mln zł, Komisja
przedstawiła następujące uwagi.
Na większość zadanych pytań Komisja nie uzyskała wystarczających informacji i wyjaśnień. Dotyczy
to takich problemów jak:
Przyczyny zaistniałej sytuacji w odniesieniu do projektu, który jest obecnie realizowany.
Nieprawidłowe oszacowanie kosztów projektu wymaga sprawdzenia prawnego podpisanej umowy
przez AWF, w kontekście zabezpieczenia interesów Uczelni przed dalszym wzrostem kosztów
realizowanej inwestycji.
Ekspertyza prof. Szulborskiego z Politechniki Warszawskiej mówi o szacunkowych kosztach
koniecznych prac na kwotę ok. 3 mln zł. Komisja ma wątpliwość czy trzeba występować o kredyt w
wysokości 3.5 mln zł czy też o 3 mln zł.
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Brak określenia kosztów kredytu i czasookresu jego spłacania. Z tym wiąże się również następny
problem, określenia, z jakich punktów planu rzeczowo-finansowego na 2012 rok i na następne lata
trzeba będzie zrezygnować a które punktu ograniczyć. W ostatnich latach wprowadzone zostały daleko
idące oszczędności i jak się wydaje trudno będzie znaleźć następne. Należy podkreślić, ze skutki
finansowe umowy kredytowej przede wszystkim będą dotyczyły nowych władz Uczelni. Istotnym
problemem jest również wyjaśnienie czy po uruchomieniu kredytu nie nastąpi zaburzenie płynności
finansowej i jakie to będzie miało skutki dla zapewnienia obsługi bieżącej działalności Uczelni. Ta
kwestia wymaga wyjaśnienia przez Kwestora Uczelni. Komisja miała również wątpliwości dotyczące
umowy z wykonawcą. Informacje mówiące o ewentualnym zejściu z budowy i zaprzestaniu robót
wymagają sprawdzenia podpisanej umowy przez AWF w kontekście zabezpieczenia interesów
Uczelni. Być może konieczne jest wprowadzenie aneksu do umowy z wykonawcą (po zasięgnięciu
opinii prawników naszej Uczelni) dotyczącego zabezpieczenia przed sytuacją przerwania robót.
3.3. Mając na uwadze fakt, że zdecydowanie gorszym rozwiązaniem finansowym dla Uczelni byłoby
zaprzestanie lub przerwanie budowy, Komisja sugeruje w tej sytuacji podjęcie decyzji o zaciągnięciu kredytu w wysokości 2,5 mln zł. Jednocześnie proponujemy wzięcie pod uwagę następujących
warunków związanych z uruchomieniem kredytu.
Kredyt powinien być przeznaczony jedynie na wymienione w Uchwale inwestycje. Jednocześnie powinna być określona konkretna kwota przeznaczona na zadanie inwestycyjne nr 128 i na zadanie inwestycyjne nr 111. Komisja proponuje wydzielić z inwestycji nr 111 dotyczącej Akademika Żeńskiego Sali Gimnastycznej, i wystąpić o sfinansowanie tej inwestycji przez Ministerstwo Sportu /prawdopodobnie istnieje możliwość dofinansowania nawet ok. 70% inwestycji/. Podjęcie decyzji o ustaleniu
wysokości kredytu należy przełożyć do końca maja br. W tym czasie należy ustalić precyzyjny zakres
robót i określić koszty, mając na uwadze ekspertyzę kwotową prof. Szulborskiego. Za bardzo ważne
Komisja uznała konieczność wystąpienia do MNiSW, w sprawie możliwości renegocjacji dotacji o dodatkową kwotę 3,5 mln zł.
4. Opinia i raport z badania niezależnego biegłego rewidenta sprawozdania finansowego za
okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
4.1 Komisja nie wnosi uwag do „Opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego za okres
od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie”
sporządzonego przez Kluczowego Biegłego Rewidenta Mirosława Hudziaka (nr w rejestrze
7757) reprezentującego Spółkę Komandytową „AUXILIUM AUDYT ” - 31-564 Kraków, Al.
Pokoju 84 – Podmiot nr 3436.
Jedynej poprawki wymaga błędny adres ulicy naszej Uczelni – jest Marymoncka 43 –
powinno być Marymoncka 34. Dotyczy to 2 stron tytułowych.
4.2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą
521.014.070,58 zł. Dla porównania suma bilansowa za rok 2010 wynosiła 493 589 024,65 zł.
Komisja zwraca uwagę, że w 2011 roku nastąpiły następujące istotne zmiany w zakresie finansów
Uczelni: rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2011 wykazał stratę netto w wysokości
764.032.17 zł (w 2010 była strata 2 426 224,48 zł), nastąpiło zwiększenie kapitału własnego o
kwotę 1.710.964,57 (w 2010 roku było zmniejszenie o kwotę 5 889 802,99 zł), rachunek
przepływów pieniężnych w wymienionym okresie wykazał zmniejszenie stanu środków
pieniężnych o kwotę 623.152,56 zł (w 2010 r. było zwiększenie stanu środków pieniężnych o
kwotę 1 308 715,40 zł) [str. 1 Opinii].
4.3. Ponadto Komisja zwraca uwagę na następujące punkty raportu z badania sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 2010:
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Średnioroczne zatrudnienie, w roku badanym, osiągnęło w przeliczeniu na pełne etaty 811 osób.
W roku 2010 były to 848 osób (str. 2 Raportu). Strata bilansowa netto w kwocie 2.426.224,48 zł
za rok obrotowy 2010 pomniejszyła wartość Funduszu Podstawowego Akademii /Uchwała nr
30/20102011 Senatu AWF/. Na wynik bilansowy Uczelni oraz jej sytuację majątkową i finansową
istotny wpływ mają m.in. wzrost bilansowej wartości aktywów trwałych w przedziale lat
2009-2011 o kwotę 38.358.2 tys. zł, w pasywach bilansu uwagę zwraca wzrost kwotowy w
przedziale 2 lat kapitałów własnych o 1.711,0 tys. zł (0.4%). Osiągnięta w roku obrotowym strata
powoduje, że wszystkie wskaźniki rentowności za ten okres przyjmują wartość ujemną (str. 10).
Należy jednak podkreślić, ze wskaźnik dźwigni finansowej wzrósł w stosunku do poprzedniego
roku. W opinii biegłego, aktualna sytuacja Akademii nie upoważnia do eksponowania poważnego
zagrożenia jej działalności w 2012 r. Nie stwierdzono również istotnego naruszenia
obowiązujących przepisów prawa wpływających na sprawozdanie finansowe.
5. Ogólne uwagi Komisji odnoszące się do wykonania planu rzeczowo-finansowego w 2011 r.
5.2. Komisja zwraca uwagę na nieznaczne niewykonanie lub nadwykonanie większości punktów planu
rzeczowo-finansowego. Mając na uwadze wprowadzenie zmian do planu 20 grudnia 2011 r. budzi
to zdziwienie. Dotyczy to szczególnie takich punktów jak: Pkt. 1a – w zestawieniu figuruje błąd
dotyczący planu WWFiS i jego wykonania – skutkuje to również błędem w ogólnym wykonaniu
planu w 2011 r. dotyczącym tego pkt. Ponadto znaczne przeszacowania dotyczą takich pkt. jak: 3b,
6, 12 (usługi remontowe), 18j, 18k, 18n, 18o. Ten ostatni punkt przechodził dziwną ewolucję – w
pierwotnej wersji było 248.760 zł, potem 0,0 i w końcu wykonanie w 2011 r. wyniosło 48.328,66
zł. Ponadto przeszacowania są w pkt. 20 (pomoc materialna dla studentów), 21c, 21f, 21h oraz
szczególnie w pkt. 22a.
5.3. Komisja zdaje sobie sprawę z tego, że niektóre punkty są niemożliwe do oszacowania nawet w
grudniu, jednak w znaczącej liczbie punktów jest to możliwe. Szczególnie dotyczy to przychodów
działalności dydaktycznej, w której z planowanych 18.630.580 zł wykonanie wyniosło 16.222.859
zł. Świadczy to z jednej strony o zmniejszeniu przychodów w tej działalności a z drugiej o
nieprecyzyjnym wyliczeniu tej pozycji w grudniu 2011 r.
5.4. Mając na uwadze trudny rok finansowy dla Uczelni, należy podkreślić pozytywny fakt
zmniejszenia w ubiegłym roku straty netto dotyczącej roku 2010 z 2.426.224 zł do 764.032 zł w
roku 2011. W opinii Komisji, za bardzo ważne uznajemy fakt nie uruchamiania linii kredytowej.
5.5. W ocenie Komisji prezentacja multimedialna sprawozdania finansowego za 2011 rok jest na
dobrym poziomie i przedstawia wszystkie niezbędne fakty potrzebne do interpretacji planu
budżetowego.
Wnioski do wykonania planu w 2011 r.
1. Po analizie przedstawionych dokumentów Komisja sugeruje kontynuację programu
oszczędnościowego, szczególnie w aspekcie lepszego gospodarowania majątkiem oraz
wymiernego zwiększenia przychodów własnych Uczelni.
2. Mając na uwadze przedstawione przykłady z zatwierdzanego obecnie planu rzeczowofinansowego za 2011 r., przy konstruowaniu budżetu na 2012 rok, konieczna jest realna i
w miarę precyzyjna ocena przychodów i wydatków w całej Akademii.
3. Uwzględniając całokształt analizowanego materiału, Komisja wnioskowała o
zatwierdzenie wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2011 rok.
6. Ogólne uwagi Komisji dotyczące projektu planu rzeczowo-finansowego na rok 2012.
1. Konstrukcja Planu w dużym stopniu opiera się na założeniach planu ubiegłorocznego.
Głównymi czynnikami determinującymi politykę finansową Uczelni pozostają: dotacja
budżetowa, dochody własne z działalności dydaktycznej, przychody z obiektów sportowych i
działu administracyjno-gospodarczego, dotacja na inwestycje oraz po linia kredytowa.
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2. Plan przychodów własnych, Komisja ocenia w niektórych punktach jako zbyt optymistyczny.
Dotyczy to m.in. pkt. 7a - czesne, gdzie np. w obu wydziałach wf zakłada się wzrost wpływów
w stosunku do roku 2011 o kwotę ok. 1.305.000 zł. W mniejszym zakresie sytuacja ta dotyczy
pozostałych wydziałów. Zbyt optymistyczne planowanie występuje również w innych
punktach. Sytuacja ta powoduje, że wykonanie planu w odniesieniu do przychodów własnych
Uczelni wydaje się mało realne.
3. W przedstawionym materiale brak jest jednoznacznego podziału środków wg algorytmu na
jednostki organizacyjne Uczelni /Wydziały/. W obowiązującym aktualnie Statucie uczelni jest
zapis mówiący o podziale środków finansowych. To Dziekan odpowiada za gospodarowanie
środkami finansowymi przyznanymi wydziałowi w granicach planu rzeczowo-finansowego i
na zasadach ustalonych na dany rok budżetowy przez Senat. Granice dysponowania środkami
wyznacza pełnomocnictwo do rozporządzania prawami i zaciągania zobowiązań udzielone
przez Rektora. Szczegółowe zasady dysponowania środkami finansowymi przydzielonymi
wydziałowi ustala plan rzeczowo-finansowy wydziału (Statut § 50 pkt. 1,-11). Ponieważ Rady
Wydziałów muszą uchwalić plan rzeczowo-finansowy na 2012 r. konieczne jest dokonanie
takiego podziału.
4. Konieczność uruchomienia linii kredytowej będzie skutkowała trudnościami w zachowaniu
płynności finansowej. Stąd niezwykle ważne wydaje się podjęcie wszelkich możliwych działań
mających na celu pozyskanie dodatkowych środków zewnętrznych oraz kontynuację programu
oszczędnościowego, szczególnie w aspekcie lepszego gospodarowania majątkiem oraz
wymiernego zwiększenia przychodów własnych Uczelni.
Komisja zaproponowała zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego na 2012 rok.
7. Opinia Komisji ws. założenia spółki kapitałowej
W odniesieniu do analizy przeprowadzonej przez ECDDP Sp. z o.o. Spółka Doradztwa
Kapitałowego w zakresie 4 Wariantów, Komisja sugeruje wybór I Wariantu.
Jest to wariant, który w najmniejszym stopniu obciąża finanse Uczelni, co przy wykonaniu
zatwierdzonego już planu rzeczowo-finansowego na 2012 r. będzie miało bardzo ważne znaczenie. Z
analizy wynika, że konieczne będzie uzyskanie zgody Ministra Skarbu, zgody Senatu na utworzenie
spółki, wniesienie opłaty 0,5% podatku od czynności cywilno prawnych oraz innych opłat, które mogą
występować przy przekształceniu (np. opłata notarialna).
Należy jednak zastrzec, że problem powołania spółki w wielu wątkach opinii nie jest jasny i
opiera się m.in. na tzw. domniemaniu prawnym (np. str. 5 analizy ECDDP). Komisja nie jest w stanie
odnieść się do niektórych wykładni prawnych prezentowanych w ww. analizie. W tej sprawie powinni
wypowiedzieć się prawnicy naszej Uczelni.
Podsumowując niniejsze sprawozdanie dotyczące roku 2011/2012 - zawarte w sześciu opiniach,
należy podkreślić, że część uwag i wniosków Komisji zostało uwzględnionych i wdrożonych do
realizacji.
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Część szczegółowa
1.
Studia i studenci

W roku akademickim 2011/2012 kształcenie odbywało się na następujących wydziałach i kierunkach
studiów:
WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Kierunek Wychowanie Fizyczne
•

studia I stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

• studia II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym
Kierunek Sport

studia I stopnia w trybie stacjonarnym
Studia III stopnia doktoranckie z dziedziny nauk o kulturze fizycznej
•
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WYDZIAŁ TURYSTYKI I REKREACJI
Kierunek Turystyka i Rekreacja
•

studia I stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

•

studia II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

WYDZIAŁ REHABILITACJI
Kierunek Fizjoterapia
•

studia I stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

• studia II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym
Kierunek Pielęgniarstwo
•

studia I stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU W BIAŁEJ PODLASKIEJ
Kierunek Wychowanie Fizyczne
•

jednolite studia magisterskie w trybie stacjonarnym

•

studia I stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

• studia II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym
Kierunek Turystyka i Rekreacja
•

studia I stopnia w trybie stacjonarnym

• studia II stopnia w trybie stacjonarnym
Kierunek Kosmetologia

studia I stopnia w trybie stacjonarnym
Kierunek Fizjoterapia
•

• studia I stopnia w trybie stacjonarnym
Kierunek Sport

•

studia I stopnia w trybie stacjonarnym

1.1. LICZEBNOŚĆ STUDIUJACYCH
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W Akademii Wychowania Fizycznego, według stanu – na dzień 30 listopada 2011 r. studiowało 6318
osób na studiach I i II stopnia, w tym na studiach stacjonarnych 4943 studentów, zaś na studiach
niestacjonarnych 1375.
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Liczbę studentów w roku akademickim 2011/2012 według danych przekazanych do GUS
w sprawozdaniu S-10 przedstawia poniższa tabela:

Kierunek i stopień

AWF
Warszawa

AWF
Warszawa

WWFiS

WWFiS

stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne

FIZJOTERAPIA I
stopień

265

FIZJOTERAPIA II
stopień

252

PIELĘGNIARSTWO
I stopień

56

49

WF I stopień

626

289

675

148

WF II stopień

584

211

313

169

42

216

Cudzoziemcy Cudzoziemcy

stacjonarni

niestacjonarni

43

6

16

WF jednolite mgr

12

TiR I stopień

484

229

277

TiR II stopień

480

232

266

SPORT I stopień

130

42

KOSMETOLOGIA I
stopień

RAZEM

222

Razem:

Razem:

Razem:

Razem:

2877

1052

2023

317

razem AWF Warszawa

razem WWFiS

razem cudzoziemcy W_wa

17

i BP

3929

2340

49

Razem: studenci stacjonarni i niestacjonarni AWF Warszawa i WWFiS bez
cudzoziemców i bez studentów studiów III stopnia:

6269

Razem: studenci stacjonarni i niestacjonarni AWF Warszawa i WWFiS z cudzoziemcami i bez studentów
studiów III stopnia:

6318

Razem: studenci stacjonarni i niestacjonarni AWF Warszawa i WWFiS z cudzoziemcami i ze studentami
studiów III stopnia:

6454

Studia stacjonarne z
cudzoziemcami:

4943

Studia niestacjonarne z
cudzoziemcami:

Studia stacjonarne ze studentami studiów III stopnia:

Studia III stopnia (stacjonarne):

1375

5079

136
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Stan bieżący
W Akademii Wychowania Fizycznego, według stanu bieżącego – na dzień 21 maja 2012 r. studiuje
5795 osób, w tym na studiach stacjonarnych 4523 studentów, zaś na studiach niestacjonarnych 1272.
Stan liczebny studentów z podziałem na wydziały i kierunki studiów został zilustrowany w poniższych
tabelach.
Studenci studiów stacjonarnych – w roku akademickim 2011/2012, na dzień 21.05 2012

Studia
Wydziały

Po
ost.
roku

Razem

stopnia b/egz.

Σ 1-3+5

II
I

II

III

i kierunki studiów

Σ 1+2

dypl

1

2

3

4

5

studia I stopnia WF

201

200

185

-

-

586

studia II stopnia WF

229

275

-

504

-

504

studia I stopnia Sport

57

27

26

-

-

Razem

487

502

211

504

-

Wydział WF

110

1200

19

Wydział TIR

studia I stopnia TIR

179

141

137

-

3

469

studia II stopnia TIR

222

191

-

413

28

Razem

401

332

137

413

31

901

studia I stopnia Fizjoterapia

106

82

70

-

1

259

studia II stopnia Fizjoterapia

120

129

-

249

2

251

studia I stopnia Pielęgniarstwo

47

-

-

-

-

47

Razem

273

211

70

249

3

557

4

4

-

-

620

298

-

441

Wydział Rehabilitacji

WWF i S w Białej Podlaskiej

jednolite studia magisterskie WF

studia I stopnia WF

212

194

studia II stopnia WF

149

149

214

298

20

studia I stopnia TIR

70

73

119

-

-

262

studia II stopnia TIR

114

112

226

-

226

studia I stopnia Kosmetologia

66

58

86

-

-

210

studia I stopnia Fizjoterapia

74

67

61

-

-

202

studia I stopnia Sport

34

Razem

719

480

524

4

1856

Razem studenci studiów
stacjonarnych

1880 1698 898

1690

38

4523

34

653

Studenci studiów niestacjonarnych - w roku akademickim 2011/2012, na dzień 21.05 2012

Studia
Wydziały

Po
ost.
roku

Razem

stopnia b/egz.

Σ 1-3+5

II
I

II

III

i kierunki studiów

1

2

3

Σ 1+2

dypl

4

5

Wydział WF

21

studia I stopnia WF

90

80

123

-

-

293

studia II stopnia WF

96

96

-

192

-

192

Razem

186

176

123

192

-

485

studia I stopnia TIR

43

79

66

-

-

188

studia II stopnia TIR

58

116

-

174

47

Razem

101

195

66

174

47

409

studia I stopnia Fizjoterapia

-

23

18

-

-

41

studia II stopnia Fizjoterapia

-

-

-

-

-

-

studia I stopnia Pielęgniarstwo

50

-

-

-

-

50

Razem

50

23

18

-

-

Wydział TIR

221

Wydział Rehabilitacji

91

WWF i S w Białej Podlaskiej

22

studia I stopnia WF

41

48

52

-

-

141

studia II stopnia WF

74

72

-

146

-

146

Razem

115

120

52

146

-

287

Razem studenci studiów
niestacjonarnych

452

514

241

512

47

1272

Łącznie wszyscy studenci

2332 2212 1139

2202

85

5795

Liczba studentów w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej według
kierunków.
Kierunek

Liczba studentów

wychowanie fizyczne
turystyka i rekreacja
fizjoterapia
kosmetologia
sport

1209
488
202
210
34

Indywidualny Tok Studiów (ITS) i Indywidualny Plan Studiów i Program Nauczania (IPSiPN)
przyznano łącznie 417 studentom za wybitne wyniki sportowe, wysokie osiągnięcia w nauce, opiekę
nad dzieckiem, studia na drugim kierunku, trudną sytuacją rodzinną, działalność społeczną, w tym 113
na Wydziale Wychowania Fizycznego, 77 na Wydziale Rehabilitacji, 88 na Wydziale Turystyki i
Rekreacji, 139 w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej. Szczegółowe
zestawienie przyznanych ITS oraz IPS i PN przedstawia poniższa tabela.
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Studia stacjonarne - liczba studentów na Wydziale Wychowania Fizycznego – w roku
akademickim 2011/2012, stan na dzień 21.05 2012

Rodzaj
studiów

Kierunek WF

I stopnia

586

110

II stopnia

504

-

Razem

1090

Łącznie

Kierunek Sport

110

1200

Studenci powtarzający semestr lub przedmiot oraz skreśleni na studiach stacjonarnych na Wydziale
Wychowania Fizycznego – w roku akademickim 2010/2011, na dzień 21.05 2012

Rodzaj
studiów

Powtarzanie
semestru

I stopnia

12

Kierunek WF

Kierunek Sport

Liczba osób

Liczba osób

Powtarzanie

Powtarzanie

Powtarzanie

semestru

przedmiotu

-

42

Skreślenia
przedmiotu

187

65

Skreślenia

28

24

II stopnia

5

146

35

-

-

Razem

17

333

100

-

42

-

28

Studia niestacjonarne - liczba studentów na Wydziale Wychowania Fizycznego – w roku akademickim
2011/2012, na dzień 21.05 2012.

Rodzaj studiów

Kierunek WF

I stopnia

293

II stopnia

192

Razem

485

Studenci powtarzający semestr lub przedmiot oraz skreśleni na studiach niestacjonarnych na Wydziale
Wychowania Fizycznego – w roku akademickim 2011/2012, na dzień 21.05 2012.

Kierunek WF

Rodzaj
studiów

I stopnia

Liczba osób

Powtarzanie
semestru

Powtarzanie
przedmiotu

Skreślenia

16

113

96

25

II stopnia

14

65

45

Razem

30

178

141

Studia stacjonarne - liczba studentów na Wydziale Turystyki i Rekreacji – w roku akademickim
2011/2012, na dzień 21.05 2012.

Rodzaj studiów

Kierunek TIR

I stopnia

460

II stopnia

441

Razem

901
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Studenci powtarzający semestr lub przedmiot oraz skreśleni na studiach stacjonarnych na Wydziale
Turystyki i Rekreacji – w roku akademickim 2011/2012, na dzień 21.05 2012.

Kierunek TIR

Rodzaj
studiów

Liczba osób

Powtarzanie
semestru

Powtarzanie
przedmiotu

Skreślenia

I stopnia

1

115

42

II stopnia

-

61

61

Razem

1

176

103

Studia niestacjonarne - liczba studentów na Wydziale Turystyki i Rekreacji – w roku akademickim
2011/2012, na dzień 21.05 2012.

Rodzaj studiów

Kierunek TIR

I stopnia

188

II stopnia

221

27

Razem

409

Studenci powtarzający semestr lub przedmiot oraz skreśleni na studiach niestacjonarnych na Wydziale
Turystyki i Rekreacji – w roku akademickim 2011/2012, na dzień 21.05 2012.

Kierunek TIR

Rodzaj
studiów

Liczba osób

Powtarzanie
semestru

Powtarzanie
przedmiotu

Skreślenia

I stopnia

4

92

55

II stopnia

-

52

44

Razem

4

144

99

28

Studia stacjonarne i niestacjonarne - liczba studentów na Wydziale Rehabilitacji – w roku
akademickim 2010/2011, na dzień 21.05 2012.

Rodzaj
studiów

Kierunek Pielęgniarstwo

Kierunek Fizjoterapia

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

I stopnia

258

41

47

50

II stopnia

249

-

-

Razem

507

41

47

Łącznie

-

50

645

Studenci powtarzający semestr lub przedmiot oraz skreśleni na studiach stacjonarnych na Wydziale
Rehabilitacji – w roku akademickim 2011/2012, na dzień 21.05 2012.

Rodzaj
studiów

Kierunek Fizjoterapia

Kierunek Pielęgniarstwo

Liczba osób

Liczba osób

Powtarzanie
semestru

Powtarzanie

Powtarzanie

Powtarzanie

semestru

przedmiotu

Skreślenia
przedmiotu

Skreślenia

29

I stopnia

-

89

21

-

4

16

II stopnia

-

21

2

-

-

-

Razem

-

110

23

-

4

16

Studenci powtarzający semestr lub przedmiot oraz skreśleni na studiach niestacjonarnych na Wydziale
Rehabilitacji – w roku akademickim 2011/2012, na dzień 21.05 2012.

Rodzaj
studiów

Kierunek Fizjoterapia

Kierunek Pielęgniarstwo

Liczba osób

Liczba osób

Powtarzanie
semestru

Powtarzanie

Powtarzanie

Powtarzanie

semestru

przedmiotu

Skreślenia
przedmiotu

Skreślenia

I stopnia

-

37

2

-

-

-

II stopnia

-

-

-

-

-

-

Razem

-

37

2

-

-

-

Studia stacjonarne w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej - stan studentów
na dzień 21.05.2012 r.
30

Rodzaj
studiów
I stopnia
II stopnia
jednolite
Razem
Ogółem

Kierunek Wychowanie
Fizyczne
620
298
4
922

Kierunek
Turystyka
i Rekreacja
262
226
488

Kierunek
Kosmetologia
210
210

Kierunek
Fizjoterapia
202
202

Kierunek
Sport
34
34

1856

31

Studenci powtarzający semestr lub przedmiot oraz skreśleni, na studiach stacjonarnych w Wydziale
Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej – w roku akademickim 2011/2012, na dzień
21.05 2012.

Rodzaj
studiów

Powtarzanie

Kierunek WF

Kierunek TIR

Liczba osób

Liczba osób

Powtarzanie

Powtarzanie

Powtarzanie

semestru

przedmiotu

Skreślenia

Skreślenia

semestru

przedmiotu

I
stopnia

25

518

69

5

74

II
stopnia

-

20

6

-

6

23

Razem

25

538

75

5

80

58

35

32

Rodzaj
studiów

Kierunek Kosmetologia

Kierunek Fizjoterapia

Liczba osób

Liczba osób

Powtarzanie

Powtarzanie

semestru

przedmiotu

I
stopnia

1

41

Razem

1

41

Powtarzanie

Powtarzanie

semestru

przedmiotu

20

2

56

20

2

56

Skreślenia

Skreślenia

22

22

Kierunek Sport

Rodzaj
studiów

Liczba osób

Powtarzanie

Powtarzanie

semestru

przedmiotu

I
stopnia

-

-

Razem

-

-

Skreślenia

7

7

33

Studia niestacjonarne - liczba studentów Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej
Podlaskiej – w roku akademickim 2011/2012, na dzień 21.05 2012.

Rodzaj
studiów

Kierunek WF

I stopnia

141

II stopnia

146

Razem

287

Studenci powtarzający semestr lub przedmiot oraz skreśleni na studiach niestacjonarnych w Wydziale
Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej – w roku akademickim 2011/2012, na dzień
21.05 2012.

Rodzaj
studiów

Kierunek Wychowanie fizyczne

Powtarzanie semestru

Powtarzanie
przedmiotu

Skreślenia

I stopnia

27

60

14

II stopnia

1

18

6

34

Razem

28

78

20

Studia doktoranckie
W roku akademickim 2011/2012, łącznie uczestniczyło w studiach doktoranckich stacjonarnych 137
osób.
Studenci zagraniczni
Według stanu na dzień 30 listopada 2011 roku (zgodnie ze sprawozdaniem S-10 dla GUS) w AWF
studiuje łącznie 49 cudzoziemców, w tym 6 na studiach niestacjonarnych. 10 na Wydziale
Wychowania Fizycznego (7 na kierunku WF, 3 na kierunku Sport), 16 na Wydziale TIR na kierunku
TIR, 8 na kierunku Fizjoterapia w Wydziale Rehabilitacji oraz w WWFiS w Białej Podlaskiej – 1 na
kierunku Sport, 2 na kierunku Wychowanie Fizyczne., 10 na kierunku Turystyka i Rekreacja, 1 na
kierunku Fizjoterapia.
Studia podyplomowe

W roku akademickim 2011/2012 w Akademii Wychowania Fizycznego na studiach podyplomowych
łącznie uczestniczyło 298 słuchaczy, Uczelnię opuściło 147 absolwentów. Wymienione poniżej formy
studiów są odpłatne i realizowane według programów zatwierdzonych przez rady wydziałów.
Studia podyplomowe – w roku akademickim 2011/2012, stan na dzień 21.05 2012
Wydział Wychowania Fizycznego
Liczba
uczestników
*

Liczba
absolwentów **

Gimnastyka korekcyjna w wychowaniu fizycznym
i zdrowotnym

22

20

Psychologia sportu

15

Studia podyplomowe

13

35

Szkolne wychowanie fizyczne

25

22

Menedżerskie organizacji i zarządzania w kulturze
fizycznej

50

48

Gimnastyka korekcyjna w wychowaniu fizycznym
i zdrowotnym

50

40

Szkolne wychowanie fizyczne

24

-

Gimnastyka korekcyjna w wychowaniu fizycznym
i zdrowotnym

23

-

Żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie

24

Menedżerskie organizacji i zarządzania w kulturze
fizycznej

23

Edukacja Taneczna

17

-

-

-

Trenerskie w pływaniu

-

1

Psychologia sportu

-

1

36

Menedżerskie organizacji i zarządzania w kulturze
fizycznej

Razem

-

2

20

20

* liczba uczestników w roku akademickim 2011/2012 - stan na dzień 21.05 2012.
** liczba uczestników, którzy uzyskali status absolwenta studiów podyplomowych

Wydział Rehabilitacji
Liczba
uczestników
*

Liczba
absolwentów **

Relaksacja i joga

25

-

Razem

20

Studia podyplomowe

-

* liczba uczestników w roku akademickim 2011/2012 - stan na dzień 21.05 2012.
** liczba uczestników, którzy uzyskali status absolwenta studiów podyplomowych

37

KURSY SPECJALISTYCZNE
W roku akademickim 2011/2012 w Akademii Wychowania Fizycznego na kursach specjalistycznych
łącznie uczestniczyło 252 słuchaczy, Uczelnię opuściło 63 absolwentów. Wymienione poniżej formy
studiów są odpłatne i realizowane według programów zatwierdzonych przez rady wydziałów.

Wydział Wychowania Fizycznego
Rodzaj kształcenia

Instruktor sportu w piłce siatkowej

Liczba
uczestników*

13

Liczba
absolwentów**

-

38

Instruktor sportu w pływaniu

18

-

Instruktor sportu w tenisie

23

-

Kurs przygotowania pedagogicznego

29

-

Razem

20

-

* liczba uczestników w roku 2011 – w roku akademickim 2011/2012, stan na dzień 21.05 2012.
** liczba uczestników, którzy uzyskali status absolwenta

Wydział Rehabilitacji
Rodzaj kształcenia

Liczba
uczestników*

Liczba
absolwentów**

Fizjoterapia u dzieci ryzyka

20

20

Razem

20

20

* liczba uczestników w roku 2011 – w roku akademickim 2011/2012, stan na dzień 21.05 2012.
** liczba uczestników, którzy uzyskali status absolwenta.

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej
Rodzaj kształcenia

Liczba
uczestników*

Liczba
absolwentów**

39

INSTRUKTOR DYSCYPLINY SPORTU

Zapasy

30

Rugby

37

INSTRUKTOR REKREACJI RUCHOWEJ AWF

Fitness – Nowoczesne Formy Gimnastyki

-

21

Aqua Fitness

23

22

Pilot Wycieczek

40

Trener Osobisty

19

Razem

149

INNE

-

43

* liczba uczestników – w roku akademickim 2011/2012, w trakcie realizacji - stan na dzień 21.05 2012.
** liczba uczestników, którzy uzyskali status absolwenta w danym roku.

Rekrutacja

40

PRZYJĘCIA NA STUDIA w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie na rok
akademickim 2011/2012
Część warszawska
Studia

stacjonarne

wychowanie
fizyczne

studia I stopnia
studia II stopnia

Liczba
kandydatów
500
262

turystyka i
rekreacja

studia I stopnia

519

210

209

studia II stopnia

275

250

251

studia I stopnia
studia II stopnia
studia I stopnia
studia I stopnia

554
312
116
256

120
120
60
80

120

2794

1380

1329

Kierunek

fizjoterapia
pielęgniarstwo
sport
Razem

Rodzaj studiów

Limit
miejsc
240
300

Przyjęci
242
245

122
60
80

41

niestacjonarn
e

wychowanie
fizyczne
turystyka i
rekreacja
pielęgniarstwo

studia I stopnia

255

160

163

studia II stopnia
studia I stopnia
studia II stopnia
studia I stopnia

139
156
141
59

160
200
200
50

115
84
78
50

750
3544

770
2150

490
1819

Razem
OGÓŁEM

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

wychowanie
fizyczne

studia I stopnia
studia II stopnia

Liczba
kandydatów
407
210

turystyka i
rekreacja

studia I stopnia
studia II stopnia

200
160

160
200

88
128

fizjoterapia

studia I stopnia

331

90

90

kosmetologia
sport

studia I stopnia
studia I stopnia

165
97

90
80

82
43

1570

1080

824

studia I stopnia

110

150

36

studia II stopnia
studia I stopnia
studia II stopnia
studia I stopnia

96
19
14
20

150
60
60
45

70

Razem

259

465

106

OGÓŁEM

1829

1545

930

Studia

stacjonarne

Kierunek

Rodzaj studiów

Razem
wychowanie
fizyczne
niestacjonarn
e

turystyka i
rekreacja
kosmetologia

Limit
miejsc
260
200

Przyjęci
241
152

1.2. POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW
Wysokość stypendiów miesięcznie:
X 2011 r. – VI 2012 r. (wypłata za VI prognozowana)






stypendium socjalne: 420, 370, 320 zł /278 os./
stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub
w obiekcie innym niż dom studencki: 200 zł /90 os./
stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych: 500 zł /8 os./
stypendium rektora dla najlepszych studentów (z tytułu: wysokiej średniej ocen, osiągnięć
naukowych, artystycznych lub z tytułu wysokich wyników sportowych w korzystniejszej
kwocie dla studenta): 470, 460, 420, 410, 370, 360, 320 zł /343 os./
zapomogi: do 500 zł /22 os./

W sumie z funduszu pomocy materialnej dla studentów, na stypendia socjalne i rektora dla
najlepszych studentów oraz inne formy pomocy materialnej wydatkowano kwotę: 2 495 150,- zł
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Fundusz pomocy materialnej dla Doktorantów
Wysokość stypendiów miesięcznie:
X 2011 r. – VI 2012 (wypłata za VI prognozowana)
 stypendium socjalne: 850, 1000 zł /6 os./
 stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub
w obiekcie innym niż dom studencki: 300 zł /3 os./
 stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 600 zł /1 os./
 stypendium za wyniki w nauce dla doktorantów I roku: 500, 400, 300 zł
stypendium za wyniki w nauce dla doktorantów II i III roku: 850, 650, 550, 400 zł /24 os./
 zapomogi: do 500 zł
W sumie z funduszu pomocy materialnej dla doktorantów, na stypendia socjalne i rektora dla
najlepszych doktorantów oraz inne formy pomocy materialnej wydatkowano: 175 650,- zł
Stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia:
X 2011 r. – VII 2012 r.
 sportowe
 naukowe
Wydana kwota:

182 000,- zł /14 os./
13 000,- zł /1 os./
195 000,- zł

Stypendyści RP /refundacja z BUWiWM/
X 2011 r. – VI 2012 r.
Wysokość stypendium: 900,- zł /8 os./
Wydana kwota:
64 800,- zł
VII - VIII 2012 r.
Stypendia zostaną wypłacone, jeśli pobyt stypendystów w Polsce będzie związany z tokiem studiów
(praktyki zawodowe, obozy).
Stypendia doktoranckie przyznane z funduszu dydaktycznego:
X 2011 r. – IX 2012 r.
Wysokość stypendium: 1 046,- zł /12 os./
Wydana kwota: 150 624,- zł
Akademiki
Tabela 1. Dane dotyczące pokoi w Domach Studenckich

DS Męski

Pokoje 1os
Pokoje 2 os.
pokoje szt. pokoje szt. miejsca szt.
14
128
256

Suma
pokoi
142

Suma
miejsc
270

43

DS Rotacyjny
DS Żeński

39
0

40
0

80
0

79
0

119
0

Tabela 2. Planowane wpływy za kwaterowanie w Domach Studenckich 2011/2012**
Wpłaty
Dzierżawa
Kwaterostudentów
lokali
wania
i
doktorantów
komercyjne
DS Żeński
0
0
0
DS Męski
1 175 172
10 053
68 157
DS Rotacyjny
461 123
43 189
29 966
SUMA
1 636 295
53 242
98 123

Pralnia

0
9 796
1 900
11 696

Inne
wpłaty*

Razem

0
25 449
0
25 449

0
1 288 627
536 178
1 824 805

* Inne wpłaty: wpłaty za dewastacje i z tytułu najmu sal konferencyjnych
** Rok akademicki 2011/2012: wpływy planowane, bez kwaterowań wakacyjnych w VII-IX 2012r.

1) VII 2011r. rozpoczęcie modernizacji DS Żeńskiego, planowane zakończenie XII 2013 r.
2) XII 2011r. przyłączono do DS Męskiego pomieszczenia po dawnej siedzibie AZS-AWF
znajdujące się na II piętrze w Budynku Głównym skrzydło południowe. Pow. użytkowa
przyłączonych pomieszczeń wynosi 234,42 m².
3) XI. 2011r. remont korytarzy DS Rotacyjnego: parter, I, II, IV (oddane do użytku),
XII.2011r. remont 4 sal rekreacyjnych (oddane do użytku),
II. 2012 r. remont 2-ch pomieszczeń pralnio-suszarni (oddane do użytku).
4) W XII 2011r. w związku z modernizacją Wydz. Reh. i DS Żeńskiego oraz znajdujących
się tam sal seminaryjnych, sale konferencyjne i rekreacyjne w DSM i DSF zostały
przeznaczone za zajęcia dydaktyczne.

rok i kierunek

stypendium
stypendium
ministra za
stypendium socjalne w
stypendium dla
wybitne
socjalne
zwiekszonej niepełnosprawnych
osiągnięcia
wysokości
sportowe

stypendium rektora
dla najlepszych
studentów

suma

za wysoką
średnią
za
ocen,
wysokie
osiągnięcia
wyniki
naukowe, sportowe
artystyczne

44

I Sport Iº

6

5

0

0

0

0

I WF Iº

56

29

0

0

0

0 85

II WF Iº

52

31

1

0

3

5 92

III WF Iº

52

26

0

0

10

12 100

I WF IIº

53

28

0

1

14

10 106

II WF IIº

35

20

0

1

23

5 84

I TIR Iº

19

9

0

0

0

0 28

II TIR Iº

22

9

1

0

11

0 43

III TIR Iº

30

10

0

0

17

0 57

I TiR IIº

18

10

0

0

14

0 42

II TiR IIº

33

13

0

0

17

1 64

I Fizjoterapia Iº

19

14

0

0

0

0 33

II Fizjoterapia
Iº

12

9

0

0

8

0 29

III Fizjoterapia

10

9

0

0

10

0 29

45

11

Iº

I Kosmetologia
Iº

15

3

0

0

0

0 18

II
Kosmetologia
Iº

20

8

0

0

6

0 34

III
Kosmetologia
Iº

19

5

0

0

11

0 35

suma
stacjonarne

471

238

2

2

144

33

890

I WF
niestacjonarne
Iº

2

0

0

0

0

0

II WF
niestacjonarne
Iº

5

0

0

0

1

1 7

III WF
niestacjonarne
Iº

6

0

0

0

2

1 9

I WF
niestacjonarne
IIº

9

0

0

0

5

1 15

II WF
niestacjonarne
IIº

7

0

1

0

9

0 17
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2

suma
niestacjonarne

Ogółem

29

0

1

0

17

3

50

500

238

3

2

161

36

940

1.3. BIURO KARIER
W roku sprawozdawczym Biuro Karier prowadziło działalność w zakresie:
1. Wyszukiwania i katalogowania ofert pracy pojawiających się w mediach oraz zgłaszanych
bezpośrednio przez pracodawców. Zarejestrowanych było 523 ofert pracy. Najwięcej ofert pracy
zakwalifikowanych zostało jako oferty pracy dla osób „z umiejętnościami” (instruktorzy, trenerzy,
specjaliści, ratownicy, wychowawcy itp.) oraz „praca dla wszystkich”. Ponadto, w serwisie Biura
Karier AWF zamieszczane były również oferty praktyk/staży, wolontariatu oraz pracy za granicą.
2. Prowadzenia bazy danych studentów i absolwentów. Pod koniec okresu rozliczeniowego
w internetowej bazie zarejestrowanych było łącznie 1294 osób (studenci i absolwenci AWF).
Studenci i absolwenci przychodzili bezpośrednio do Biura Karier. Najczęstszym powodem wizyt
było poszukiwanie ofert pracy, rejestracja w bazie BK oraz konsultacje indywidualne
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z pracownikiem biura (dokumenty aplikacyjne, przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej,
wyznaczenie ścieżki kariery).
3. Organizacji VI Akademickich Targów Pracy JOBBING przy współpracy z 20 biurami karier
warszawskich uczelni wyższych. Pracownik BK AWF brał czynny udział w przygotowaniach
i pozyskiwaniu pracodawców prezentujących aktualne oferty pracy podczas targów. Był
odpowiedzialny za koordynację Strefy Doradczej podczas targów (pozyskanie partnerów, ułożenie
grafiku dyżurów, organizację działań w dniu targów). Ponadto, podczas samego wydarzenia
obsługiwał stoisko BK AWF oraz pełnił dyżur doradczy i psychologiczny, umożliwiając
zwiedzającym odbycie konsultacji zawodowych i psychologicznych.
4. Organizacji praktyk w Biurze Podróży Adriatyk – chętni studenci mogli wziąć udział w 4tygodniowych praktykach, podczas których mieli okazję do: zapoznania się z systemami
rezerwacyjnymi: MerlinX i Victor, zapoznania się z oferowanymi produktami turystycznymi,
tworzenia oferty turystycznej, kontaktowania się z agentami w celu aktualizacji danych,
zapoznania się ze strukturą organizacyjną i działalnością Biura Podróży oraz obserwacji pracy
pracowników call center, samodzielnego wykonywania zleconych obowiązków biurowych
i administracyjnych
5. Organizowania i prowadzenia spotkań ułatwiających aktywne poruszanie się na rynku pracy:
o Biuro Karier zorganizowało indywidualne spotkania doradcze dla studentów i absolwentów
AWF.
o Dzięki współpracy z innymi biurami karier, studenci i absolwenci AWF mogli korzystać
z nieodpłatnych szkoleń oraz warsztatów z różnej tematyki, skierowanych do studentów.
o W ramach współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy udostępnione były szkolenia
organizowane przez Zespół ds. Promocji zatrudnienia i EURES dotyczące wakacyjnych
wyjazdów zarobkowych.
o Zorganizowanie spotkania z Recruitment & Training Managerem Rainbow Tours S.A., podczas
którego studenci mieli szansę zapoznania się z ofertą szkoleń Akademii, etapami rekrutacji w
Rainbow Tours S.A. i specyfiką zawodów: pilota, animatora, rezydenta.
o Zorganizowanie spotkania informacyjnego z przedstawicielem programu Wolontariat Miast
Gospodarzy UEFA EURO 2012™, podczas którego studenci mieli okazję zapoznać się z ideą
wolontariatu miast gospodarzy.
o Zorganizowanie spotkania przybliżającego pracę na stanowisku przedstawiciela medycznego.
o Starwoods Hotels – możliwość wzięcia udziału w programach Vita Futura oraz Finance Futura,
które rozwijają karierę absolwentów studiów związanych m. in. z turystyką.
o Możliwość udziału w bezpłatnych szkoleniach, opartych na technikach neurolingwistycznego
programowania (NLP), współfinansowanych przez UE w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
o Możliwość wzięcia udziału w szkoleniu „Załóż własną firmę z dotacji Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki” organizowanego przez Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
o Możliwość wzięcia udziału w warsztatach z zakresu rozwoju zawodowego organizowanych przez
Towarzystwo Pomocy Młodzieży.
o Możliwość wzięcia udziału w programie umożliwiającym pozyskanie środków na rozpoczęcie
swojej działalności gospodarczej organizowanego w ramach Inkubatora Przedsiębiorczości
IdeaBank..
o Współpraca z licznymi firmami prywatnymi (m.in. Decathlon, Fundacja C.E.L., Fundacja
Centrum Edukacji Liderskiej) w zakresie udziału studentów AWF w przygotowywanych
szkoleniach dotyczących umiejętności miękkich oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
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o Ponadto, studenci i absolwenci AWF Warszawa mogli wziąć udział w licznych seminariach,
konferencjach, eventach, o których informowało BK AWF za pośrednictwem strony
internetowej, strony facebokowej, oraz regularnie rozsyłanych mailingach do osób
zarejestrowanych w serwisie BK AWF.
6. Udziału w szkoleniach i konferencjach pracownika BK, które miało na celu stałe podnoszenie
kwalifikacji zawodowych. W roku sprawozdawczym zrealizowano:
o seminarium „Współpraca uczelni z rynkiem pracy. Nowe wyzwania w dobie kryzysu i w świetle
nowej ustawy o szkolnictwie wyższym."; organizatorzy: Uniwersytet Warszawski i Wojewódzki
Urząd Pracy Warszawa.
o seminarium – „Polski Absolwent” program prezentujący narzędzie do badania losów
zawodowych absolwentów.
o szkolenie „Wykorzystanie narzędzi diagnostycznych w doradztwie zawodowym”; organizator:
Pracownia Testów Psychologicznych.
7. Współpracy z wydawnictwem Grupa Modus - pozyskanie nieodpłatnych informatorów
„KARIERA”.
8. Nadzorowanie wdrażania modułu Biura Karier w ramach zintegrowanego systemu zarządzania
uczelnią.
9. Redagowania biuletynu uczelnianego „Akademickie Wiadomości Freestylowe”.
10. Promocji Biura Karier:
o Informacje na temat działalności Biura Karier zostały przekazane studentom I roku 1 st. i 2 st.
studiów wszystkich wydziałów warszawskiej części uczelni podczas Dni Adaptacyjnych.
o Biuro Karier dysponuje ulotkami promocyjnymi, wizytówkami, plakatami, zakładkami do
książek.
o Biuro Karier promuje swoje usługi poprzez wywieszanie informacji na korytarzach Uczelni,
w gablocie znajdującej się w holu w gmachu głównym, zamieszczanie informacji na stronie
internetowej oraz w portalu społecznościowym Facebook.
o BK AWF zaangażowało się w organizację VI Akademickich Targów Pracy JOBBING,
przygotowywanych we współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz Akademickich Biur Karier oraz
z 20 biurami karier warszawskich uczelni wyższych. Reklama Uczelni i informacja o Biurze
Karier została zamieszczona w Informatorze Targowym JOBBING. Podczas Akademickich
Targów Pracy JOBBING, informacje na temat działalności Biura Karier AWF wraz z danymi
teleadresowymi do kontaktu, zostały przekazane osobom obecnym na targach. Uczelnia
dysponowała również stoiskiem wystawienniczym podczas imprezy, która odbyła się 14 marca
2012 r., w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

1.4. SAMORZĄD STUDENTÓW
Część warszawska Uczelni
Uczelniana Rada Samorządu Studentów AWF w Warszawie działa na podstawie Ustawy
Prawo o Szkolnictwie Wyższym, Statutu Uczelni oraz Regulaminu URSS AWF w Warszawie.
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Projekty oraz działania, przedstawione zostaną chronologicznie z uwzględnieniem podziału na
semestry oraz miesiące.
Semestr Zimowy:
1. Październik
1.1. Dni adaptacyjne dla studentów I roku każdego kierunku, na których przybliżona została im
struktura uczelni, rola URSS AWF, oraz główne informacje związane ze stypendiami i możliwościami dawanymi studentom poprzez ich nową Alma Mater.
1.2. „Pierwsze Koty za Płoty” – mała impreza otrzęsinowa na terenie uczelni.
1.3. Dystrybucja Kart Wjazdowych na teren AWF
1.4. „Vintage Party” – Impreza otrzęsinowa w Klubie Mirage
1.5. Założenie „Dyskusyjnego Klubu Książki” wspólnie z Klubem studenckim „Sauna Marszałka”
2. Listopad
2.1. Organizacja „Plebiscytu na najlepszego wykładowcę i prowadzącego”
2.2. Uczestnictwo w konferencji organizowanej przez Politechnikę Wrocławską dot. „Organizacji
Imprez Masowych”
2.3. Spotkanie z mistrzem europy w snookerze Kacprem Filipiakiem - we współpracy z Klubem
Studenckim „Sauna Marszałka”
2.4. Film Club Festival – we współpracy z Klubem Studenckim „Sauna Marszałka”
2.5. Warsztaty gliny - we współpracy z Klubem Studenckim „Sauna Marszałka”
2.6. Habibi – wieczór Arabski, z pomocą mgr. Przemysława Płoskonki oraz studentów obozu wędrownego Sahara 2011
2.7. Całoroczne darmowe Warsztaty Giria, Krav Maga, Defendo dla Studentów we współpracy z
Firmą Kravka.pl
3. Grudzień
3.1. „Gdzie jest Andrzej i Mikołaj” – Impreza Andrzejkowo-Mikołajkowa w Klubie Urban Garden
3.2. Wybory uzupełniające do URSS AWF w Warszawie
3.3. Udział w konferencji Komisji Uczelni Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej – Zjazd
wyborczy
3.4. Organizacja Wigilii z Władzami Uczelni
Semestr Letni
4. Marzec
4.1. Wybory Miss AWF Warszawa wraz z galą
4.2. Loteria Charytatywna na rzecz dzieci nieuleczalnie chorych – Podopiecznych Fundacji „Mam
Marzenie”
5. Kwiecień
5.1. Ogólnopolski Maraton Pływacki Ekiden 2012
5.2. Impreza „W Czapce” z okazji światowego dnia Czapek – Klub Urban Garden
6. Maj
6.1. „Pele-Mele 2012” Juwenalia AWF
6.2. Licytacja Randek w trakcie 1 Urodzin Klubu „Sauna Marszałka” – pieniądze przekazane na
rzecz Fundacji „Mam Marzenie”
7. Czerwiec
7.1. Przedstawienie Teatru Metafizycznego – „Wieczór Poetycki”
7.2. „Roll Trip” wspólnie z KTA „Spacerniak”
8. Wrzesień
8.1. Organizacja Obozu Adaptacyjnego „Zerówka AWF” w Lidzbarku Welskim dla nowoprzyjętych studentów AWF
Ponad to Uczelniana Rada Samorządu Studentów brała czynny udział przy organizacji Dni
Otwartych, pozyskiwała zniżki oraz darmowe bilety dla studentów AWF w Warszawie do kin i
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teatrów, współdziałała w Wyborach Władz AWF w Warszawie, oraz sumiennie wywiązywała się ze
swoich obowiązków względem uczelni (tj. współpraca przy tworzeniu Statutu Uczelni, Regulaminu
Studiów, obecność na obradach Senatu Uczelni, współpraca z komisjami senackimi oraz
stypendialnymi).
WWFiS w Białej Podlaskiej
W roku akademickim 2011/2012 Samorząd Studencki realizował pracę głównie w obszarach:
dydaktycznym, kulturalnym, sportowym i socjalno-bytowym, działając w czterech komisjach:
dydaktycznej, sportowej, socjalnej i komisji ds. kultury.
Komisja dydaktyczna brała czynny udział w działaniach związanych z opracowaniem Krajowych
Ram Kwalifikacji, a przedstawiciele studentów włączeni zostali do poszczególnych komisji, które
przygotowywały efekty kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów. Komisja współdziałała z
pracownikami Dziekanatu w sprawach organizacji studiów i planowania sesji egzaminacyjnych.
Komisja współpracowała i organizowała spotkania ze starostami roczników i starostami grup w
sprawach organizacyjnych dotyczących procesu dydaktyczno-wychowawczego.
Komisja ds. kultury organizowała szereg imprez kulturalnych skierowanych do studentów i
pracowników. Do najważniejszych wydarzeń roku akademickiego 2010/2011 należały m.in. V
Międzyuczelniany Maraton Pływacki Ekiden 2012 oraz Wybory Miss AWF Biała Podlaska 2011.
Najpiękniejsze studentki bialskiego Wydziału wyłonione w powyższych wyborach uczestniczyły w III
edycji Wyborów Miss Polski AWF organizowanych w AWFiS w Gdańsku.
Po raz pierwszy z inicjatywy Rady Samorządu Studentów zorganizowano Wybory Miss-tera
AWF. Impreza ma okazję na stałe wpisać się do kalendarza
Działalność komisji sportowej przy Samorządzie Studentów dotyczyła organizacji rekreacyjnosportowego życia studentów. W tym zakresie członkowie komisji dbali o organizację zajęć podczas
godzin pozostających do dyspozycji studentów tzw. „godzin samorządowych”. Wspólnie z działem
Promocji i Rekrutacji studenci organizowali wyjazdy na największe imprezy sportowe w Polsce i za
granicą m.in. Mistrzostwa Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn w Austrii i Czechach 2011.
W roku akademickim 2011/2012 Rada Samorządu Studentów wspólnie z działem Promocji i
Rekrutacji zorganizowała obóz adaptacyjny „Rekrut 2011”, który odbył się w Grecji w miejscowości
Tolo /Peloponez/. Studenci uczestniczyli w zajęciach rekreacyjno-turystycznych i zwiedzali m.in.:
Ateny, Olimpię, Mykeny, Epidauros. Duże zainteresowanie przedsięwzięciem skłoniło Samorząd do
organizacji obozu „Rekrut 2012” w Hiszpanii na Costa Brava.
Komisja socjalna powołana w roku sprawozdawczym działała w porozumieniu z Samorządem
Studentów na rzecz społeczności studenckiej w sprawach związanych z rozpatrywaniem podań o
stypendia i zapomogi losowe. Działała również w zakresie przydzielania miejsc w domach studenta na
podstawie opracowanego regulaminu.

1.5. ZESPOŁY TAŃCA LUDOWEGO
1.5.1. ZESPÓŁ TAŃCA LUDOWEGO „WARSZAWA”
W okresie w którym pełnię funkcję kierownika zespołu tj. od 1.03.12.r zespół zaprezentował się
dwukrotnie
- laudacja nadania tytułu Doctor Honoris Causa prof. Boberowi 24.04.12.r.
- koncert w ramach Senioriady, która odbyła się na terenie AWF-u 27.05.12.r
Od 20.03.12.r do 30.04.12.r odbywały się zajęcie dla grupy początkującej które objęły w sumie 20
studentów. Obecnie istnieją dwie grupy studentów liczące w sumie 34 studentów.
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1.5.2. ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „PODLASIE”
W roku sprawozdawczym w próbach i koncertach zespołu Pieśni i Tańca „Podlasie” udział brało
71 osób - studentów wszystkich kierunków studiów. Działalność zespołu oparta była na popularyzacji
i prezentacji polskiego folkloru, a przede wszystkim rodzimego Podlasia. Zespół jest członkiem
stowarzyszeń folklorystycznych C.I.O.F.F. i PASF.
Działalność zespołu oparta została o Stowarzyszenie Folklorystyczne – Zespół Pieśni i Tańca
„Podlasie”, którego celem jest aktywne uczestnictwo w tworzeniu i upowszechnianiu kultury ludowej
oraz popularyzowanie polskiej twórczości w zakresie folkloru poza granicami kraju. Głównym
zadaniem Stowarzyszenia jest edukacja młodzieży akademickiej w zakresie kształtowania i
umacniania patriotycznych postaw, promocja regionu południowego Podlasia i kształtowanie
pozytywnego wizerunku regionu oraz prezentowanie najbardziej wartościowych osiągnięć twórczych i
wykonawczych akademickiego ruchu folklorystycznego w kraju i za granicą.
W ramach działalności Stowarzyszenia ZPiT „Podlasie” organizował edukacyjne spotkania z
folklorem w szkoła bialskich, które były przeznaczone dla klas integracyjnych.
W roku sprawozdawczym studenci „Podlasia” będą uczestniczyli w warsztatach tanecznych i
koncertach w Hiszpanii.

1.6 DZIAŁALNOŚC PROMOCYJNA
Działalność promocyjna Uczelni polegała na zróżnicowanych działaniach reklamowych
i informacyjnych, wynikających zarówno z potrzeb Uczelni, jak i jej otoczenia oraz marketingowego
dostosowania do odpowiednich odbiorców.
Promocja Uczelni uwzględniała następujące obszary działania:
1. reklama Uczelni,
2. kontakty promocyjne,
3. materiały promocyjne,
4. współorganizowanie imprez i konferencji uczelnianych,
5. wydawanie Akademickich Wiadomości Freestylowych,
6. prowadzenie strony internetowej i profilu w serwisach społecznościowych,
7. współpraca z Samorządem Studentów.
1. Reklama Uczelni
Informacje o ofercie edukacyjnej Uczelni zostały zamieszczone w:
− Perspektywy „Informator dla kandydatów na studia”,
− Telbit „Informator o studiach”,
− PWN „ Informator PWN dla maturzysty”,
− „Studia Podyplomowe i MBA”,
− „Informator o Szkołach Wyższych i Policealnych”.
− Pociągach metra w Warszawie
− Dzienniku Metro
Nieodpłatnie zostały zamieszczone informacje w portalach internetowych m.in.:
− www.uczelnie.info.pl
− www.szkoly.info.pl
− edu.info.pl
− www.edukacja.net
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− www.krasp.org.pl
− www.superstudia.pl
− www.akademiapwn.pl
− warszawa.naszemiasto.pl
− natablicy.pl
− maturzysci.com.pl
− maturzaki.pl
− kluczdokariery.pl
− cogito.com.pl
− portalmaturzysty.pl
− onet.pl
− euro sport.pl
− prezydent.pl
− wiadomości.gazeta.pl
− sportowefakty.pl
− wprost.pl
− warszawa.pl
− bielany.waw.pl
− tvpparlament.pl
Akademia była promowana w następujących przedsięwzięciach:
− Dni Otwartych Drzwi,
− XIV i XV Międzynarodowy Salony Edukacyjny Perspektywy,
− Akademickie Targi Pracy JOBBING 2011,
− 16 Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik.
2. Kontakty promocyjne
W ramach działań promocyjnych prowadzona była współpraca z mediami ogólnopolskimi
i regionalnymi, co zaowocowało programami i artykułami nt. Uczelni m.in. w TVP1, TVP2, TVN,
Radio Planeta FM, Radio dla Ciebie, Polskie Radio Czwórka, Rzeczpospolita, Newsweek, Dziennik
Metro, Nasze Bielany.
Prowadzona była codzienna aktualizacja informacji o aktualnych wydarzeniach uczelnianych,
zapowiedzi imprez, promocji konkursów oraz zamieszczanie zdjęć z wydarzeń mających miejsce na
terenie Uczelni.
3. Materiały promocyjne
Na potrzeby reprezentacyjne Uczelni i w ramach działań na rzecz rekrutacji zostały przygotowane
zestawy promocyjne opatrzone w logo AWF Warszawa.
Wydrukowane zostały ulotki informacyjne dla kandydatów na I i II stopień studiów. Wydany został
dwujęzyczny folder informacyjny promujący Uczelnię na targach edukacyjnych, konferencjach,
spotkaniach służbowych i prezentacjach uczelni za granicą.
4. Współorganizowanie imprez, konferencji, konkursów uczelnianych
Działalność promocyjna dotyczyła również udziału w organizacji imprez na terenie Uczelni.
− Inauguracja roku akademickiego,
− Święto Uczelni,
− Organizowanie konkursów w serwisie społecznościowym facebook,
− Współorganizacja uroczystości wręczenia Dyplomu Doktora Honoris Causa.
5. Wydawanie Akademickich Wiadomości Freestylowych
Kwartalny, elektroniczny biuletyn informacyjny jest wydawany od października 2010 r. Ukazują się
w nim informacje dot. m.in. wydarzeń z życia Uczelni, sukcesów, konferencji, ciekawych projektów.
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6. Prowadzenie strony internetowej i profilu w serwisach społecznościowych Facebook,
YouTube, Google+
Prowadzona jest codzienna aktualizacja informacji dotycząca wydarzeń uczelnianych, zapowiedzi
imprez, konferencji i seminariów, rekrutacji, jak również innych obszarów życia uczelnianego.
Profil prowadzony w serwisach społecznościowych ma na celu szybkie dotarcie z informacjami
bezpośrednio do osób zainteresowanych.

2.
Zasoby ludzkie
2.1. NAUCZYCIELE AKADEMICCY
Stan zatrudnienia nauczycieli akademickich w AWF w Warszawie (na dzień 31maja 2012 r.)
Bibl. Miedzywydz.
Główna
Lab.
Neuropsycho
fizjologii

Wydział
WWF

WR

WTiR

WWFiS w
Białej
Podlaskiej

7

7

1

15

30

-

-

-

-

-

12

10

10

17

49

41

19

14

38

113

Adiunkt /doktor
habilitowany/

2

-

1

-

3

Docent

11

3

-

7

21

-

2

-

2

4

12

8

5

2

27

Stanowisko
Profesor
zwyczajny
Profesor
nadzwyczajny z
tytułem
Profesor
nadzwyczajny
Adiunkt

1

Asystent /dr/
Asystent

Razem

St. wykładowca
/dr hab./
St. wykładowca
/dr/
St. wykładowca /
mgr/

-

-

-

-

-

19

13

3

26

61

9

4

2

8

23

Wykładowca

17

11

11

22

61

-

-

2

4

6

10

2

3

7

22

Lektor
Instruktor
st. kustosz dypl.

1

1

54

140
Razem

1

79

1

52
148

271

421

Na dzień 31 maja 2012 r. w Uczelni zatrudnionych jest 420 nauczycieli akademickich oraz 1 starszy
kustosz dyplomowany w Bibliotece Głównej.

W okresie od 01.10.2011 r. do 31.05.2012 r. zostało w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa
Piłsudskiego w Warszawie przyjętych 8 nauczycieli akademickich oraz rozwiązano stosunek pracy z 6
-ma nauczycielami akademickimi.
W roku akademickim 2011/2012 w okresie od 01.10.2011 r. do 31.05.2012 r. - 3 osoba z grupy
nauczycieli akademickich przeszły na świadczenie emerytalne z czego 2 osoby zostały ponownie
zatrudnione.

2.2. PRACOWNICY NIEBĘDĄCY NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI
Stan zatrudnienia pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w AWF w Warszawie
(na dzień 31 maja 2012 r.)
Wydział
Grupy
pracownicze
Administracja
dydaktyczna
Administracja
centralna
Ośrodek
Rehabilitacji
Kompleksowej
Pracownicy
fizyczni

WWF

WR

WTiR

34

14

11

59
126

WWFiS Biała
Podlaska

Razem

22

81

45

171

10

10

73

55

128

Projekty UE

11

-

11

Razem

279

122

401

W okresie od 01.10.2011 r. do 31.05.2012 r. grupie pracowników nie będących nauczycielami
akademickimi Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, przyjęto 21 osób
oraz rozwiązano stosunek pracy z 13 pracownikami.
W roku akademickim 2011/2012 w okresie od 01.10.2011 r. do 31.05.2012 r. 3 osoby z grupy
pracowników nie będących nauczycielami akademickimi przeszło na świadczenie emerytalne.
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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/. Jeden z pracowników Działu pełni
funkcję Sekretarza Senackiej Komisji ds. Odznaczeń i Wyróżnień. W roku akademickim 2011/2012
sporządzono łącznie 31 wniosków o nadanie odznaczeń państwowych i resortowych.

3.
Działalność naukowa
3.1. PROJEKTY BADAWCZE, DZIAŁANIA STATUTOWE I WŁASNE
Działalność naukowa AWF Warszawa obejmuje trzy podstawowe działy:
− projekty badawcze uzyskane w drodze konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum
Nauki i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
− badania statutowe;
− prace badawcze wykonywane w ramach umów z innymi jednostkami, realizacja dotacji
celowych.
Nowe tematy badawcze są przyjmowane do planu działalności naukowej AWF Warszawa
po opinii recenzenta Senackiej Komisji Nauki i za zgodą prorektora ds. nauki i współpracy
międzynarodowej. Osoby te potwierdzają również zasadność wnioskowanych kwot na realizację
planowanych zadań badawczych.
Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu – wyszczególnienie:
W 2011 roku Wydziale WFIS miała miejsce obrona pracy doktorskiej - dnia 13.10.2011 roku Rada
Wydziału nadała stopień doktora nauk o kulturze fizycznej mgr Beacie Makaruk, tytuł pracy
„Skuteczność wybranych programów treningu szybkości biegowej”.
Aktualnie otwarte przewody doktorskie posiada 4 pracowników Wydziału oraz 3 pracowników z
innych uczelni.
W 2012 roku dr Jerzy Saczuk złożył dokumentację wymaganą do wszczęcia przewodu
habilitacyjnego w AWF w Warszawie.
W 2011 roku dwóch pracowników Wydziału otrzymało znaczące wyróżnienia za działalność
naukową:
• prof. dr hab. Lech Jaczynowski otrzymał Złoty Medal za Długoletnią Służbę nadany przez
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego,
• prof. dr hab. Milena Dąbrowska otrzymała za osiągnięcia naukowe Nagrodę Ministra Zdrowia
(zespoł. I st.),
• dr hab. prof. nadzw. Andrzej Klusiewicz odebrał z Ministerstwa Turystyki i Sportu nagrodę
Zespołowa Pierwszego Stopnia w uznaniu zasług za szczególne osiągnięcia w pracy
szkoleniowej w 2011 roku.
Pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu prowadzili w roku
akademickim 2011/2012 badania naukowe w ramach badań statutowych i własnych, przy czym ten
rodzaj badań otrzymał już ostatni rok finansowanie.
W 2011 roku Wydział wprowadził system grantów wydziałowych (GMN – granty młodych
naukowców) na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane,
służące rozwojowi młodych naukowców oraz specjalności naukowych w szkole wyższej
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finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (zgodnie z ustawą o zasadach
finansowania nauki z dnia 30 kwietnia 2010 r.). Fundusze przeznaczane na realizację projektów dla
młodych naukowców przyznawane są w drodze konkursu przeprowadzanego zgodnie z Regulaminem
zatwierdzonym przez Radę Wydziału.

3.1.1. PROJEKTY BADAWCZE
W roku akademickim 2011/2012 nauczyciele akademiccy Uczelni realizowali następujące
projekty badawcze:
1. „Rola prozdrowotnej aktywności ruchowej Polaków po 65 roku życia jako elementu profilaktyki
gerontologicznej w utrzymaniu sprawności funkcjonalnej i polepszaniu jakości życia” zadanie 5
realizowane w ramach Projektu Badawczego Zamawianego-MEN-9/2/20/14 – dr hab. prof. nzw.
AWF Andrzej Dąbrowski (Wydział Wychowania Fizycznego). Grant zamawiany pt.: „Aspekty
medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce” przyznany
został Międzynarodowemu Instytutowi Biologii Molekularnej i Komórkowej, który realizował
projekt razem z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademią Medyczną we
Wrocławiu, Śląską Akademią Medyczną w Katowicach, Politechniką Śląską i Akademią
Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie;
2. „Badanie wpływu zmienności mtDNA i genów jądrowych związanych z fizjologią mitochondriów
na poziom wyników w sportach szybkościowych i wytrzymałościowych” – dr hab. prof. nzw.
AWF Cezary Żekanowski (Wydział Wychowania Fizycznego), grant własny;
3. „Zdrowie polskich dzieci i młodzieży w świetle poziomu kondycji fizycznej” –dr Janusz Dobosz
(Wydział Wychowania Fizycznego), grant własny;
4. „Aktywność ruchowa kobiet ciężarnych a stan ich zdrowia psychicznego i fizycznego oraz
przebieg ciąży i porodu” – dr hab. prof. nzw. AWF Monika Guszkowska (Wydział Wychowania
Fizycznego), grant własny;
5. „Systematyczne ćwiczenia fizyczne jako czynnik kształtowania u kobiet poczucia własnej
skuteczności oraz pozytywnych postaw wobec aktywności fizycznej” - dr hab. prof. nzw. AWF
Monika Guszkowska (Wydział Wychowania Fizycznego), grant promotorski;
6. „Turystyka zrównoważona i rekreacja w Kampinoskim Parku Narodowym – możliwości i bariery
rozwoju” - dr hab. prof. nzw. AWF Ludwik Mazurkiewicz (Wydział Wychowania Fizycznego),
grant promotorski;
7. „Ocena zmian dynamiki stabilizacji posturalnej w procesie starzenia” – prof. dr hab. Janusz
Błaszczyk (Wydział Rehabilitacji), grant własny;
8. „Seksualność pacjentek po mastektomii” - dr hab. prof. nzw. AWF Zbigniew Lew-Starowicz
(Wydział Rehabilitacji), grant własny;
9. „Modelowanie matematyczne funkcji kompensacyjnych mięśni kończyn dolnych w chodzie
swobodnym osób z dysfunkcją narządu ruchu” – dr Michalina Błażkiewicz (Wydział Rehabilitacji)
grant SONATA;
10. „Biomechaniczna ocena funkcji kończyn dolnych człowieka po operacyjnym leczeniu stawu
biodrowego” - dr hab. prof. nzw. AWF Michał Wychowański (Wydział Rehabilitacji), grant OPUS;
11. „Wpływ wysiłku fizycznego i treningu sportowego na system immunologiczny kobiet i mężczyzn
o zróżnicowanej aktywności fizycznej” - Dr hab. prof. nzw. AWF Elżbieta Hűbner-Woźniak
(Wydział Wychowania Fizycznego), grant MNiSW;
12. „Wykorzystanie treningu dynamicznego EEGBiofeedback i AVS (nauropsychostymu-lacja) w
mentalnym przygotowaniu sportowców do treningu i zawodów” – dr Mirosław Mikicin, (Wydział
Wychowania Fizycznego), grant MNiSW.

3.1.2. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA
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Badania statutowe stanowią najpoważniejszą grupę realizowanych projektów badawczych i
obejmują zadania prowadzone w sposób ciągły. Środki finansowe na ich realizację otrzymują
poszczególne wydziały w zależności od posiadanych kategorii przyznawanych raz na 4-5 lat w oparciu
o przeprowadzane oceny parametryczne.
Od 2011 roku jednostki naukowe otrzymują dotację podmiotową na dofinansowanie
działalności statutowej w podziale na poszczególne panele finansowania.
W 2011 roku, na utrzymanie potencjału badawczego, Wydziały otrzymały:
- Wydział Wychowania Fizycznego
613 820,- zł,
- Wydział Rehabilitacji
81 989,- zł,
Dotacja celowa na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi
związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym w 2011 roku wyniosła:
- Wydział Wychowania Fizycznego
173 616,- zł,
- Wydział Rehabilitacji
4 368,- zł.
Liczbę projektów badawczych realizowanych przez nauczycieli akademickich WWF i WR w
2011 roku w podziale na podstawowe jednostki organizacyjne przedstawia poniższa tabela.
LICZBA PROJEKTÓW BADAWCZYCH REALIZOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELI
AKADEMICKICH WWF i WR W 2011 ROKU
(w podziale na podstawowe jednostki organizacyjne)
Jednostka

Granty

Działalność
statutowabazowa

Działalność
statutowamłodych

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

1 (własny)

Instytut Sportu

6

1

1 (własny)

2

1

2 (własny i promotorski)

6

1

Katedra Nauk Społecznych

-

6

-

Katedra Anatomii i Biomechaniki

-

6

2

Katedra Antropologii i Biologii

-

5

3

Katedra Fizjologii i Medycyny
Sportowej

-

4

2

RAZEM WYDZIAŁ WF

6

35

10

Katedra Teorii i Metodyki
Wychowania Fizycznego
Katedra Nauk Humanistycznych

WYDZIAŁ TURYSTYKI I REKREACJI
Katedra Teorii i Metodyki
Turystyki i Rekreacji
Katedra Zarządzania i Ekonomii
RAZEM WYDZIAŁ TiR

1 (promotorski) +1 zadanie
w Projekcie Badawczym
Zamawianym (PBZ-3)

4

-

2
2

6

-
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WYDZIAŁ REHABILITACJI
Katedra Biologicznych Podstaw
Rehabilitacji

1(własny)

4

-

Katedra Psychospołecznych
Podstaw Rehabilitacji

1(własny)

2

-

Katedra Teorii i Metodyki
Nauczania Ruchu
Katedra Fizjoterapii

-

2

-

-

3

-

Katedra Rehabilitacji

-

3

2

RAZEM WYDZIAŁ
REHABILITACJI

2

14

2

W 2012 roku dotację na utrzymanie potencjału badawczego, w wysokości 532 430,- zł
otrzymał, do tej pory, tyko Wydział Wychowania Fizycznego. 1 czerwca br. wchodzi w życie
Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i
trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności
statutowej, na mocy którego Wydział Turystyki i Rekreacji będzie miał, do następnej oceny
parametrycznej, kategorię B. Liczymy więc, że wkrótce otrzyma decyzję o przyznaniu dotacji
statutowej na 2012 rok. Wydział Rehabilitacji ze względu na kategorię C – dotacji nie otrzymał.
Dotacja celowa na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi
związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym w 2012 roku wynosi:
- Wydział Wychowania Fizycznego
197 010,- zł,
- Wydział Rehabilitacji
4 640,- zł,
Wykaz aktualnie prowadzonych projektów badawczych zawiera poniższe zestawienie. Wykaz
ten znajduje się również na stronie internetowej AWF Warszawa (www.awf.edu.pl ; Nauka; Badania
naukowe: Aktualnie realizowane badania naukowe).
WYKAZ AKTUALNIE REALIZOWANYCH PROJEKTÓW BADAWCZYCH
GRANTY
PB.- 66, doc. dr hab. Cezary Żekanowski
Badanie wpływu zmienności mtDNA i genów jądrowych związanych z fizjologią mitochondriów na
poziom wyników w sportach szybkościowych i wytrzymałościowych
PB.- 67, dr Janusz Dobosz
Zdrowie polskich dzieci i młodzieży w świetle poziomu kondycji fizycznej
PB.- 68, dr hab. prof. nzw. AWF Monika Guszkowska
Aktywność ruchowa kobiet ciężarnych a stan ich zdrowia psychicznego i fizycznego oraz przebieg ciąży
i porodu
PB.- 69, dr hab. prof. nzw. AWF Monika Guszkowska (promotorski)
Systematyczne ćwiczenia fizyczne jako czynnik kształtowania u kobiet poczucia własnej skuteczności
oraz pozytywnych postaw wobec aktywności fizycznej
PB.- 71, prof. dr hab. Janusz Błaszczyk
Ocena zmian dynamiki stabilizacji posturalnej w procesie starzenia
PB.- 72, dr hab. prof. nzw. AWF Zbigniew Lew-Starowicz
Seksualność pacjentek po mastektomii
PB.- 73, dr Michalina Błażkiewicz
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Modelowanie matematyczne funkcji kompensacyjnych mięśni kończyn dolnych w chodzie swobodnym
osób z dysfunkcją narządu ruchu
PB.-74, dr hab. prof. nzw. AWF Michał Wychowański
Biomechaniczna ocena funkcji kończyn dolnych człowieka po operacyjnym leczeniu stawu biodrowego
PB.- 75, dr hab. prof. nzw. AWF Elżbieta Hűbner-Woźniak
Wpływ wysiłku fizycznego i treningu sportowego na system immunologiczny kobiet i mężczyzn o
zróżnicowanej aktywności fizycznej
PB.- 76, dr Mirosław Mikicin
Wykorzystanie treningu dynamicznego EEGBiofeedback i AVS (nauropsychostymulacja) w mentalnym
przygotowaniu sportowców do treningu i zawodów
DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA – BAZOWA
DS.- 113, mgr Piotr Tabor
Zmiany sprawności fizycznej i postawy ciała młodych siatkarzy w czteroletnim okresie treningowym
DS.-137, dr hab. prof. nzw. AWF Andrzej Mastalerz
Struktura ruchu sportowca w aspekcie aktywności bioelektrycznej mięśni.
DS.-138, dr hab. prof. nzw. AWF Jolanta Żyśko
Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom ambush marketingu w organizacji dużych imprez sportowych.
DS.-139, dr Dorota Trzcińska
Dziecko na przełomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Rozwój somatyczny, sprawność
fizyczna i postawa ciała.
DS.- 140, dr hab. prof. nzw. AWF Jan Gajewski
Akcelerometryczna ocena techniki ruchu w konkurencjach acyklicznych
DS.-143, dr hab. prof. nzw. AWF Jerzy Nowocień
Nauczyciel wychowania fizycznego wobec nowej podstawy programowej
DS.- 144, dr hab. prof. nzw. AWF Anna Pawlikowska-Piechotka
Przestrzenne, społeczne i kulturowe uwarunkowania rozwoju turystyki miejskiej w Warszawie (wybrane
aspekty)
DS.- 145, dr Joanna Lewandowska
Stan rozwoju cech budowy ciała młodych mężczyzn i kobiet nieuprawiających sportu – studentów
Politechniki Warszawskiej
DS.- 146, dr Ida Wiszomirska
Zmiany stabilności posturalnej w zależności od wieku, rodzaju i stopnia niepełnosprawności oraz
zastosowanych treningów
DS.- 147, dr hab. n. med. prof. nzw. AWF Krzysztof Mazurek
Wpływ zróżnicowanej aktywności fizycznej na wybrane wskaźniki zdrowia młodych osób
DS.- 148, dr hab. prof. nzw. AWF Alicja Przyłuska-Fiszer
Dobra praktyka badań naukowych Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
DS.- 150, dr hab. prof. nzw. AWF Krzysztof Buśko
Ocena budowy ciała oraz zmiany siły maksymalnej, mocy i skoczności siatkarek w rocznym cyklu
treningowym
DS.- 151, dr Katarzyna Milde
Sprawność fizyczna i budowa somatyczna osób z zaburzeniami wzrastania
DS.-152, prof. dr hab. Jerzy Kosiewicz
Sport w procesie społecznych i kulturowych przemian w Europie Środkowej
DS.- 153, dr Paweł Tomaszewski
Allometryczne zależności cech somatycznych u dzieci i młodzieży
DS.- 154, prof. dr hab. Czesław Urbanik
Ocena skuteczności treningu na urządzeniu mechanicznym umożliwiającym dostosowanie obciążenia
zewnętrznego do biomechanicznych możliwości układu ruchu człowieka
DS.- 155, dr hab. n. med. prof. nzw. AWF Andrzej Wiśniewski
Ocena parametrów auksologicznych, wydolności fizycznej i kompetencje studiowania młodzieży
rozpoczynającej naukę na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Józefa Piłsudskiego w
Warszawie
DS.- 156, dr Arkadiusz Sosnowski
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Ocena skuteczności terapii pacjentów z pierwotnymi zaburzeniami krążka międzykręgowego w odcinku
lędźwiowym kręgosłupa w oparciu o patognomiczną diagnozę i ukierunkowane leczenie
DS.- 160, dr hab. prof. nzw. AWF Michał Wychowański
Biomechaniczna ocena funkcji kończyn dolnych człowieka po operacyjnym leczeniu stawu biodrowego
DS.- 161, dr Witold Rekowski
Praca zarobkowa studentów II0 AWF Warszawa i jej wpływ na proces socjalizacji do zawodu
DS.- 162, dr hab. prof. nzw. AWF Krzysztof Perkowski
Fizjologiczne i biochemiczne aspekty struktury obciążeń startowych oraz kontroli efektywności treningu i
walki sportowej w wybranych dyscyplinach sportu
DS.- 163, dr Dariusz Śledziewski
Ocena cech somatycznych, motorycznych i funkcjonalnych młodych lekkoatletów, lekkoatletek,
zapaśników, zapaśniczek i piłkarzy nożnych w 3-letnim cyklu szkolenia
DS.- 170, mgr Przemysław Płoskonka
Uwarunkowania uczestnictwa w turystyczno-rekreacyjnej aktywności surwiwalowej
DS.- 173, dr Piotr Rymarczyk
Społeczne wzory czasu wolnego jako uwarunkowania uczestnictwa w rekreacji – analiza wybranych
przekazów medialnych i portali internetowych
DS.- 174, dr Marcin Czechowski
Wpływ warsztatów z wykorzystaniem elementów metody Video Interaction Training i treningu
interpersonalego na rozwój kompetencji społecznych i inteligencji emocjonalnej przyszłych nauczycieli
wychowania fizycznego
DS.- 175, prof. dr hab. Dmytro Poliszczuk
Asymetria funkcjonalna i lateralizacja składu ciała osób o zróżnicowanej aktywności fizycznej
PU.11, mgr E. Niedzielska
Wpływ form fitness na jakość życia kobiet 40+
PU.12, dr Hanna Prószyńska-Bordas
Typologia turystów na obszarach chronionych
PU.13, dr Bartłomiej Krynicki
Trening funkcjonalny w profilaktyce występowania sarkopenii
PU.16, mgr T. Iwański
Autorska metoda edukacji psychoruchowej i fizjoprofilaktyki u dzieci w wieku przedszkolnym i
szkolnym z nieprawidłową postawą ciała – LEARN&MOVE
PU. 21, dr Jakub Mosz
Kulturowe wzory zachowań w doświadczeniu turystycznym
PU. 23, dr inż. Anna Mazurkiewicz-Pizło
Rozwój enoturystyki na obszarach wiejskich
PROJEKTY MŁODYCH NAUKOWCÓW
DM-1, dr hab. prof. AWF Monika Guszkowska, mgr Paulina Dobosz
Wybrane cechy osobowości, obraz własnej osoby i seksualność sportowców uprawiających dyscypliny
rodzajowo męskie i kobiece. Studium porównawcze tancerzy i karateków
DM-2, dr Marzena Malara
Zależność między spożyciem wybranych pierwiastków i witamin a ich stężeniem w osoczu kobiet i
mężczyzn w różnym wieku oraz o zróżnicowanej aktywności fizycznej
DM-5, mgr Piotr Czyżewski
Ocena skuteczności elementów koncepcji PNF w usprawnianiu osób starszych po dużych operacjach
brzusznych
DM-6, mgr Bartosz Wysoczański
Termografia jako metoda oceny wpływu stosowania schładzania miejscowego przed ćwiczeniami
kinezyterapeutycznymi u chorych z dyskopatią dolnego odcinka lędźwiowego kręgosłupa.
DM-7, dr hab. prof. nzw. AWF Krzysztof Buśko, mgr Monika Lipińska (dokt.)
Wpływ struktury intensywności treningu na siłę, skoczność i moc człowieka
DM-8, dr Dorota Trzcińska, mgr Dorota Rojek (dokt.)
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zadanie realizowane w ramach projektu statutowego (DS.-139) „Dziecko na przełomie edukacji
przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Rozwój somatyczny, sprawność fizyczna i postawa ciała”
DM-9, dr hab. n. med. prof. AWF Krzysztof Mazurek, mgr Paweł Kapuściński (dokt.)
Cechy morfologiczne i fizjologiczne chłopców w wieku 14-15 lat uczestniczących w pozaszkolnych
zajęciach sportowych
DM-10, dr Paweł Tomaszewski, mgr Joanna Głogowska (dokt.)
Budowa somatyczna dziewcząt w okresie dojrzewania a wizerunek własnego ciała
DM-11, mgr Daria Broda
Poziom zdolności zachowania równowagi ciała oraz budowa somatyczna zawodniczek uprawiających
estetyczno-techniczne dyscypliny sportu
DM-12, dr hab. n. med. prof. AWF Andrzej Wiśniewski, mgr Anna Majchrzak (dokt.)
Sprawność fizyczna dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1
DM-13, mgr Piotr Majdak
Turystyka zrównoważona na wybranych obszarach wschodniej Polski. Strategie – rozwiązania - efekty
DM-14, prof. dr hab. Jadwiga Charzewska, mgr Anna Kopiczko (dokt.)
Aktywność fizyczna i zwyczaje żywieniowe a gęstość mineralna tkanki kostnej u kobiet po 40. roku
życia

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu – wyszczególnienie:
W 2011 roku pracownicy prowadzili 7 tematów statutowych, a w roku 2012 rozpoczęto realizację
kolejnych 7 tematów:
DS. 109 „Ocena stopnia mineralizacji (BMC) i gęstości (BMD) kości u dziewcząt uprawiających
pływanie. Badania długofalowe”
Kierownik: dr Barbara Długołęcka
Wykonawcy: dr Anna Czeczuk, dr hab. prof. nadzw. Jan Czeczelewski, prof. dr hab. Barbara
Raczyńska
DS. 116 „ Rozwój biologiczny dziewcząt i chłopców z powiatu bialskiego”
Kierownik: dr hab. prof. nadzw. Krystyna Górniak
Wykonawcy: dr hab. prof. nadzw. Elżbieta Huk-Wieliczuk, dr Helena Popławska, dr Agnieszka
Dmitruk, dr Adam Wilczewski, dr Anna Czeczuk, dr Wojciech Hołub, mgr Bartłomiej Kargulewicz
DS. 117 „Jakość życia studentów wychowania fizycznego AWF w Warszawie oraz ZWWF w Białej
Podlaskiej w czasie trwania studiów licencjackich”
Kierownik: dr Maria Anna Turosz
DS. 124. „Uwarunkowania składu tkankowego ciała dorosłych mieszkańców Białej Podlaskiej”
Kierownik: dr Agnieszka Wasiluk
Wykonawcy: prof. dr hab. Maciej Skład, dr Jerzy Saczuk, mgr Dorota Olszewska
DS. 136 „Ocena jakości życia i stanu funkcjonalnego osób z młodzieńczymi skoliozami
idiopatycznymi, leczonych zachowawczo w wieku rozwojowym”
Kierownik: dr Maciej Płaszewski
Wykonawcy: dr hab. Roman Nowobilski, mgr Paweł Kowalski, mgr Maciej Cieśliński, dr Wiesław
Chwała, lek.med. Ryszard Batycki, mgr Jacek Starzyński, dr med. Andrzej Dybczak, dr med. Renata
Mańko-Juraszek, dr Marek Bawelski, dr Kamilla Matusiewicz, dr Arkadiusz Wasiński
DS. 141 „Styl życia polskiej młodzieży akademickiej na tle stylu życia młodzieży z wybranych krajów
Europy Wschodniej”
Kierownik: dr hab. prof. nadzw. Ryszard Cieśliński
Wykonawcy: dr hab. prof. nadzw. Elżbieta Huk-Wieliczuk, dr Artur Litwiniuk, mgr Agnieszka
Daniluk oraz partnerzy zagraniczni
DS. 142 „Skuteczność nauczania czynności ruchowych w zależności od rodzaju informacji zwrotnej i
stopnia trudności ćwiczeń”
Kierownik: dr hab. prof. nadzw. Jerzy Sadowski
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Wykonawcy: dr Tomasz Niźnikowski, dr Waldemar Wiśniowski, mgr Marek Kulik, mgr Michał
Biegajło, dr hab. prof. nazw. Andrzej Mastalerz,
tematy od 2012 roku:
DS. 167 „Zaburzenia propiocepcji u chorych ze zmianami zwyrodnieniowymi stawu biodrowego i
kręgosłupa lędźwiowego”
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Kazimierz Rąpała
Wykonawcy: dr Aleksandra Truszczyńska, Elżbieta Gmitrzykowska
DS. 168 „Ocena leczenia różnymi sposobami stenozy lędźwiowej”
Kierownik tematu: dr Aleksandra Truszczyńska
DS. 169 „Obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego dzieci tornistrami szkolnymi”
Kierownik: dr hab. prof. nadzw. Andrzej Mastalerz
Wykonawcy: dr hab. prof. nadzw. Jerzy Sadowski, dr Tomasz Niźnikowski
DS. 171 „Wizerunek nauczyciela wychowania fizycznego – diagnoza, różnice, oczekiwania”
Kierownik: dr Mirosław Zalech
Wykonawcy: dr Katarzyna Rutkowska
DS. 172 „Sposób żywienia, stan odżywienia (wybrane cechy somatyczne) oraz aktywność fizyczna a
wybrane czynniki rozwoju niektórych chorób przewlekłych studentów Wydziału Wychowania
Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej. Badania długofalowe”
Kierownik: dr hab. prof. nadzw. Jan Czeczelewski
Wykonawcy: dr Barbara Długołęcka, dr Ewa Czeczelewska, dr Agnieszka Wasiluk, dr Jerzy Saczuk
DS. 176 „Wybrane czynniki ryzyka rozwoju chorób sercowo-naczyniowych u młodzieży szkół
średnich i wyższych”
Kierownik: dr Agnieszka Michalska
Wykonawcy: dr Dorota Bylina, dr Agnieszka Dmitruk, mgr Marta Jarocka
DS. 177 „Jakość i efekty dwustopniowego systemu kształcenia w Wydziale Wychowania Fizycznego i
Sportu w Białej Podlaskiej”
Kierownik: dr Krystyna Buchta
Wykonawcy: dr Małgorzata Skiert, prof. dr hab. Jan Sikora
Na realizację badań statutowych w roku 2011 otrzymaliśmy z Ministerstwa Nauki i
Szkolnictwa Wyższego dotację w wysokości 54.651,00 zł, a w końcu roku dodatkową kwotę dotacji w
wysokości 85.532,00 zł. Wykorzystano 44 613,34 zł, w pierwszej kolejności w całości dotację
pozostałą z poprzedniego roku 2010.
W 2012 roku Ministerstwo przyznało Wydziałowi dotację w wysokości 142 100,00 zł,
która aktualnie jest wydatkowana w ramach poszczególnych tematów.
Wszystkie sprawozdania z realizacji tematów w roku 2011 zostały pozytywnie ocenione przez
Senacką Komisję Nauki, a jeden temat został rozliczony i zamknięty (DS. 109).

3.1.3. BADANIA WŁASNE I PRACE BADAWCZE WYKONYWANE W
RAMACH UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI
Od 2011 roku Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Akademia Pedagogiki
Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej i Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej realizują umowę o
ustanowieniu sieci naukowej dla przygotowania i realizacji wspólnych projektów naukowobadawczych i badawczo-rozwojowych w zakresie rehabilitacji.
Od grudnia 2010 roku AWF Warszawa i Centrum Medyczne Osteomed Sp. z o.o. realizują
umowę na wykonywanie laboratoryjnych pomiarów siły mięśniowej na urządzeniu Biodex u osób
skierowanych na badania przez lekarzy Centrum. Od stycznia 2011 roku realizujemy taką samą
umowę z Mazowieckim Centrum Badań Klinicznych s.c.
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W dalszym ciągu prowadzone są prace badawcze na rzecz związków sportowych: Polskiego
Związku Bokserskiego i Polskiego Związku Zapaśniczego.
W grudniu 2010 roku otrzymaliśmy decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznającą
Wydziałowi Rehabilitacji AWF Warszawa środki z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej w
wysokości 520 000 zł na finansowanie zadania inwestycyjnego, z przeznaczeniem na zakup systemu
VICON służącego do zautomatyzowanej analizy kinematycznej ruchu ciała w przestrzeni
trójwymiarowej. Inwestycję zrealizowano w lipcu 2011 roku.
Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu – wyszczególnienie:
W 2011 roku po wejściu w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania
nauki, przestał istnieć strumień finansowania badań własnych w uczelniach wyższych. Jednakże nasz
Wydział otrzymał z AWF Warszawa dotację w wysokości 18 130,00 zł na dokończenie realizacji 7
tematów badań własnych, realizowanych przez 15 wykonawców. Trzy projekty formalnie rozliczono i
zakończono w październiku 2011 roku, a następnie badania te kontynuowane były i dofinansowane ze
środków „dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi
związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.”
Pozostałe 4 projekty zakończone zostały w grudniu 2011 roku.
Projekty „młodych naukowców” (są to osoby, które w myśl ustawy nie przekroczyły 35 roku
życia) rozpoczęte zostały w 2011 roku, kontynuowane są w 2012, a dołączone do nich zostaną kolejne
tematy, o których finansowanie występowaliśmy do Ministerstwa w ramach składanego corocznie
wniosku o przyznanie środków finansowych na działalność statutową.
Projekty badawcze
W październiku 2011 roku MNISW ogłosiło m.in. konkurs w ramach programu pod nazwą
„Rozwój Sportu Akademickiego”. Z naszego Wydziału został zgłoszony 1 projekt pt. ”Stabilność i
powtarzalność elementów techniki w wybranych skokach i rzutach lekkoatletycznych”, który otrzymał
finansowanie od 2011 do 2014 roku. Należy to odnotować jako duży sukces kierownika projektu dr
hab. prof. nadzw. Andrzeja Mastalerza, który wraz z zespołem będzie mógł realizować badania
unikatowe w skali Polski i Europy w przypadku sportu akademickiego dotyczące problemu
związanego z dostarczaniem danych do trenera i zawodnika w trakcie treningu. Bezpośredni biofeedback jeszcze podczas treningu zapewni zastosowanie systemu MVN BIOMECH, dzięki któremu
prowadzone badania techniki ruchu przyczynią się do głębszego poznania struktury ruchu, a przez to
do podniesienia poziomu sportowego zawodników.
Przedstawiając aktywność naukową pracowników naukowo-dydaktycznych w 2011 roku w
poszczególnych Katedrach Wydziału, uwzględniono wszystkich realizatorów w każdym rodzaju badań
(projekty badawcze, statutowe, własne). Natomiast w rubrykach „pracownicy uczestniczący w
badaniach” każdy pracownik wykazany został tylko raz, niezależnie od liczby i rodzaju prowadzonych
prac badawczych.

3.2. KONFERENCJE NAUKOWE
Plan konferencji naukowych na 2012 rok przedstawia poniższe zestawienie. Plan jest również
zamieszczony na stronie internetowej AWF Warszawa (www.awf.edu.pl: Nauka: Badania
naukowe).
PLAN KONFERENCJI NAUKOWYCH NA 2012 ROK
Konferencje międzynarodowe

64

L.p.

Nazwa konferencji

1.

II Międzynarodowa Konferencja
Naukowa
„Myśl rehabilitacyjna
Profesora Andrzeja Seyfrieda”
nt. „Kompleksowa terapia
w
urazach i schorzeniach kręgosłupa”

2.

IV Konferencja Międzynarodowego
Towarzystwa Nauk Społecznych o
Sporcie

Termin

Maj

Wrzesień

Miejsce
AWF
Warszawa

Lublana, Słowenia

Organizator
Katedra
Katedra
łecznych
Rehabilitacji
Warszawa,
Interschool

Osoba odpowiedzialna
Fizjoterapii,
PsychospoPodstaw
AWF
Akademia

Doc. dr
Paweł
Targosiński,
Dr Witold Rekowski,
Małgorzata Jarosz-Milik

Prof. Dr. Lev Kreft –
Międzynarodowe
gospodarz oraz
Towarzystwo
Nauk Prof. dr hab.
Społecznych o Sporcie
Jerzy Kosiewicz,
prezydent MTNSS
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Konferencje krajowe

66

L.
p.

Nazwa konferencji

1.

Ogólnopolskie Sympozjum Zakładów
Pływania i Ratownictwa Wodnego –
z udziałem gości zagranicznych

12-13
kwietnia

AWF Warszawa

2.

Fizjoterapia u pacjentów
problemem nietrzymania moczu

Kwiecień

Instytut Onkologii,
AWF Warszawa

3.

Konferencja
Studenckich
Kół
Naukowych „Zagadnienia kultury
fizycznej w badaniach młodych
naukowców”

25 maja

AWF Warszawa

4.

VI Interdyscyplinarna Konferencja
Doktorantów

11-12
maja

AWF Warszawa

5.

XI Konferencja „Postępy w ocenie
zaburzeń rozwoju fizycznego”

18 maja

AWF Warszawa

6.

Wykorzystanie
technik
informatycznych
w
diagnozie
kondycji fizycznej Polaków

7.

II
Konferencja
Polskiego
Towarzystwa Nauk Społecznych o
Sporcie

Wrzesień

8.

Badania w naukach o kulturze
fizycznej i zdrowiu. Praktyka –
etyka – prawo

Wrzesień

AWF Warszawa

9.

Kultura fizyczna a socjalizacja

20
października

10

Wychowanie fizyczne i zdrowotne w Paździerpodstawie programowej
nik

11

Aktywność fizyczna i społeczna ludzi
trzeciego wieku

22-23
listopada

12

XV
Warsztaty
Antropologiczne
im. Profesora Janusza Charzewskiego
pt.: „Uwarunkowania rozwoju dzieci
w wieku przedszkolnym”

23
listopada

13

Dokumentacja w fizjoterapii
poziomie edukacji akademickiej
podyplomowej

27-29
listopada

14

Turystyka i rekreacja

15

Ogólnopolska Olimpiada
Młodych Fizjoterapeutów

Dom RekolekcyjnoZakład Socjologii AWF
Formacyjny
Warszawa/SALOS RP
W-wa Bielany
Zakład
Metodyki
AWF Warszawa
Wychowania
Fizycznego
AWF Warszawa
Katedra Nauk
Humanistycznych AWF
PKOl,
Warszawa, PAOl, PKOl,
AWF Warszawa
Fundacja ,,Centrum Edukacji
Olimpijskiej”
Zakład
Antropologii,
Katedra Antropologii
i
AWF Warszawa
Biologii,
Wydział
Wychowania
Fizycznego
AWF Warszawa
Reha Plus przy współpracy z
wyższymi
szkołami
z
Reha Plus – sale
Niemiec, Holandii, Belgii,
seminaryjne
lub
Wydział Rehabilitacji AWF
AWF Warszawa –
Warszawa
–
do uzgodnienia
współorganizacja, patronat
naukowy
Wydział Turystyki
i
AWF Warszawa
Rekreacji
AWF Warszawa
Wydział Rehabilitacji AWF
Warszawa,
AWF warszawa
Europejskie Stowarzyszenie
Młodych
Fizjoterapeutów
„YEAP POLSKA”
AWF Warszawa, Wydział
Rehabilitacji,
Katedra
Psychospołecznych Podstaw
AWF Warszawa
Rehabilitacji,
Zakład
Problemów
Społecznych,
Psychoterapii
i
Rehabilitacji Seksualnej
Wydział Turystyki
AWF Warszawa
i Rekreacji
AWF Warszawa

Termin

z

na
i

Wrzesień

30
listopada
Wiedzy

1 grudnia

16

Seksualność niepełnosprawnych

Grudzień

17

Tradycja Korczakowska – nieznane
karty, nowe przesłania

19
października

Miejsce

Organizator

Osoba odpowiedzialna

Zakład Pływania
i Ratownictwa Wodnego
AWF Warszawa

Doc. dr Zdzisław Szwarc

Dr Hanna TchórzewskaKatedra Rehabilitacji AWF
Korba,
Warszawa
Dr Krzysztof Graff
Wydział Turystyki
Rekreacji
AWF Warszawa

i

Studenci II roku studiów
doktoranckich
AWF Warszawa
Zakład
Statystyki
i Informatyki oraz Zakład
Fizjologii AWF Warszawa

AWF Warszawa,
Zakład Teorii WychowaNarodowe Centrum
nia Fizycznego
Badania Kondycji
AWF Warszawa
Fizycznej
Oleśnica – AWF
Wrocław

Dr Joanna Kalecińska
Mgr Monika Lipińska
Mgr
Mirosław
Bembnowicz
Dr hab. n. med. prof. nzw.
AWF Andrzej Wiśniewski
Dr
Sylwia
NowackaDobosz, Dr Janusz Dobosz

Dr Katarzyna Salamon,
AWF Wrocław, Polskie Dr Tomasz Michaluk oraz
Towarzystwo
Nauk prof. dr hab.
Społecznych o Sporcie
Jerzy Kosiewicz,
prezes PTNSS
Katedra Psychospołecznych Dr Joanna Różyńska
Podstaw
Rehabilitacji, (Zakład
Filozofii
Wydział Rehabilitacji AWF Medycyny
i
Warszawa
Bioetyki)
Dr hab. prof. nzw. AWF
Zbigniew Dziubiński
Dr Alicja Paszkiewicz

Dr hab. prof. nzw. AWF
Jerzy Nowocień
Dr hab. prof. nzw. AWF
Krzysztof Buśko
Prof. dr hab. Jadwiga
Charzewska

Dr Agnieszka Stępień

Dr hab. prof. nzw. AWF
Ludwik Mazurkiewicz

Mgr Cezary Sławuszewski
Dr hab. n. med. prof. nzw.
AWF
Zbigniew Lew-Starowicz

Dr hab. prof. nzw. AWF67
Monika Guszkowska

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu – wyszczególnienie:

Aktywność naukowa pracowników Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej
Podlaskiej przejawia się także w czynnym udziale w ogólnopolskich oraz międzynarodowych
konferencjach naukowych organizowanych w kraju lub za granicą, na których prezentowane są wyniki
prowadzonych badań naukowych.
W 2011 roku w konferencjach międzynarodowych udział wzięło 45 osób (z referatami 30 osób), a
w ogólnopolskich 48 osób (w tym 39 osób z referatami). Łączny udział pracowników Wydziału w
konferencjach to 53 osoby (w kolumnie: „ogólna liczba uczestników” każda osoba została wykazana tylko raz). W komitetach naukowych i organizacyjnych konferencji uczestniczyło 20 osób, a 8
osób przewodniczyło sesjom na konferencjach.
W 2011 roku po wielu latach przerwy miała miejsce w Wydziale VII Ogólnopolska Konferencja naukowo-metodyczna z udziałem gości zagranicznych nt. „Gry z piłką w wychowaniu fizycznym, sporcie i rekreacji”, 08-09 kwietnia 2011 r.
Celem konferencji była prezentacja rozwiązań metodycznych, organizacyjnych i szkoleniowych z
zespołowych gier sportowych oraz gier rekreacyjnych i zabaw ruchowych na lekcjach wychowania
fizycznego, pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych oraz rekreacji. Organizatorom
przyświecał cel promowania aktywności ruchowej oraz dążenie, aby aktywność znalazła swoje
miejsce w życiu szkoły i rodziny.
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W Białej Podlaskiej odbyła się I Konferencja naukowo-metodyczna w sportach indywidualnych
nt. „Wybrane aspekty nauczania pływania i gimnastyki w procesie edukacji szkolnej”, 16
kwietnia 2011 r.
Celem konferencji było zapoznanie nauczycieli wychowania fizycznego oraz studentów ze
współczesnymi metodami nauczania czynności ruchowych na podstawie analizy techniki sportowej w
pływaniu i gimnastyce.
W dniach 06-07.05.2011 roku miało miejsce II Bialskie Sympozjum Fizjoterapii i Masażu
Profesjonalnego, gdzie tematyka prowadzonych obrad skupiała się na dwóch tematach: „Aktualne
kierunki rozwoju współczesnej fizjoterapii i masażu” oraz „Holistyczne ujęcie człowieka we
współczesnej fizjoterapii i masażu.
We wrześniu zorganizowana została konferencja cykliczna – VI Międzynarodowa Konferencja
Naukowa nt. „Uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej”, 16-17 września 2011 r.
W trakcie konferencji swoje wystąpienia mieli specjaliści zajmujący się problematyką rozwoju
fizycznego, sprawności fizycznej, korektywy, kompensacji, żywienia oraz aktywności fizycznej
dzieci i młodzieży wiejskiej z różnych regionów kraju oraz wygłoszone zostały 3 referaty przez
osoby z zagranicznych ośrodków naukowych.

3.3. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
W roku akademickim 2011/2012 część warszawska Akademii wydała kolejne numery periodyków:
Physical Education and Sport (Biomedical Human Kinetics), Advances in Rehabilitation, Kultury
Fizycznej, Turystyki i Rekreacji, Physical Culture and Sport. Studies and Research oraz 5 nowych
pozycji książkowych i 3 dodruki. Są to:
- Romuald Stupnicki – Analiza i prezentacja danych ankietowych ( I wydanie, III seria),
- Tadeusz Staniszewski, Marian Bondarowicz – Podstawy teorii i metodyki zabaw i gier ruchowych
(I wydanie, VI seria),
- Elżbieta Olszewska, Maciej Popiel, Dorota Trzcińska – Zeszyt do ćwiczeń z przedmiotu korektywa
i kompensacja (I wydanie, IV seria),
- Dorota Trzcińska, Elżbieta Olszewska, Piotr Tabor – Zdrowotna gotowość szkolna dzieci miejskich
i wiejskich, (I wydanie, I seria)
- Stanisław Kuźmicki – Judo. Historia i metodyka nauczania, (I wydanie, I seria),
- Jerzy Nowocień, Krzysztof Zuchora (red. nauk.) – Wolontariat w edukacji, sporcie, w ruchu
olimpijski i paraolimpijskim (wspólnie z: Polską Akademią Olimpijską, Fundacją „Centrum
Edukacji Olimpijskiej”),
- Elżbieta Hűbner-Woźniak, Marzena Malara – Zeszyt do ćwiczeń z biochemii (I wydanie, I seria),
- Zbigniew Dziubiński, Andrzej Wit (redakcja naukowa) - Tadeusz Bober. Doktor Honoris Causa
Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
Trzy nasze czasopisma Physical Education and Sport (Biomedical Human Kinetics), Advances in
Rehabilitation, Physical Culture and Sport. Studies and Research ukazują się również w wersji
elektronicznej. Nowa umowa na świadczenie usługi publikacji elektronicznej z firmą Versita Sp. z o.o.
(www.versita.com) dale nam możliwość zastosowania technologii Metadata w rozwiązaniach
informatycznych i telekomunikacyjnych co pozwala na utrzymywanie i udostępnianie zawartości
czasopism do indeksowania przez światowe serwisy abstraktowe i inne. Czasopisma te ukazują się
również w wersji papierowej.
W pierwszej połowie 2012 roku zostały przygotowane i oddane do druku następujące książki:
- Michał Lenartowicz – Klasowe uwarunkowania sportu i rekreacji ruchowej z perspektywy teorii
Pierre’a Bourdieu,
- Ludwik Mazurkiewicz – Wybrane zagadnienia teorii i metodologii turystyki,
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-

Andrzej Wit (redakcja naukowa) – Wartości normatywne do oceny asymetrii chodu i postawy
stojącej człowieka,
- Anna Pawlikowska-Piechotka – Europejskie tradycje rekreacji w mieście. Skrypt dla studentów
Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie,
- Michał Staniszewski – Technika i metodyka nauczania snowboardu, Skrypt dla studentów
Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie,
- Aleksandra Jóźwiak, Barbara Pacelt, Marcin Popieluch, Jacek R. Zieliński – Zeszyt do ćwiczeń z
anatomii człowieka. Cz. III - Narządy wewnętrzne. Powłoka wspólna. Narządy zmysłów.
Zostaną też wydrukowane następne serie 6 książek dydaktycznych i 2 monografii oraz kolejne
zeszyty czasopism naukowych.
Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu – wyszczególnienie:
W roku 2011 ukazały się następujące monografie wydane przez Wydział Wychowania Fizycznego
i Sportu w Białej Podlaskiej:
MONOGRAFIE
Trendy sekularne i gradienty społeczne

2011

J.Saczuk

1986-2006
Metrologiczne podstawy kompleksowej

2011

W.Ljach, Z.Witkowski

kontroli w sporcie
Rozwój i sprawność fizyczna dzieci i

2011

H.Popławska

2011

J.Sadowski, P.Wołosz,

2011

J.Zieliński
A.Wilczewski (red.)

w rozwoju biologicznym dzieci i
młodzieży ze wschodniej Polski na tle
zmian środowiskowych w latach

młodzieży wiejskiej z południowego
Podlasia w zależności od stopnia i
rodzaju otłuszczenia
Koordynacyjne zdolności motoryczne i
umiejętności techniczne koszykarzy
Uwarunkowania rozwoju dzieci i
młodzieży wiejskiej
Nasi pracownicy byli także współautorami książek wydawanych przez inne instytucje i
uczelnie. Tematyka publikacji naukowych jest ściśle związana z problematyką badań naukowych
prowadzonych w Wydziale.
W planie wydawniczym na 2012 rok przewidziano wydanie 4 monografie naukowe.
CZASOPISMA
W 2011 roku wydano kolejny 18 tom czasopisma Polish Journal of Sport and Tourism,
składający się z 4 zeszytów. W kwartalniku wydawane są prace w języku angielskim, jak i polskim
wraz ze streszczeniami. Pełne teksty artykułów dostępne są na stronie internetowej czasopisma.
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Aktualnie kwartalnik jest indeksowany w bazach EBSCO International Services z pełną dostępnością
do wszystkich artykułów oraz w serwisie Index Copernicus International, gdzie w 2010 roku otrzymał
ocenę 5,48.
Od 2011 roku artykuły z tomu 18 są również dostępne online na stronach platformy
wydawniczej Versita służącej do publikacji i dystrybucji m.in. czasopism naukowych wykorzystującej
nowoczesną technologię, która daje unikalne możliwości pracy z tekstem. Obowiązująca nadal
punktacja czasopisma przyznana przez MNISW wynosi 6 pkt.
W 2012 roku zaplanowana jest kolejna ewaluacja czasopisma i priorytetem Komitetu
Redakcyjnego będzie utrzymanie aktualnej punktacji.
Publikacje pracowników
Najważniejszą formą upowszechniania wyników prowadzonych badań naukowych są
publikacje naukowe zamieszczone w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports i
recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych. Każdego roku pracownicy publikują swoje
prace w prestiżowych czasopismach z wysoką punktacją IP i MNiSW.
W roku 2011 można zauważyć na podstawie poniższego zestawienia - spadek aktywności
publikacyjnej w monografiach (autorstwo rozdziału w monografii), ale jednocześnie zwiększenie
liczby publikacji w punktowanych czasopismach. Łączna liczba publikacji wynosi 171, ale tylko 102
prace posiadają punktację Ministerstwa. Pracownicy Wydziału opublikowali 8 artykułów w
czasopismach posiadających wskaźnik Impact Factor, uzyskując łączną wartość IF = 16,563.

Wyszczególnienie

Liczba
publikacji

Publikacje OGÓŁEM w roku 2011 (punkt 1+2+3+4+5)

171

w tym:
Publikacje zawarte w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports i

80

recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych
Autorstwo całej monografii lub podręcznika

3

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku

17

Pozostałe publikacje zwarte:
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(skrypty,

zeszyty

naukowo-metodyczne,

poradniki

zawodowe,

książki

popularyzujące wiedzę naukową, zbiory materiałów konferencyjnych, raporty,
materiały instruktażowe, przewodniki itp.)

Redakcja naukowa monografii lub podręcznika

1
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Redaktorzy naczelni czasopism, będący pracownikami jednostki

2

udział w komitetach redakcyjnych czasopism naukowych
• dr hab. prof. nadzw. Jerzy Sadowski, Z-ca Redaktora - Polish Journal of Sport and Tourism
• dr hab. prof. nadzw. Jerzy Sadowski, członek Komitetu Redakcyjnego - Lase Journal of Sport
Science
• dr hab. prof. nadzw. Jerzy Sadowski, członek Komitetu Redakcyjnego - Teoria i Praktyka
Fiziceskoj Kultury
• prof. dr hab. Lech Jaczynowski, Redaktor Naczelny - Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania
w Ciechanowie
• prof. dr hab. Włodzimierz Ljach, członek Komitetu Redakcyjnego - Antropomotoryka
• prof. dr hab. Kazimierz Rapała, Przewodniczący Rady Naukowej - Kwartalnik Ortopedyczny
• dr hab. prof. nadzw. Elżbieta Rutkowska, członek Komitetu Redakcyjnego – Wychowani
Fizyczne i Sport
• dr hab. prof. nadzw. Elżbieta Rutkowska, członek Komitetu Redakcyjnego, członek Komitetu
Redakcyjnego – Zamojskie Studia i Materiały, seria: Fizjoterapia
• prof. dr hab. Milena Dąbrowska, Redaktor Naukowy - Clinical Hematology Atlas
• prof. dr hab. Milena Dąbrowska, członek Komitetu Redakcyjnego - Diagnostyki
Laboratoryjnej
inne
• dr hab. prof. nadzw. Jerzy Sadowski, członek Zespołu specjalistycznego do spraw projektow
zgłoszonych do programu pod nazwą „Rozwój Sportu Akademickiego” – powołany przez
MNiSW na okres od 10.11.2011 r. do 31.12.2015 r.
• dr hab. prof. nadzw. Elżbieta Rutkowska, rzeczoznawca Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
w zakresie podręczników szkolnych i środków dydaktycznych w publicznych szkołach
medycznych
• dr hab. prof. nadzw. Elżbieta Rutkowska, recenzent Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
Departament Rynku Pracy – Krajowego Standardu Kwalifikacji Zawodowych
• prof. dr hab. Milena Dąbrowska, członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej Centrum Egzaminów medycznych w dziedzinie Diagnostyka laboratoryjna i Analityka kliniczna
• prof. dr hab. Milena Dąbrowska, członek Zespołu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki
• prof. dr hab. Milena Dąbrowska, członek Zespołu Ekspertów Ministra Zdrowia ds. opiniowania
podmiotów ubiegających się o możliwość prowadzenia staży kierunkowych określonych programem specjalizacji w dziedzinie laboratoryjnej hematologii medycznej
• prof. dr hab. Milena Dąbrowska, członek Zespołu Eksperckiego MZ do prac nad Centralną
Bazą Świadczeń Opieki Zdrowotnej w dziedzinie Diagnostyki Laboratoryjnej
• prof. dr hab. Milena Dąbrowska, ekspert Komisji Akredytacyjnej Akademickich Uczelni Medycznych (od 2002 r.)
• prof. dr hab. Milena Dąbrowska, ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej
WWWiS – podsumowanie:

STRUKTURA KOSZTÓW PONIESIONYCH w 2011 roku
NA BADANIA NAUKOWE
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Lp.

Wyszczególnienie kosztów

Badania statutowe

Badania własne

Badania
młodych
naukowców

38 794,22

16 458,02

14 243,40

0,00

5 085,00

0,00

Wynagrodzenie z pochodnymi

6 672,80

2 260,00

420,00

3.

Usługi obce

16 538,89

4 589,04

300,00

4.

Udział w konferencjach

10 582,39

1 750,00

990,00

5.

Wyposażenie

340,00

0,00

0,00

6.

Materiały biurowe

3 289,64

543,68

108,00

7.

Materiały do badań

99,00

562,00

6 147,36

8.

Odczynniki laboratoryjne

0,00

0,00

6 278,04

9.

Delegacje krajowe

711,50

1 668,30

0,00

10. Delegacje zagraniczne

560,00

0,00

0,00

II.

5720,28

1 705,95

2 136,51

44 613,35

18 163,97

16 379,91

I.

Koszty bezpośrednie w tym:

1.

Aparatura

2.

Koszty pośrednie (15%)

R A Z E M KO S Z T Y

UDZIAŁ KATEDR W REALIZACJI PLANU BADAŃ NAUKOWYCH
w 2011 roku
(na podstawie sprawozdań z badań)
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i dydaktyczni w WWFISnaukowo-dydaktyczni Ogółem pracownicy

wykonawcy

tematy

wykonawcy

tematy

wykonawcy

naukowo-dydaktyczni

dydaktyczni

Pracownicy uczestniczący w
badaniach

tematy

Rodzaj badań

Ogółem

1.

Sportów
Indywidualnych

-

4

1

5

3

4

27

3

6

9

2.

Zespołowych
Gier Sportowych

-

2

-

2

-

-

16

-

2

2

3.

Wychowania
Fizycznego

-

-

1

4

-

-

16

3

1

4

4.

Turystyki
i Rekreacji

-

-

-

-

2

6

23

6

-

6

5.

Nauk
Humanistycznych

-

-

2

3

2

2

17

3

2

5

6.

Anatomii
i Fizjologii

1

1

1

2

-

2

17

3

1

4

7.

Z-d Żywienia
i Rozwoju
Biologicznego
Człowieka

-

-

1

5

-

-

5

4

1

5

8.

Fizjoprofilaktyki

-

-

1

2

-

1

15

1

1

2

projekty
Lp.

Katedry

statutowe

własne/MN
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9.

Zakład
Kosmetologii

-

-

-

1

-

-

10

-

1

1
36x

OGÓŁEM

1

8X

7

x

23

7

x

15

xx

146

xx

23

13

x/ każdy pracownik wykazany został tylko raz niezależnie od liczby realizowanych tematów
xx/ każdy pracownik wykazany został tylko raz niezależnie od liczby realizowanych rodzajów projektów

UDZIAŁ PRACOWNIKÓW W KONFERENCJACH NAUKOWYCH
w 2011 roku
Udział
Zorganizowane Członkowie
w konferencjach
konferencje
komitetów
międzynarodowych
krajowych
naukowe
naukowych
liczba
liczba
i organizauczestniz
przew. uczestz
przew.
między- krajowe
cyjnych
ków
refer.
sesjom ników refer. sesjom
narodowe

Ogólna
liczba
uczestników

Lp

Katedry

1.

Sportów
Indywidualn.

-

1

1

4

4

-

9

9

1

12

Zesp. Gier
Sport. i Rekr.

-

1

9

20

6

1

6

2

4

14

Wychowania
Fizycznego

1

-

6

9

9

-

9

9

-

9

Turystyki
i Rekreacji

-

-

-

1

1

-

4

4

-

5

Nauk
Humanistycz.

-

-

-

1

1

-

2

2

-

2

Anatomii
i Fizjologii

-

-

1

1

1

-

2

2

-

2

-

-

-

2

2

-

-

-

-

2

-

1

2

6

5

1

16

11

1

6

-

-

1

1

1

-

-

-

-

1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Z-d Żywienia
i Rozwoju
Biologicznego
Człowieka
Fizjoprofilaktyki
Zakład
Kosmetologii

53x
Ogółem

1

3

20x

45

30

2

48

39

6
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x/ w kolumnie „członkowie komitetów naukowych i organizacyjnych” oraz w kolumnie „ogólna liczba uczestników
konferencji” każdy pracownik został wykazany tylko raz, niezależnie od rodzajów konferencji, w których brał udział i
liczby wygłoszonych referatów

3.4. DZIAŁALNOŚĆ CENTRALNEGO LABORATORIUM BADAWCZEGO

W analizowanym roku akademickim w CLB prowadzone były badania w ramach projektów
MNiSW i NCN (grantów), statutowych oraz uczelnianych (dawnych badań własnych), w których
wykorzystywano aparaturę będącą na wyposażeniu CLB, a także dostarczoną przez prowadzących
badania. Pomiary w ramach badań statutowych i uczelnianych, a także w mniejszym zakresie grantów
MNiSW, prowadzone były przez pracowników Zakładów Biomechaniki Wydziałów Wychowania
Fizycznego (WWF) i Wydziału Rehabilitacji (WR), Teorii Sportu, Antropologii, Fizjologii i
Diagnostyki Czynnościowej WR i Instytutu Sportu.
Kontynuowano, rozpoczęte w lutym 2011 roku, pomiary prowadzone przez Zakład
Biomechaniki WWF w ramach umów z Centrum Medycznym Osteomed Sp. z o. o. z siedzibą w
Warszawie oraz Mazowieckim Centrum Badań Klinicznych s.c. z siedzibą w Grodzisku
Mazowieckim. W cyklu ciągłym, 3 razy w tygodniu, odbywały się treningi siłowe połączone z
badaniami czynnościowymi osób niepełnosprawnych prowadzone przez pracownika Zakładu Sportu
Niepełnosprawnych, mgr Rafała Tabęckiego.
W CLB odbywały się także badania, które przeprowadzali do swoich prac dyplomowych i
rozpraw doktorskich studenci będący pod opieką nauczycieli Wydziału Wychowania Fizycznego oraz
Wydziału Rehabilitacji.
W roku akademickim 2011/2012 w CLB badania prowadzono w ciągu 244 dni, z udziałem
1075 osób.
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W CLB odbywały się także w sposób nie kolidujący z badaniami naukowymi zajęcia
dydaktyczne, które zgodnie ze swoimi planami prowadziły zakłady: Biomechaniki WWF,
Biomechaniki WR, Fizjologii WWF, Antropologii, Anatomii i Kinezjologii WR i Instytutu Sportu.
W roku akademickim 2011/2012 zajęcia dydaktyczne prowadzone były przez 45 dni, przy
czym często jednego dnia z udziałem kilku grup studenckich.
W omawianym roku akademickim zainstalowano i uruchomiono wysokiej klasy komputerowy
system rejestracji ruchu Vicon (Zespół Biomechaniczny prof. dr hab. Andrzeja Wita). Wzbogacono
bazę pomiarową nowymi urządzeniami pomiarowymi: stanowiska do pomiarów i rejestracji
momentów sił mięśniowych oraz dwa cykloergometry Monark (dr hab. prof. nzw. AWF Krzysztof
Buśko), cykloergometr Excalibur firmy Lode, trenażer Primus do prowadzenia pomiarów i treningu
funkcjonalnego, stanowisko do badania równowagi firmy Biodex oraz urządzenie do pomiaru i
treningu mięśni kończyn górnych.
Wyraźnie i systematycznie rosnące wykorzystanie CLB do prowadzenia zarówno badań
naukowych, jak i zajęć dydaktycznych w pełni potwierdza przydatność tej jednostki organizacyjnej dla
rozwoju AWF Warszawa.
Uwzględniając powyższe aspekty działalności CLB, a także wyraźny wzrost liczby kupowanych
urządzeń pomiarowych, przewidujemy, że już w najbliższym roku akademickim, to jest 2012/2013,
wystąpi problem umieszczenia nowych urządzeń w CLB ze względu na jego ograniczoną
powierzchnię użytkową. Zachodzi potrzeba wygospodarowania w Akademii odpowiedniego
pomieszczenia w celu przeniesienie części urządzeń z CLB i prowadzenia pomiarów w dodatkowym
miejscu (CLB II).

3.5.
DZIAŁALNOŚĆ
MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO
NEUROPSYCHOFIZJOLOGII

LABORATORIUM

Do 31.12.2011 roku prowadzone były badania w ramach projektu uczelnianego PU.3 „Wpływ
treningu EEGBiofeedback (neuropsychostymulacja) na aktywność mózgu. Wysokość amplitudy fal
mózgowych w doświadczaniu zmiennych stanów umysłu u sportowców”, w których wykorzystywano
aparaturę EEG z systemem Biofeedback EEG, zakupioną do realizacji tego projektu, będącą na
wyposażeniu MLN
W grudniu 2011 roku uzyskano finansowanie projektu naukowego PB-76 „Wykorzystanie treningu
dynamicznego EEGBiofeedback i AVS (neuropsychostymulacja) w mentalnym przygotowaniu
sportowców do treningu i zawodów” w konkursie zorganizowanym w ramach programu MNiSW
„ Rozwój Sportu Akademickiego”. Realizacja tego projektu jest zaplanowana do 2014 roku. Z tego
projektu zakupiono do tej pory: bezprzewodowe EMG, ergometr eliptyczny, ergometr pływacki, 10
urządzeń do audiowizualnej stymulacji mózgu oraz zorganizowano stanowisko (plansza) dla
szermierzy. Ponadto zamówiono laptop do zainstalowania systemu EEG Holter, komputer do
przeprowadzania analiz statystycznych oraz monitor. Rozpoczęto badania elektroencefalograficzne i
treningi statyczne Neurofeedback EEG, przygotowano stanowiska do badań EEG i EMG oraz do
treningów dynamicznych EEG z oceną EMG w dyscyplinach sportu: lekkoatletyka, pływanie,
szermierka, taekwondo i judo.
W 2011 roku opublikowano materiał „Trening autogenny i audiowizualna relaksacja (tzw. trening
alpha) jako narzędzia odnowy psychosomatycznej w sporcie i rehabilitacji”. Postępy Rehabilitacji, 25,
3, 35-42.
W lutym 2012 roku w wydanym Biuletynie MLN zamieszczono materiał „Bioelektryczna aktywność
mózgu i funkcjonalny stan umysłu sportowców jako neuropsychofizjologiczne determinanty sukcesu”
Przygotowywane są następne publikacje: „Czy systematyczny trening neurofeedback wywołuje
synchronizację półkul mózgowych?”, oraz „Czynność bioelektryczna mózgu pod wpływem treningów
statycznych Neurofeedback EEG w doświadczaniu stanu gotowości do działania u sportowców”.
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Ostatni materiał był prezentowany 2 czerwca na VIII konferencji „Techniki elektrofizjologiczne w
badaniach zjawisk bioelektrycznych: od kanałów jonowych po sieci neuronalne”, następnie będzie
opublikowany w Acta Neurobiologiae Experimentalis (1,5 IF). Opublikowano już streszczenie.
W cyklu ciągłym we współpracy z Klubem Sportowym AZS AWF Warszawa odbywały się
badania EEG, treningi Neurofeedback EEG oraz wykonywano testy neuropsychologiczne dla
sportowców trenujących w dyscyplinach: pływanie, lekkoatletykę, szermierkę, taekwondo i judo.
W MLN odbywały się także badania, które prowadzili do swoich prac doktoranci będący pod
opieką promotora prof. dr hab. Marka Kowalczyka oraz magistranci z Wydziału Rehabilitacji i
Wydziału Wychowania Fizycznego będący pod opieką promotora dr. Mirosława Mikicina.
W badaniach, treningach i konsultacjach udział wzięło 350 osób. Przez cały ten okres
prowadzone były prace adaptacyjne i remontowe w celu zainstalowania systemu do treningu
dynamicznego Neurofeedback EEG z oceną EMG na ergometrze eliptycznym. Rozpoczęto już badania
pilotażowe z lekkoatletami, pływakami i szermierzami.
W marcu br. w AWF Warszawa odbyło się Seminarium oraz uroczyste otwarcie
Międzywydziałowego Laboratorium Neuropsychofizjologii (MLN) z udziałem pionu Prorektora ds.
Nauki i Współpracy Międzynarodowej.
Systematycznie rosnące wykorzystanie MLN do prowadzenia badań naukowych oraz
współpracy z Klubem Sportowym AZS AWF Warszawa w pełni potwierdza przydatność tej jednostki
organizacyjnej dla rozwoju Uczelni.
Uwzględniając przygotowywane pomieszczenia i wyposażenie MLN AWF Warszawa
przygotowujemy wniosek do NCN w Konsorcjum z jednostkami zewnętrznymi: Instytutem
Nenckiego, Instytutem Sportu oraz Wojskowym Instytutem Medycyny Lotnictwa.
Przewidujemy w najbliższym roku akademickim dalszy rozwój Laboratorium.

4.
Współpraca z zagranicą
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Współpracę z zagranicą realizowano w kilku podstawowych obszarach. Biorąc pod uwagę
podstawy formalne, a także źródła finansowania, wydzielić można następujące kategorie:
współpraca w ramach programów międzynarodowych, przede wszystkim
edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem Programu LLP ERASMUS, wdrażana w oparciu o
standaryzowane kontrakty (umowy) międzyuczelniane; głównie wymiana studentów i pracowników;
współpraca w ramach tradycyjnych umów bilateralnych (międzyuczelnianych);
indywidualna mobilność nauczycieli akademickich, związana w pierwszym rzędzie z
udziałem w konferencjach, kongresach, seminariach, szkoleniach i badaniach;
współpraca w ramach międzynarodowych (europejskich) programów i projektów
badawczych i innych;
współpraca z organizacjami międzynarodowymi (instytucjonalna i indywidualna).

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

21
17
5
3
2
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Razem

48
Wyjazdy studentów AWF Warszawa

Studia w Programie LLP ERASMUS
Praktyki w Programie LLP ERASMUS
Razem

74
15
89

RAZEM mobilności wyjazdowych

137

Przyjazdy

Przyjazdy pracowników z uczelni zagranicznych do AWF Warszawa
Z wykładami* (zajęciami) – Program LLP
ERASMUS
Staże, pobyty szkoleniowe – Program LLP
ERASMUS
Staże, pobyty studyjne/szkoleniowe, badania
Inne (udział w konferencjach)
Razem

13
2
1
12
28

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

49
135

RAZEM mobilności przyjazdowych

163

RAZEM MOBILNOŚCI WYJAZDOWYCH
PRZYJAZDOWYCH

86

I
300

*/ w tym 6 przyjazdów połączonych z udziałem w konferencji (nie uwzględniono w poz. „Inne (udział w konferencjach”)

4.2. WSPÓŁPRACA BILATERALNA I WIELOSTRONNA
Współpraca bilateralna
W obszarze współpracy bilateralnej odnotowano w roku sprawozdawczym – podobnie jak w
latach ubiegłych – zdecydowaną dominację kontaktów podejmowanych w ramach Programu LLP
ERASMUS, a to dzięki corocznie pozyskiwanym, znaczącym dotacjom na działania w Programie.
Naczelną ideą Programu LLP ERASMUS jest harmonijne unowocześnianie szkolnictwa
wyższego w Europie, integrowanie i internacjonalizacja środowisk akademickich, ułatwianie
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wyjazdów młodzieży akademickiej i kadry dydaktycznej, wprowadzanie kompatybilnych
systemów edukacji sprzężone z podnoszeniem jakości i atrakcyjności ofert kształcenia. Powyższe
– połączone z wzajemną obserwacją dobrych praktyk, przebiegająca w dwóch głównych
grupach beneficjentów: studentów i pracowników – jest wartością pozwalającą na racjonalne
umiędzynarodowienie Uczelni.
Działania AWF Warszawa w ramach Programu LLP ERASMUS osadzone w zawartych
przez Uczelnię umowach międzyuczelnianych obejmowała wymianę studentów (studia
częściowe, zazwyczaj w wymiarze jednego semestru, i/lub praktyki zawodowe) oraz wymianę
nauczycieli akademickich (wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, najczęściej
uzgodnionego cyklu wykładów, lub odbycia krótkich staży o charakterze szkoleniowym). Studia
i praktyki stanowią integralną część procesu dydaktycznego na macierzystym wydziale;
analogiczną kompatybilnością charakteryzuje się mobilność wykładowców.
Aktywność Akademii w Programie LLP ERASMUS przekłada się na liczbę umów ze
szkołami wyższymi za granicą. Pod koniec roku sprawozdawczego (stan na połowę czerwca 2012
r.) AWF Warszawa legitymowała się ważnymi umowami z 72 uczelniami partnerskimi w 20
krajach (w tym z 5 uniwersytetami w Niemczech, 6 – we Włoszech, 8 – w Portugalii, 9 – w
Turcji, 15 – w Hiszpanii) gwarantującymi m.in. studentom Akademii ponad 200 indywidualnych
miejsc na studiach zagranicznych. Liczba samych umów jest bliska 80 (w niektórych
uniwersytetach praktykowane jest zawieranie odrębnych umów z poszczegółnymi wydziałami).
Program LLP ERASMUS jest wdrażany na wszystkich wydziałach naszej Uczelni.
Współpraca w ramach tradycyjnych umów bilateralnych obejmuje w pierwszym rzędzie
wymianę pracowników naukowo-dydaktycznych (udział w konferencjach i seminariach; pobyty
studyjne, staże); może również objąć studentów i doktorantów (np. studenckie konferencje naukowe w
szkołach partnerskich). Generalny charakter międzyuczelnianej współpracy bilateralnej nie wyklucza
możliwości przygotowywania prac dyplomowych i naukowych w uczelni partnerskiej. Wymiana
faktycznie realizowana w ramach umów bilateralnych ma od pewnego czasu znacznie ograniczony
zakres, wyraźnie mniejszy niż w ramach umów w Programie ERASMUS.
Uczelnie europejskie, zarówno z krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej jak i z państw z nią
stowarzyszonych, odchodzą od tradycyjnej formuły umów bilateralnych zwracając się ku formie
porozumień i kontraktów w ramach programów i projektów międzynarodowych, takich jak Program
LLP ERASMUS, ERASMUS-Mundus i inne (głównie finansowane z budżetu UE), wdrażanych m.in.
w ramach tworzonych międzynarodowych konsorcjów szkół wyższych.

Program LLP ERASMUS
Podstawowe formy współpracy realizowanej w Programie LLP ERASMUS omówiono
powyżej. W uzupełnieniu należy dodać, iż wymiar studiów częściowych w uczelni zagranicznej
wynosi zgodnie z zasadami Programu od 3 do 12 miesięcy; Akademia wysyła studentów z zasady
na jeden semestr (z możliwością przedłużenia o kolejny) oraz na 3-miesięczne praktyki. Długość
pobytu nauczyciela delegowanego za granicę w celu poprowadzenia zajęć dydaktycznych
wynosiła w roku sprawozdawczym 5 dni, a w przypadku szkoleń w zakresie warsztatu
dydaktycznego – 10 dni.
W ostatnich latach akademickich, w tym także w roku 2011/2012, odnotowuje się w
zakresie mobilności dydaktyków stabilizację; w odniesieniu do wymiany studenckiej, w zakresie
wyjazdów, należy podkreślić utrzymanie poziomu bliskiego wysokim wynikom z roku
akademickiego 2010/2011, kiedy nastąpił skokowy postęp w stosunku do lat poprzednich. Nadal
odnotowuje się wyraźny wzrost liczby studentów przyjeżdżających do Akademii na studia; w
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roku sprawozdawczym ich liczba osiągnęła 86 (55 w roku 2010/02011), a w ujęciu semestralnym
– 105.
Generalnie – umowy z wyższymi szkołami w Europie, którymi legitymuje się Uczelnia,
umożliwiły Akademii wysłanie w roku akademickim 2011/2012 blisko 90 na studia i praktyki
zagraniczne oraz zrealizowanie w tym okresie 22 wyjazdów nauczycieli akademickich.
Jednocześnie w AWF Warszawa przebywało w roku sprawozdawczym, w ramach Programu
ERASMUS, oprócz 86 studentów z zagranicznych szkół partnerskich, 13 zagranicznych
dydaktyków z wykładami lub innymi formami zajęć.
W grupie 89 studentów wyjeżdżających w Programie ERASMUS odnotowano:
- 53 studentów z Wydziału TiR
- 17 studentów z Wydziału WF
- 8 studentów z Wydziału Rehabilitacji
- 11 studentów z WWFiS w Białej Podlaskiej.
W grupie 86 studentów-cudzoziemców z Programu ERASMUS odnotowano:
- 40 studentów z Wydziału TiR
- 35 studentów z Wydziału WF
- 10 studentów z Wydziału Rehabilitacji
- 1 student z WWFiS w Białej Podlaskiej.
Najbardziej popularnymi krajami wśród studentów Uczelni delegowanych za granicę w
roku sprawozdawczym były: Portugalia (22 studentów wyjeżdżających), Hiszpania (20), Turcja
(8), Niemcy (6) i Włochy (4).
W grupie studentów przyjeżdżających do Akademii w ramach Programu ERASMUS
dominowali – wśród przedstawicieli 8 krajów – studenci uczelni portugalskich (32), uczelni
tureckich (27) i hiszpańskich (13).
Należy zaznaczyć, iż studentom wyjeżdżającym oferuje się możliwość uzyskania poprzez
Uczelnię uznawanego w Europie i cenionego przez pracodawców certyfikatu Europass
potwierdzającego zrealizowanie części procesu kształcenia za granicą.
Wyjazdy nauczycieli akademickich oraz przyjazdy z zagranicy są wynikiem zarówno
działań Uczelni, jak i indywidualnych kontaktów zainteresowanych wykładowców, w
szczególności samodzielnych pracowników naukowych. Kontakty te przekładają się na
aktywność wyjazdową młodszej kadry naukowo-dydaktycznej.
Wyjazdy dydaktyków w ramach Programu ERASMUS mogą stwarzać również dogodną
okazję do inicjowania lub rozwijania projektów badawczych.
Na 22 wyjazdy nauczycieli akademickich w Programie LLP ERASMUS w roku
sprawozdawczym złożyły się:
- 3 wyjazdy z Wydziału TiR
- 5 wyjazdów z Wydziału WF
- 4 wyjazdy z Wydziału Rehabilitacji
- 10 wyjazdów z WWFiS w Białej Podlaskiej.
Dotacja dla Uczelni na działania w Programie LLP ERASMUS drugi rok z rzędu oscyluje
wokół kwoty 1 miliona złotych, w roku sprawozdawczych nieznacznie ją przekraczając. Jak
wynika z oficjalnych zestawień Agencji Narodowej Programu LLP ERASMUS, również
wieloletnich, nasza Uczelnia pozyskuje największe środki spośród polskich akademii
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wychowania fizycznego, wyraźnie dystansując pozostałe pod tym względem, a także pod
względem zasadniczych danych co do mobilności studentów i pracowników.
W roku sprawozdawczym przeprowadzono kolejną, szeroko zakrojoną rekrutację
studentów Akademii do Programu LLP ERASMUS – na rok akademicki 2012/13. Jej wyniki, a
także spodziewana dotacja, pozwalają na zaplanowanie wysłania do zagranicznych uczelni
(studia) i ośrodków (praktyki) grupy studentów Akademii przewyższającą grupę wydelegowaną
w roku sprawozdawczym.
Wdrożona na poszczególnych kierunkach studiów oferta nauczania w języku angielskim
szeregu przedmiotów, praktycznych i teoretycznych, pozwala na systematyczne poszerzanie
zakresu współpracy Akademii z uczelniami europejskimi. Przekłada się to na wskazany już
uprzednio wzrost liczby studentów zagranicznych gotowych do obywania części studiów w AWF
Warszawa w ramach Programu ERASMUS (skok z 32 w roku akademickim 2008/2009 do 86 w
roku 2011/2012). W ramach naboru na rok akademicki 2012/2013 przeprowadzanego w roku
sprawozdawczym (nie zakończonego w momencie składania sprawozdania) zarejestrowano już
ponad 70 studentów-obcokrajowców zgłoszonych przez uniwersytety partnerskie z zagranicy.
Wyniki wymiany studenckiej w ramach Programu LLP ERASMUS, wykazane przez
Uczelnię w roku sprawozdawczym, pozwoliły Akademii osiągnąć stan tzw. edukacyjnej
mobilności zrównoważonej, pożądanej i cenionej w Programie w świetle niekorzystnych jak
dotąd w skali europejskiej trendów w zakresie migracji studentów między poszczególnymi
regionami kontynentu.

Lista uczelni partnerskich w Programie LLP ERASMUS (ważne umowy)
Państwo

Nazwa uczelni
Catholic University Louvain

BELGIA

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

CZECHY
Charles University, Prague
Masaryk University, Brno
ESTONIA

University of Tartu
Jyväskylä University

FINLANDIA

University of Applied Sciences
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Université de Savoie
FRANCJA

Université de Montpellier l
Université de Rouen

GRECJA

National University of Athens
Universitat de Barcelona
Universidad de Zaragoza
Universitat de Girona
Universitat de València
Universidad CEU-Cardenal Herrera
Universidad Complutense de Madrid

HISZPANIA
Universidad RJC Madrid
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Universitat Autonoma de Barcelona
Universitat de Vic
Universdad de Almeria
Universidad de Alcala
Universidad de Malaga
Universidad de Elche
Universidad de Granada
IRLANDIA

University of Limerick
Lithuanian Academy of Physical Education, Kaunas

LITWA

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

ŁOTWA
Rezekne Higher Education Institute
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Deutsche Sporthochschule Köln
Universität Hannover
NIEMCY

Universität Leipzig
Universität Heidelberg
Hochschule für Gesundheit und Sport, Berlin
Norwegian School of Sport Sciences, Oslo

NORWEGIA
University of Stavanger
Instituto Superior Politecnico de Viseu
Universidade Tecnica de Lisboa
Universidade de Evora
Escola Superior de Saude de Alcoitao
PORTUGALIA
Universidade de Beira Interior
Universidade de Coimbra
Higher School of Education, Fafe
Higher School of Maia
Akdeniz University
Hecettepe University Ankara
Adnan Menderes University
Ankara University
TURCJA

Kastamonu University
Balikesir University
Afyon Kacetepe University
Atatürk University, Erzurum
Yasar University, Izmir

SŁOWACJA

Comenius University Bratislava

SŁOWENIA

University of Ljubljana

SZWECJA

University of Dalarna
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Semmelweis University Budapest
WĘGRY
University of Applied Sciences, Szekesfehevar
WIELKA
BRYTANIA

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

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

Inne programy europejskie

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy; Program CEEPUS
Akademia nie uczestniczyła w roku sprawozdawczym w akcjach Funduszu Stypendialnego i
Szkoleniowego (Scholarship and Training Fund) pozwalającego na korzystanie ze środków
finansowych państw EFTA z powodu zawieszenia przez darczyńców na okres roku działań Programu.
Ustała również instytucjonalna wymiana studentów i pracowników w ramach Programu CEEPUS
(Central European Exchange Program for University Studiem). Istnieje natomiast możliwość
indywidualnego skorzystania z oferty Programu – przede wszystkim przez tych studentów, którym nie
udało się wziąć udziału w mobilności LLP ERASMUS; mogą oni ubiegać się o stypendia na poczet
studiów częściowych odbywanych w uczelniach krajów Europy Środkowej i Wschodniej.
Lista uczelni partnerskich (poza Programem LLP ERASMUS)
Nazwa uczelni

Miasto

Kraj

Belorussian State University of Physical Culture

Mińsk

Białoruś

State University of Baranovitchi

Baranovitchi

Białoruś

The Medical University of Republic Belarus

Grodno

Białoruś

Yong In University

Yong In

Korea

Technical University of Vilnius

Wilno

Litwa

Lithuanian Academy of Physical Education

Kowno

Litwa

All-Russian State University of Physical Education and

Moskwa

Rosja
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Sport
University of Novi Sad

Nowy Sad

Serbia

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

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

wyżej

organizacji

Udział Akademii w organizacjach międzynarodowych
Lp.
1
2
3
4
5

Nazwa organizacji

Skrót

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

ENPHE

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

ENSEE

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

AIESEP

International Council for Coach Education
Międzynarodowa Rada Kształcenia Trenerów

ICCE

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

ICSSPE
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Wyjazdy na kongresy i konferencje
Indywidualne kontakty zagraniczne (wyjazdowe), związane głównie z udziałem pracowników w
konferencjach, kongresach, seminariach, a także z odbywaniem staży, szkoleń (poza Programem LLP
ERASMUS), realizacją zadań badawczych za granicą zamknęły się liczbą 26. Kontakty te były
finansowane w znaczącej mierze z funduszy przyznawanych na badania naukowe.
Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu – wyszczególnienie:
•

prof. dr hab. Jan Rowiński, członek z wyboru w międzynarodowej organizacji naukowej AtlanticEuro-Mediterranean Academy of Medical Science
• prof. dr hab. Zofia Żukowska, przewodnicząca Klubu Fair Play PKOI
• prof. dr hab. Zofia Żukowska, członek Europejskiego Stowarzyszenia Fair Play
• prof. dr hab. Zofia Żukowska, członek Polskiej Akademii Olimpijskiej
• prof. dr hab. Zofia Żukowska, PTP Zarząd Oddziału Warszawskiego
• prof. dr hab. Ryszard Żukowski, członek Polskiej Akademii Olimpijskiej
• dr Artur Litwiniuk, członek z wyboru Stowarzyszenia Idokan Polska (SIP)
• prof. dr hab. Władimir Ljach, został powołany w 2003 r. do Prezydium Międzynarodowego
Stowarzyszenia Motoryki Sportowej, w roku 2001 był założycielem tej organizacji
• prof. dr hab. Władimir Ljach, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Zespołowych Gier
Sportowych
• prof. dr hab. Kazimierz Rąpała, członek Europejskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii
(EFORT)
• prof. dr hab. Kazimierz Rąpała, członek Międzynarodowego Towarzystwa Ortopedii i
Traumatologii (SICOT)
• dr hab. prof. nadzw. Andrzej Mastalerz, członek Polskiego Towarzystwa Biomechaniki, od
1995 roku; sekretarz generalny
• dr hab. prof. nadzw. Andrzej Mastalerz, członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
• dr hab. prof. nadzw. Jerzy Sadowski, członek Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury
Fizycznej
• dr hab. prof. nadzw. Jerzy Sadowski, członek międzynarodowej organizacji International
Association of Sport Kinetics
• dr Tomasz Niźnikowski, członek międzynarodowej organizacji International Association of
Sport Kinetics
• dr hab. prof. nadzw. Andrzej Klusiewicz, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia
Motoryki Sportowej (IASK) i V-ce Prezydent Sekcji Polskiej IASK
• mgr Tomasz Sacewicz, członek Polskiego Towarzystwa Biomechaniki
• doc. dr Janusz Jaszczuk, członek Polskiego Towarzystwa Biomechaniki
• dr hab. prof. nadzw. Adam Czaplicki, członek Polskiego Towarzystwa Biomechaniki
• dr hab. prof. nadzw. Adam Czaplicki, członek Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej
i Stosowanej
• dr hab. prof. nadzw. Benedykt Opaszowski, członek Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego
• dr hab. prof. nadzw. Benedykt Opaszowski, członek Polskiego Towarzystwa Medycyny
Sportowej
• dr hab. prof. nadzw. Benedykt Opaszowski, elektor Rady Głównej Instytutów badawczych w
Polsce
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dr hab. prof. nadzw. Benedykt Opaszowski, Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Sportu
w Warszawie
prof. dr hab. Lech Jaczynowski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Towarzystwa
naukowego Prakseologii
dr Katarzyna Rutkowska, członek Polskiego Towarzystwa Psychologii Sportu
dr Katarzyna Rutkowska, członek Zespołu ds. Psychologii Komisji Medycznej Polskiego
Komitetu Olimpijskiego oraz nominowany psycholog Polskiego Komitetu Olimpijskiego
dr Małgorzata Skiert, członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
doc. dr Adam Wilczewski, członek Polskiego Towarzystwa Antropologicznego
doc. dr Adam Wilczewski, członek Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej
dr hab. prof. nadzw. Elżbieta Rutkowska, członek Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
mgr Renata Kopytiuk, członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii
prof. dr hab. Milena Dąbrowska, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa
Diagnostyki Laboratoryjnej
prof. dr hab. Milena Dąbrowska, członek Polskiego Towarzystwa Hematologów i
Transfuzjologów
prof. dr hab. Milena Dąbrowska, członek Komitetów Naukowych ogólnokrajowych Zjazdów
Towarzystw Naukowych
prof. dr hab. Milena Dąbrowska, członek International Federation of Clinical Chemistry and
Laboratory Medicine
prof. dr hab. Milena Dąbrowska, członek i specjalista European Communities Confederation of
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine

Program LLP ERASMUS w Białej Podlaskiej
W roku akademickim 2011/2012 w ramach programu Erasmus realizowano zadania w
czterech obszarach:
- wyjazdy studentów naszej uczelni do uczelni partnerskich dla odbycia uzgodnionego okresu
studiów (zazwyczaj jeden semestr),
- przyjazdy studentów zagranicznych do naszej placówki,
- wyjazdy nauczycieli akademickich do uczelni europejskich dla poprowadzenia uzgodnionego
cyklu zajęć dydaktycznych lub udziału w szkoleniach,
- przyjazdy zagranicznych nauczycieli akademickich do WWFiS w Białej Podlaskiej.
W roku akademickim 2011/2012 17 studentów wzięło udział w programie Erasmus
wyjeżdżając do zagranicznych uczelni. Studenci przebywali w ośrodkach akademickich w Niemczech,
Finlandii, Turcji, Portugalii, Czechach, Grecji, Wielkiej Brytanii oraz na Węgrzech, Litwie i Łotwie.
Również nauczyciele akademiccy coraz chętniej korzystają z możliwości, jakie daje im
program Erasmus. W roku akademickim 2011/2012 dziewięciu prowadzących wyjechało do uczelni
partnerskich, aby poprowadzić zajęcia dydaktyczne lub wziąć udział w szkoleniach.
Program Erasmus obejmuje również przyjazdy zagranicznych studentów i nauczycieli akademickich
do naszej uczelni. W tym roku gościliśmy jednego studenta z Łotwy oraz sześciu nauczycieli
akademickich.
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5.
Biblioteki oraz Rada Biblioteczna
5.1. BIBLIOTEKA GŁÓWNA AWF
Zbiory
Biblioteka posiada 108. 762 jednostki inwentarzowe.
W tym:
druków zwartych
90.823 wol.,
czasopism
15.334 wol.,
zbiorów specjalnych
2. 605 jednostek
W okresie sprawozdawczym:
przybyło
1.191 wol. książek,
ubyło
17 wol. książek,
przybyło
246 wol. czasopism

Prenumerata czasopism
Zaprenumerowano ogółem
w tym:
czasopism polskich
czasopism zagranicznych

148 tytułów (188 egz.),
128 tyt. (168 egz.),
20 tyt. (20 egz.)
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Inne formy gromadzenia zbiorów
Zakupiono 745 wol. książek.
Nieodpłatnie biblioteka otrzymała ogółem 456 wol. książek i 895 egz. czasopism.
W tym:
dary
203 wol. książek i 476 egz. czasopism,
przydział
72 wol. książek i 335 egz. czasopism,
wymiana
84 wol. książek i 84 egz. czasopism,
ekwiwalenty
53 wol. książek.
z innych źródeł
44 wol. książek
Do innych bibliotek wysłano 109 egz. czasopism.
W tym:
wymiana
101 egz.,
dary
8 egz.

Udostępnianie
Odwiedziny
Udostępniono ogółem
W tym :
na miejscu
poza bibliotekę

36.561
66.768 wol.
43.038 wol.,
23.730 wol.

W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych wypożyczono 21 wol. książek do innych bibliotek.
Zrealizowano 34 zamówienia na kopiowanie artykułów z czasopism i wysłano 349 stron kserokopii do
23 instytucji oraz wykonano kserokopie 198 artykułów (1.136 stron) dla 183 osób prywatnych i 2
pracowników.

Oprawa i konserwacja zbiorów
Do oprawy oddano 120 wol. książek, 34 wol. czasopism i 8 tytułów gazet. Drobne naprawy książek i
czasopism były wykonywane we własnym zakresie.

Digitalizacja
W ramach digitalizacji wykonano 2142 skany z 15 vol. wydawnictw zwartych i 8 vol. wydawnictw
ciągłych.

Działalność informacyjna
1. Do bazy danych PUBLIKACJE: wpisano 389 rekordów, edytowano 1670 rekordów.
2. Opracowano i wprowadzono 112 rekordów do bazy danych piśmiennictwa polskiego
BIBLIO.
3. Do bazy danych prace doktorskie i habilitacyjne DRHAB wprowadzono 15 rekordów.
4. Uruchomiono dostęp do: platformy ISI Web of Knowledge, platformy EBSCO (16 baz), Science
Direct/Springer, Nature & Science, SciVerse Scopus i Wiley Online Library.
5. Uruchomiono dostęp testowy do następujących baz danych:
• ProQuest Health & Medical Complete,
• Emerald Marketing Journal Collection,
• World Politics Review (baza na platformie EBSCOhost),
• Ebrary (kolekcja e-booków) ,
• Royal Society of Medicine (kolekcja czasopism)
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• Czasopisma IOS Press,
• Czasopisma Taylor & Francis Group.
6. Wykonano 5 analiz bibliometrycznych dorobku naukowego w postępowaniu o nadanie stopnia
naukowego doktora habilitowanego.
7. Udzielono około 43 tysięcy informacji bibliotecznych i bibliograficznych.
8. Wykonano 4 zestawienia tematyczne i wyszukano cytowania publikacji 6 pracowników
naukowych.
9. przeprowadzono 2 szkolenia (wyszukiwanie informacji).
10. Kilkakrotnie dokonano prezentacji najnowszych nabytków książek i czasopism w gablotach
wystawowych biblioteki.
10. Wysłano pocztą elektroniczną nowe numery Nabytków BG.

Niektóre wydatki Bblioteki
Wydano:
- na zakup książek
- na bazy danych
- na serwisowanie systemu SOWA
- na prenumeratę czasopism :
w tym:
czasopisma zagraniczne
czasopisma polskie
Wpływy ogółem
W tym:
- dotacja na zakup książek
- dotacja na prenumeratę czasopism polskich
- dotacja na prenumeratę czasopism zagranicznych
- dotacja na bazy danych
- dotacja na wykupienie rocznej polisy serwisowej
systemu SOWA i świadczenia rozszerzonego
serwisowania systemu SOWA
- za kserokopie
- za karty biblioteczne
- za wydruki komputerowe
- za skany
- za zestawienia tematyczne i kwerendy
- za oddanie książek po wyznaczonym terminie
- sprzedaż dubletów (książek i czasopism)
- za nagranie CD
- analizę bibliometryczną

31. 502,17 zł,
11. 842,75 zł,
9.024,00 zł,
54.544,13 zł,
40.479,66 zł,
14.064,47 zł,
110.328,94zł,
20.000,00 zł,
9.562,03 zł,
40.479,66 zł,
11.842,75zł,
9.024,00 zł,
365,40 zł,
3.000,00 zł,
961,60 zł,
48,00 zł,
550, 00 zł,
11.704,50 zł,
72, 00 zł,
20,00 zł,
2.699, 00zł

Komputeryzacja i modernizacja
1.Komputerowy katalog czasopism zawiera opisy 14.791 woluminów.
2. Komputerowy katalog książek obejmuje 52.804 rekordy.
3. Zakupiono serwer na potrzeby Biblioteki wraz z oprogramowaniem, 10 terminali z monitorami
oraz drukarkę (pozyskane środki zewnętrzne) w celu unowocześnienia Pracowni Komputerowej.
4. Zorganizowano Pracownię Digitalizacji po wyremontowaniu 2 pokoi za pozyskane środki
zewnętrzne.

Inna działalność
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1. Przygotowano wystawę książek o Józefie Piłsudskim.
2. Wydano we własnym zakresie dwie broszury „Biografia Henryki Sypniewskiej” i „Biblioteka
Główna w latach 2001-2011”.

Rada Biblioteczna
Prezydium Rady omawiało na bieżąco wszystkie ważniejsze problemy Biblioteki Głównej. O
sprawach wymagających rozwiązania byli informowani wszyscy członkowie Rady, którzy następnie
uczestniczyli w elektronicznych głosowaniach. W lutym br. odbyło się posiedzenie Rady w sprawie
propozycji poprawek do statutu Uczelni.
Opinie Rady dotyczyły: wystąpienia z wnioskiem o przyznanie nagrody, przyznania podwyżki,
przedłużenia zatrudnienia, zatrudnienia nowych osób na zwolnione etaty, wstawienia do planu
finansowo-rzeczowego na 2012 rok remontu dachu nad wejściem do Biblioteki Głównej i wymiany
okien w 3 pokojach BG.
Z 7 spraw pozytywnie opiniowanych przez Radę Biblioteczną zostały załatwione tylko 3. Do
tej pory nie wymieniono okien w 3 pokojach Biblioteki Głównej, nie naprawiono dachu nad wejściem
do BG, nie przyjęto do pracy bibliotekarza na zwolniony etat, ani nie zatrudniono magazyniera na
zastępstwo.

5.2. BIBLIOTEKA WYDZIAŁU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO i SPORTU
W BIAŁEJ PODLASKIEJ
1. ZBIORY BIBLIOTEKI
Biblioteka posiada:

85 056 wol.

w tym: druki zwarte

76 644 wol.

czasopisma

8 412 wol.

W roku 2011/2012 przybyło:

623 wol.

w tym: druków zwartych

375 wol.

czasopism

248 wol.

2. CZASOPISMA BIEŻĄCE
Ogółem prenumerowano

147 tyt. czasopism w 165 egz.

w tym: czasopism polskich

137 tyt. w 155 egz.

czasopism zagranicznych 10 tyt. w 10 egz.
Dary/Wymiana
Łącznie Biblioteka otrzymała

82tyt.

w 100 egz.

229 tyt.

w 265 egz.

3. WYMIANA WYDAWNICTW
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Biblioteka otrzymała z wymiany 101 wol.
Przekazano innym bibliotekom 100 wol. w tym:
- do bibliotek zagranicznych: 76 wol.
- do bibliotek polskich

: 24 wol.

4. OPRACOWANIE ZBIORÓW
Rodzaj katalogu

Nowe opisy

-Katalog druków zwartych
-Katalog czasopism
Własne bazy danych

3 125

34 268 rekordów

214

8 871 rekordów

Nowe opisy

-Bibliografia Publikacji Pracowników

Stan na 20.05.2012 r.

Stan na 20.05.2012 r.

260

4 611 rekordów

1 823

42 175 rekordów

-Bibliografia Zawartości Wybranych
Wydawnictw Gromadzonych w Bibliotece
-Bibliografia Prac Magisterskich

63

5 322 rekordy

5. UDOSTĘPNIANIE
Liczba odwiedzin w Bibliotece: 37 272
Liczba odwiedzin na stronie internetowej Biblioteki (wykorzystanie baz własnych i katalogów): 12
427
Udostępniono ogółem:

11 339 wol., w tym:

- na miejscu:

4 906 wol. (dane dotyczą Czytelni Czasopism; w Czytelni Ogólnej
wolny dostęp do księgozbioru)

- poza bibliotekę:

6 433 wol.

Liczba wykonanych kopii:

75 262

W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych:
- otrzymano z innych bibliotek - 27 poz. / - wysłano do innych bibliotek - 78 poz.
6. KONSERWACJA ZBIORÓW
Oprawiono 302 wol. książek i czasopism.
7. SPRAWY FINANSOWE
Wydatki (w zł)

Wpływy (w zł)

-na zakup książek

10 081,68

-na prenumeratę czasopism

26 064,37

-za usługi kserograficzne – 11 154,80
94

-na oprawę i konserwację zbiorów 11 564,00
-na obsługę kserokopiarek:
Razem:

4 813,67
52 523,72

11 154,80

8. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA BIBLIOTEKI
•

Biblioteka funkcjonuje w oparciu o trzy systemy komputerowe:
- SOWA-SOKRATES przeznaczony do automatyzacji prac związanych z
gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem zbiorów
- ISIS przeznaczony do obsługi bazy prac magisterskich
- EXPERTUS do prowadzenia własnych baz danych

•

W systemie EXPERTUS prowadzone są dwie bazy:

- Bibliografia Zawartości Wybranych Wydawnictw Gromadzonych w Bibliotece WWFiS –
zawiera 42 175 rekordów;
- Bibliografia Publikacji Pracowników – zawiera 4 611 rekordów;
•

Dostęp do czasopism zagranicznych (pełne teksty i abstrakty) Biblioteka zapewnia poprzez
zagraniczne bazy danych Platformy EBSCO i ScienceDirect.

•

Rozszerzono dostęp do zagranicznych baz danych z komputerów domowych użytkowników.

•

Na bieżąco aktualizowano stronę internetową Biblioteki.

•

Opracowano 2 Biuletyny Nabytków.

•

Zorganizowano 4 wystawy.

•

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

9. PRACOWNICY BIBLIOTEKI
W Bibliotece pracuje 9 osób, w tym:
- 4 osoby z wykształceniem wyższym z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej
- 3 osoby inne wyższe, uzupełnione studiami podyplomowymi z bibliotekoznawstwa
- 1 osoba studia wyższe
- 1 osoba ze średnim wykształceniem
10. DOSKONALENIE ZAWODOWE
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W ramach doskonalenia zawodowego 4 pracownice Biblioteki WWFiS brały udział w
Projekcie „Bibliotekarz XXI wieku”. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia realizowane od 01.02.2011 r. do 31.07.2012 r. w dni
wolne od pracy. Projekt obejmuje 80 godz. wykładów akademickich, 194 godz. profesjonalnych
szkoleń oraz kurs języka angielskiego.
Ponadto jedna z pracownic ukończyła dwu-semestralne studia podyplomowe w zakresie Zarządzania
Informacją i Technologii Informacyjnej na Uniwersytecie Warszawskim.
11. LOKAL BIBLIOTEKI I SPRZĘT KOMPUTEROWY
Biblioteka dysponuje lokalem o powierzchni 547 m2, w tym powierzchnia czytelń wynosi 217
2
m i powierzchnia magazynowa 251 m2. W czytelniach są 103 miejsca dla czytelników, w tym 81
miejsc wyposażonych w łącza internetowe.
Komputery:
- do pracy – 8 stanowisk
- dla czytelników – 4 stanowiska
W Czytelni Ogólnej zorganizowany jest wolny dostęp do księgozbioru liczącego ok. 10000
woluminów. Zbiór zabezpieczony jest elektronicznym systemem ochrony.
12. MODERNIZACJA BIBLIOTEKI
Zostały podjęte prace przygotowawcze związane z przeniesieniem Biblioteki do nowych
pomieszczeń:
• Przeprowadzono całościowe skontrum materiałów bibliotecznych,
• Dokonano przeglądu księgozbioru Czytelni Ogólnej w celu aktualizacji. Wyselekcjonowane
materiały biblioteczne przekazano do Magazynu Biblioteki,
• Wytypowano czasopisma do wolnego dostępu i opaskowano paskami magnetycznymi,
zabezpieczającymi przed kradzieżą,
• Przygotowano szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do przetargu na wyposażenie w
meble i regały do nowych pomieszczeń. Wykonano aranżację zagospodarowania Biblioteki.
W ramach oszczędności finansowych zbierane są pudła z okolicznych sklepów do pakowania
księgozbioru (przewidywana ilość pudeł 3 tysiące).

6.
Finanse AWF Warszawa
1. Przychody
Przychody działalności dydaktycznej Uczelni ogółem w 2011 roku wyniosły 66.473,4 tys. zł i były
niższe o 1.887,0 tys. zł w stosunku do roku 2010.
Dotacja przedmiotowa w obszarze działalności dydaktycznej MNiSW w 2011 roku wyniosła 45.748,3
tys. zł z tego:
 45.287,8 tys. zł stanowiła dotacja na zadania związane z kształceniem studentów studiów
stacjonarnych , uczestnikami stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz
utrzymania Uczelni w tym remontów,
 23,9 tys. zł na zadania związane z kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów
niepełnosprawnych,
 436,6 tys. zł na zadania związane ze świadczeniami zdrowotnymi, wykonywanymi w ramach
kształcenia studentów studiów stacjonarnych podstawowej jednostce organizacyjnej Uczelni, w
której prowadzone jest kształcenia na kierunkach medycznych pod bezpośrednim nadzorem
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nauczycieli akademickich posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu medycznego
właściwego ze względu na treść kształcenia.
Struktura i dynamika przychodów Akademii w latach 2010 – 2011.
2010

2011

Wyszczególnienie
w tys. zł
Dotacja MNiSW na działalność
dydaktyczną
Dotacja MNiSW na działalność naukowobadawczą
Przychody własne
w tym usługi edukacyjne:
- studia niestacjonarne
pozostałe
w tym środki zagraniczne m. in. z UE oraz
współfinansowanie krajowe
Razem działalność dydaktyczna
Pozostałe przychody operacyjne i
finansowe
Dotacja na pomoc materialną dla studentów
Przychody własne PMS
Ogółem przychody Uczelni

%

46.835,9 58,1

w tys. zł

%

45.748,3 59,1
3.326,1

Różnica
2011-2010
w tys. zł

Dynamika

- 1.087,6

- 2,3

2.833,
3,5
9
18.690,6 23,2
10.207,2 12,7
7.720,7 9,6
8.483,4 10,5

4,3

492,2

17,4

17.399,0 22,5
8.447,7 10,9
5.997,2 7,8
8.951,3 11,6

-1.291,6
- 1.759,5
- 1.723,5
467,9

- 6.9
-17,2
-22,3
5,5

830,9
1,0
68.360,4 84,8

908,1
1,2
66.473,4 85,9

77,2
-1.887,0

9,3
- 2,8

558,5

0,7

499,8

0,6

- 58,7

- 10,5

7.381,0

9,1

6.864,3

8,9

- 516,7

- 7,0

4.343,6 5,4
3.512,0 4,6
- 831,6
80.643,5 100,0 77.349,5 100,00 - 3.294,0

- 19,2
- 4,1

Struktura przychodów ogółem Uczelni w 2011 roku utrzymuje poziom porównywalny do roku
poprzedniego. Nastąpił 2,3 % spadek dotacji MNiSW na działalność dydaktyczną oraz 6,9 %
przychodów własnych. Poziom udziału dotacji w strukturze jest porównywalny w obydwu latach. W
strukturze przychodów własnych opłaty za świadczeniu usług edukacyjnych uległy znacznemu
zmniejszeniu. Nastąpił nieznaczny wzrost pozostałych przychodów własnych.
Nastąpiło zmniejszenie dotacji na pomoc materialną dla studentów o kwotę 516,7 tys. zł. Nastąpiło
ponad 19 % zmniejszenie przychodów własnych pomocy materialnej dla studentów. Przychody własne
w całości są przeznaczane na pokrycie kosztów utrzymania domów studenckich oraz na
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w domach studenckich.
2. Koszty

Struktura kosztów Uczelni poniesionych w 2011 r. oraz porównanie z 2010 r.
Wyszczególnienie
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi z
tego:
- osobowy fundusz płac
- bezosobowy fundusz płac
- dodatkowe wynagrodzenie roczne

w tys. zł

%

w tys. zł

%

Różnica
2011-201
0
w tys. zł

52.784,1
37.836,9
3.116,2

63,9
45,7
3,8

51.786,4
37.201,7
2.693,1

65,5
47,1
3,4

- 997,7
- 635,2
- 423,1

- 1,9
- 1,7
-13,6

2.915,9

3,5

3.041,1

3,8

125,2

4,3

2010 rok

2011 rok

Dynamika
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- pochodne od wynagrodzeń
Materiały
Aparatura
Media
Remonty
Podróże służbowe
Usługi i inne koszty
Amortyzacja
Razem działalność dydaktyczna
Pozostałe koszty operacyjne i
finansowe
Zmniejszenie ogółem funduszu
pomocy materialnej dla studentów

8.915,1
2.208,6
824,1
4.400,3
68,6
299,4
6.659,3
612,8
67.787,2

10,8
2,7
1,0
5,3
0,4
8,0
0,7
81,9

8.850,4
2.173,5
1.365,7
4.567,2
378,9
331,5
6.965,5
519,4
68.088,1

11,2
2,8
1,7
5,8
0,5
0,4
8,8
0,7
86,2

Razem

- 64,7
- 35,1
541,6
166,9
310,3
32,1
306,2
- 93,4
300,9

- 0,7
- 1,6
65,7
3,8
551,7
10,7
4,6
- 15,2
0,4

4.687,4

5,7

770,6

1,0

-3.916,8

- 83,6

10.323,4

12,4

10.160,6

12,8

- 162,8

- 1,6

82.798,0

100

79.019,3

100

-3.778,7

- 4,6

W tabeli ujęto całkowite koszty rodzajowe poszczególnych działalności Uczelni oraz wyodrębniono
pozostałe koszty operacyjne i finansowe i ogólna wartość zmniejszenia funduszu pomocy materialnej
dla studentów. Ponad połowę wszystkich kosztów działalności dydaktycznej stanowią szeroko pojęte
wynagrodzenia wraz z pochodnymi. W tabeli nie są ujęte wydatki inwestycyjne pokazuje je tabela
wykonania planu Akademii 2011 roku. Wartość kosztów ogółem roku 2011 nie różnią znacząco w
porównanie do kosztów roku poprzedniego.

3. Wykonanie planu rzeczowo finansowego w 2011 roku Akademii Wychowania Fizycznego Józefa
Piłsudskiego w Warszawie

DZIAŁALNOŚĆ AKADEMII

Plan 2011 r.

Wykonanie
2011 r.

%

PLANOWANE KOSZTY I WYDATKI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17

18

Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wynagrodzenia bezosobowe
Stypendia doktoranckie i habilitacyjne
Stypendia studenckie
Ministra za osiągnięcia w nauce i sporcie
Składki na ZUS
Składki na FP
Odpis na Zakład. Fundusz Św. Socjalnych
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników
Materiały
Media
Usługi materialne i niematerialne
Podróże służbowe
Pozostałe koszty/aparatura
Amortyzacja
Ogółem koszty w tym:
a Pomoc materialna dla studentów
b Działalność naukowo-badawcza
Wydatki inwestycyjne:

41 118 000,00
3 089 400,00
147 960,00
5 513 300,00
233 000,00
6 046,670,00
604 200,00
2 482 500,00
97 250,00
2 312 960,00
5 570 940,00
8 290 550,00
348 000,00
1 939 460,00
618 400,00
78 412 590,00
10 006 330,00
3 283 000,00
29 742 784,75

40 794 486,47
2 773 350,47
141 729,19
5 461 320,00
175 500,00
5 714 084,00
623 234,78
2 509 806,24
111 850,08
2 299 264,84
5 648 660,92
7 993 915,50
331 495,57
1 914 120,27
605 873,50
77 098 692,83
8 987 744,55
3 183 179,78
31 009 953,93

99,21
89,77
95,79
99,06
75,32
94,50
103,15
101,10
115,01
99,41
101,40
96,42
95,26
98,69
97,97
98,32
89,82
96,96
104,26
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a
b
c
d
e
f
g
h
i
j

przebudowa Wydziału Rehabilitacji
pływalnia AWF
Pawilon 43
Sieć LAN
Sala senacka
Akademik Żeński (dokumentacja)
Akademickie Centrum Edukacji, Zdrowia i
Rehabilitacji
Regionalny Oś. Badań i Rozwoju w Białej
Podlaskiej
Dojścia ewakuacyjne
Akademik męski PPOŻ

k Termomodernizacja budynków C i D
l
Sieć energetyczna wodna i kanalizacyjna

1 227 298,71
1 903 400,00
16 000,00
260 000,00
128 000,00
1 822 786,04

1 227 298,71
1 903 374,61
16 000,00
259 407,00
127 944,17
1 822 786,04

6 551 800,00

7 815 677,40 119,29

9 496 800,00
230 000,00
190 700,00

10 227 955,19 107,70
230 000,00 100,00
176 681,70 92,65

67 300,00

67 290,13

99,99

82 300,00

82 279, 04

99,97

ł

19
20

Modernizacja hali sportowej oraz łącznika
m zakup środków trwałych- wł. środki w tym:
finansowane z funduszy europejskich
Własny fundusz stypendialny
Ogółem wydatki w tym:

Lp.
1
a
b
c
d
e
f
g
h
i
2
a
b

100,00
100,00
100,00
99,77
99,96
100,00

2 484 106,75

100,04

DZIAŁALNOŚĆ AKADEMII
Dotacja budżetowa MNiSW i dofinansowania
działalność dydaktyczna
pomoc materialna dla studentów
dotacja na inwestycje MNiSW
działalność naukowo-badawcza
fundusze strukturalne
stypendia Ministra
dotacja Erasmus
dotacja WFOŚ
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Pozostałe przychody
działalność dydaktyczna
pomoc materialna dla studentów
Ogółem przychody

5 283 300,00
4 569 153,19
33 000,00
108 188 374,75 108 108 646,76

85 588 794 ,75
45 748 300,00
6 864 300,00
3 670 784,75
2 506 160,00
22 720 800,00
233 000,00
955 000,00
1 799 100,00
1 061 350,00
22 629 580,00
18 780 580,00
3 849 000,00
108 188 374,75

87 546 942,57
45 748 300,00
6 864 300,00
5 183 091,74
2 313 936,74
22 200 551,00
175 500,00
937 028,18
3 062 884,56
1 061 350,35
20 316 020,42
16 222 859,50
3 943 160,92
107 862 962,99

86,48
99,93

102,32
100,00
100,00
141,20
92,33
97,71
75,32
98,12
170,25
100,00
89,78
87,08
102,45
99,70

4. Dane sprawozdania finansowego 2011 roku Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w
Warszawie
Bilans sporządzony na dzień 31-12-2011, po stronie
aktywów i pasywów zamyka się sumą:
Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01-01-2011 do
31-12-2011 wykazuje stratę netto w wysokości:
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok
obrotowy od 01-01-2011 do 31-12-2011 wykazuje
zwiększenie kapitału własnego o kwotę:
Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od
01-01-2010 do 31-12-2010 wykazuje zmniejszenie stanu

521 014 070,58
764 032,17
1 710 964,59
623 152,56
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środków pieniężnych w kwocie:

Koszty i wydatki planowane w roku 2012 w AWF Warszawa
Lp.

Tematy kosztowe

1 Wynagrodzenia osobowe pracowników
2 Honoraria

Warszawa

Plan roku 2012
Biała Podlaska

Razem

27 751 300,00 13 240 000,00 40 991 300,00
2 030 000,00

744 470,00 2 774 470,00

550 000,00

550 000,00

4 Składki ZUS,FP

4 856 500,00

2 151 570,00 7 008 070,00

5 ZFŚS

1 744 100,00

792 070,00 2 536 170,00

3 Stypendia (doktoranckie doktorskie,habilitacyjne)

6 Pozostałe świadczenia na rzecz pracownika
7 Usługi

100 000,00
6 500 000,00

w tym remontowe

400 000,00

4 600,00

104 600,00

2 169 060,00 8 669 060,00
500 000,00

900 000,00

8 Materiały

1 800 000,00

699 060,00 2 499 060,00

9 Media

4 500 000,00

1 644 000,00 6 144 000,00

10 Amortyzacja

350 000,00

231 000,00

581 000,00

11 Pozostałe koszty

518 817,20

323 078,80

841 896,00

12 Stypendia studenckie i doktoranckie
13 Stypendia Ministra
14 Razem w tym:

2 675 300,00
190 000,00

13 000,00

203 000,00

53 566 017,20 25 031 873,80 78 597 891,00

* Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

4 535 100,00

** Działalność naukowo-badawcza

1 883 191,00

Lp.

3 019 965,00 5 695 265,00

Działalność inwestycyjna

5 600 300,00 10 135 400,00
263 000,00 2 146 191,00
Plan roku 2012

1 Przebudowa DSŻ i Wydział Rehabilitacji

6 352 780,00

6 352 780,00

2 Roboty dodatkowe (przebudowa AŻ + Wydział Rehab.)

2 500 000,00

2 500 000,00

3 Pływalnia AWF Warszawa
4 Termomodernizacja Pawilonu 43
5 Termomdernizacja budynku C,D
6 Docieplanie ścian i dachów - budynek 53
7 Sieć LAN
8 Docieplenie dachów - Budynek Główny
9 Regionalny Osrodek Badań i Rozwoju w B.P

13 788 309,00 13 788 309,00

10 Modernizacja infrastruktury informatycznej
11 Modernizacja DS. - klatki ewakuacyjne
12 Akademickie Centrum Edukacji

11 790 000,00 11 790 000,00

13 Wykonanie przyłącza
14 Dojścia ewakuacyjne
15 Sieć energetyczna/ wodna i kanalizacyjna
16 Sala Senacka
17 Akademik Męski ppoż

100

18 Modernizacja Hali Sportowej oraz łącznika
19 Zakup środkow trwałych
20 spłata kredytu (lub wkład do spółki)

400 000,00

21 Razem inwestycje

400 000,00

9 252 780,00 25 578 309,00 34 831 089,00

22 środki własne

400 000,00

0,00

400 000,00

23 dotacje inwestycyjne

6 352 780,00

554 784,00 6 907 564,00

24 kredyt inwestycyjny

2 500 000,00

2 500 000,00

25 fundusze strukturalne

25 166 325,00 25 166 325,00

26 Razem przychody inwestycyjne

Wydział

Wychowania

9 252 780,00 25 578 309,00 34 831 089,00

Fizycznego

i

Sportu

–

wyszczególnienie

(w

roku

kalendarzowym 2011):
Przychody :
1. Dydaktyka w tym:

18.405.898,92

- dotacje

15.177.670,00

- dochody własne
2. Działalność badawcza
3. Pomoc materialna dla studentów w

3.228.228,92
419.539,77
5.327.949,98

tym:

3.552.900,00

- dotacja

1.767249,98

- dochody własne
4.Dotacje na inwestycje
Przychody razem:

21.846.972,81
46.000.361,48
Wydatki :

1. Dydaktyka w tym:
- działalność badawcza

19.693.869,16
409.301,32

-Pozostałe koszty operacyjne
2. Pomoc materialna dla studentów
3. Inwestycje i zakupy środków

64.495,36
4.377.172,03
20.875.361,14

trwałych
Wydatki razem:

44.946.402,33

Na wynik finansowy netto w Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej składa
się:
 wynik działalności operacyjnej Uczelni z uwzględnieniem pozostałych kosztów i przychodów
operacyjnych-powstaje z różnicy pomiędzy przychodami ze sprzedaży netto-produktów, usług,

101

towarów i materiałów z uwzględnieniem dotacji, odpłatności za studia, i innych zwiększeń lub
zmniejszeń przychodów oraz pozostałymi przychodami operacyjnymi, a wartością sprzedaży
ustaloną odpowiednio w koszcie ich wytworzenia ,w cenach nabycia (zakupu) powiększonych
o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnych Uczelni, kosztów
sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych.
 wynik operacji finansowych który powstaje z różnicy pomiędzy przychodami finansowymi, a
kosztami finansowymi, nadwyżek ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi .
Na działalności dydaktycznej rok 2011 zamknął się stratą netto w kwocie 196.035,40 zł.,
Dotacja przedmiotowa w obszarze działalności dydaktycznej MNiSW w 2011 roku wyniosła
15.177.670 tys. zł, z tego:
 15.048.800,00 dotacja na zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych,
uczestnikami stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymania Uczelni,
 121.700,00 to dotacja na zadania związane ze świadczeniami zdrowotnymi, wykonywanymi w
ramach kształcenia studentów studiów stacjonarnych podstawowej jednostce organizacyjnej
Uczelni, w której prowadzone jest kształcenie na kierunkach medycznych pod bezpośrednim
nadzorem nauczycieli akademickich posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu
medycznego właściwego ze względu na treść kształcenia,
 7.170,00 dotacja na kształcenie i rehabilitację osób niepełnosprawnych..
W roku 2011 zrealizowano inwestycje pod nazwą „Modernizacja DS. ,bloki C w zakresie
dojść ewakuacyjnych na kwotę 230.000,00, która została dofinansowana z MNiSW. Wykonano
remont Domu Studenta bloki C (remont dachów ,korytarzy i pokoi 297.981,62zł., pokryte z dotacji
(tj.15% kwoty dotacji przeznaczone na remonty i modernizację domów studenckich i stołówek).
Dane sprawozdania finansowego 2011 roku Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w
Białej Podlaskiej
 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 ,po stronie aktywów i pasywów zamknął się sumą:
79.947.022,03,
 Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2011 wykazuje stratę netto w wysokości
-196.035,40.
 Zestawienie zmian w kapitale (fundusz) własny za rok obrotowy od 01-01.2011-31-12-2011
wykazuje zmniejszenie kapitału własnego o kwotę:-2.901.989,99
 Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony na dzień 31.12.2011, wykazuje zwiększenie
stanu środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie 3.293.418,63
Według planu rzeczowo- finansowego na rok 2011 Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w
Białej Podlaskiej uzyska przychody w roku 2012 w wysokości 50.642.882,80 zł, z czego
17.829.773,80 zł pochodziło będzie z dotacji (co stanowi 95,80% dotacji otrzymanej w 2011
roku),kwota 6.829.000 zł z dochodów własnych 136,70 % dochodów wygenerowanych w 2011 roku,
pozostała część to 22.506.325,00 zł. ze środków Unii Europejskiej –Regionalny Programu
Operacyjnego województwa Lubelskiego 2007/2013 oraz programu Operacyjnego Polski Wschodniej,
kwota 554.784,00 zł z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, oraz 2.660.000,00 z Ministerstwa
Sportu i Turystyki.
WWFiS prowadzi konsekwentnie politykę minimalizowania kosztów funkcjonowania, szukając
oszczędności min. w środkach wydatkowanych na usługi materialne i niematerialne, materiały i
wyposażenia, oraz maksymalizowanie dochodów ,przede wszystkim poprzez zwiększenie dochodów
własnych, jak również w miarę możliwości poprzez dofinansowanie z zewnętrznych źródeł
finansowania(głównie z Unii Europejskiej)realizowanych inwestycji takich jak:
Regionalny Ośrodek Badań i Rozwoju w Białej Podlaskiej, który sprosta oczekiwaniom stawianym
przez kadrę naukową, studentów, ale przed wszystkim przedsiębiorców, którzy oczekują wdrażania
innowacji do sfery gospodarczej ,oraz Akademickie Centrum Edukacji Prozdrowotnej i Rehabilitacji w
Białej Podlaskiej :kompleks dydaktyczno –naukowy składający się z Laboratorium Badan Wydolności
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Fizycznej Człowieka ,sali konferencyjnej ,oraz hali sportowo –widowiskowej z areną i trybunach
mogących pomieścić ok.2000 osób. Poprzez zrealizowanie w/w inwestycji wzrośnie konkurencyjność
regionalnej gospodarki, co przełoży się na powiększenie jej zdolności do tworzenia miejsc pracy.
To wszystko pozwoli na utrzymanie dużego zainteresowania absolwentów szkół średnich
studiowaniem w WWFiS.

1

1
2
3
4
5
6
7

8

9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4

PLAN RZECZOWO-FINANSOWY NA ROK 2010
Wykonanie
Plan 2011
Plan 2012r
2011 r.
2
3
4
5
43.655.390,0 44.946.402,3
Wydatki:
50.642.882,80
0
3
Wynagrodzenia
12.139.262,2 12.139.008,7
12.271.800,00
osobowe
0
4
Dodatkowe roczne
1.020.737,80 1.020.737,80
968.200,00
wynagrodzenie
Wynagrodzenia
735.700,00
613.813,70
744.470,00
bezosobowe
ZUS
2.078.970,00 2.069.543,94 2.151.570,00
ZF Świadczeń
785.500,00
787.716,93
792.070,00
Socjalnych
Energia
1.376.000,00 1.381.012,85 1.644.000,00
Usługi materialne i
1.331.050,00 1.181.439,40 1.636.125,00
niematerialne
Remonty
budynków i

%
6

7

112,70
101,10
94,80
121.30
103,90
100,50
119,00
138,50

535.400,00

330.483,66

532.935,00

161,20

612.960,00

498.820,05

699.060,00

140,10

167.160,00

341.044,95

11.000,00

3,20

2.839.000,00

2.822.750,00

3.032,965,00

13.000,00

7.800,00

13.000,00

Pozostałe koszty

852.550,00

620.201,80

316.678,80

51,10

Amortyzacja

268.400,00

264.467,37

231.000,00

87.30

118.000,00

117.621,80

-

budowli
Materiały i
wyposażenie
Aparatura
specjalna
Stypendia, w tym:
Stypendia Ministra

Środki trwałe
-zakup

107,40
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1
5

Inwestycje
finansowane z

1

dotacji
Własny fundusz

6

stypendialny
Dochody:

1

Dotacja w tym.
dydaktyka
pomoc mater. dla

2
3

4
5
6

studentów
Stypendia Ministra
Fundusze
strukruralne
Dochody własne,
w tym:
dydaktyka
PMS
Dział. naukobadawcza
Totolotek inwestycje
MNiSW

18.761,700,0

20.757.739,3

0

4

33.000,00

-

43.655.390,0

46.000.361,4

0
18.743.570,0

8
18.738.370,0

0
15.177.670,0

0
15.177.670,0

0

0

3.552.900,00

25.578.309,00

123,20

32,700.00
50.642.882,80

110,10

17.829.773,80

95,80

14.479.250,00

95,40

3.552.900,00

3.337.523,80

93,90

13.000,00
16.913.500,0

7.800,00
16.888.636,8

13.000,00

0

1

5.662.960,00

22.506.325,00

133,30

4.995.478,90

6.829.000,00

136,70

3.923.960,00
1.739.000,00

3.228.228,92
1.767.249,98

4.794.600,00
2.034.400,00

148,50
115,10

369.160,00

419.539,77

263.000,00

62,69

1.736.200,00

3.000.000,00

2.660.000,00

88,60

230.000,00

1.958.336,00

554.784,00

28,30

7.
Działalność Administracji
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SEKCJA PRZYGOTOWANIA, NADZORU I ROZLICZANIA INWESTYCJI I REMONTÓW

INWESTYCJE
1. Przebudowa budynku Wydziału Rehabilitacji (dotacja z MNiSW) 1. 673.054,67
2. Przebudowa budynku Akademika Żeńskiego (dotacja z MNiSW)
2.195.509,35
3. Dostosowanie do aktualnie obowiązujących wymogów ochrony
ppoż. Domu Studenckiego Męskiego (dotacja z MNiSW)
176.681,70
4. Termomodernizacja Sali Senackiej
127.944,17
(w tym dotacja WFOŚiW – 62 884,56 zł)
Ogółem
4.173.189,89

REMONTY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Naprawa dachu budynku Hali LA
Remont dachu Hali Gier
Naprawa dachu budynku mieszkalnego B
Remont schodów wejściowych do Hali Gier
Awaryjna wymiana instalacji c.o. w Sali Senackiej
Remont korytarzy w budynku F
Remont sal nr 12,13, 16 i 27 w budynku F
Ogółem

36.435,64
44.900,04
2.500,00
8.179,56
31.980,00
159.554,54
34.555,14
318.104,92

USŁUGI
1. Wykonanie ścianki działowej z drzwiami na korytarzu
I piętra w budynku DAMM (WTiR)
2. Wykonanie dokumentacji na wymianę okien
w Bibliotece Głównej wraz z pozwoleniem na budowę
3. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

4.080,16
6.000,00
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na wymianę sieci wod-kan – II etap dokumentacji
12.203,66
4. Wykonanie operatu szacunkowego budynku Przedszkola
wraz z terenem
2.214,00
5. Konserwacja urządzeń w węźle cieplnym
67.300,82
Ogółem
91.798,64
Pracownicy Sekcji pełnili nadzór nad powyższymi robotami budowlanymi, sanitarnymi oraz
elektrycznymi, a także uczestniczyli w pracach projektowych.
Do ich obowiązków należało także przygotowanie niezbędnych dokumentów w celu złożenia
ich do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Sportu
i Turystyki oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie inwestycji i remontów.
Ponadto wedle obowiązujących przepisów budowlanych wykonali przegląd roczny wszystkich
budynków Uczelni w części warszawskiej.
DZIAŁ KONSERWACJI I REMONTÓW

Dział Konserwacji i Remontów wykonał między innymi następujące prace remontowe:
1. Bud. DAMM - po Wyższej Szkole Rekreacji i Turystyki –
Prace remontowe, prace malarskie, posadzkarskie i szklarskie w salach
seminaryjnych nr 21, 23,25,26,28,36,37,38.
2. Aleja Główna - ułożenie chodnika z płyt, przełożenie kostki granitowej na jezdni i
kostki betonowej na wjazdach, malowanie palików drogowych.
3. Budynek mieszkalny C – malowanie i tynkowanie klatki schodowej.
4. Stołówka – schody zewnętrzne – ułożenie stopni i podestów wykładziną
antypoślizgową.
5. Katedra Anatomii – laboratorium 057- ułożenie terakoty, uzupełnienie tynków,
gruntowanie i malowanie pomieszczenia.
6. Laboratorium Neuropsychofizjologii – wykonanie tynków na ścianach,
ułożenie glazury i terakoty, wykonanie sufitu podwieszonego, ułożenie wykładziny
PCV, malowanie ścian i sufitów.
7. Zakład Teorii Sportu p. 127 i 128 - remont kapitalny pomieszczeń.
8. Sala Senacka - skuwanie tynków, murowanie otworów wentylacyjnych, malowanie i
szklenie gablot.
9. Centrala Telefoniczna – uzupełnienie tynków i malowanie.
10. Budynek Rotacyjny F – II p. korytarz – malowanie i tynkowanie ścian.
11. AZS AWF – WC – wykonanie obudowy z płyt g-k, ułożenie glazury i terakoty.
12. Wydział Turystyki i Rekreacji – reperacja podłoża, prace malarskie w
pomieszczeniach i korytarzach.
13. Hala LA – WC – murowanie i ułożenie glazury.
14. Budynek Główny – korytarz – WC damskie – wykonanie obudowy z karton-gipsu,
ułożenie glazury i terakoty.
15. Budynek Główny – suterena – WC damskie i męskie – wykonanie obudowy z
karton-gipsu, ułożenie glazury i terakoty, malowanie ścian i drzwi.
16. Sala wykładowa nr 5 – remont kapitalny.
17. WC pod filarami - I p. – prace murarskie, malarskie, glazurnicze.
18. Budynek Główny p. 330 – remont pomieszczenia.
19. Zespół Tańca – p. 279 – prace murarskie, malarskie, posadzkarskie.
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20. Archiwum – uzupełnienie płytek PCV.
21. AWF – teren przy przedszkolu – studzienka – roboty ziemne i betoniarskie.
22. AWF – teren – studzienki telekomunikacyjne - naprawa ścian studzienek i
wykonanie płyt żelbetowych.
23. AWF – chodniki – przełożenie płyt chodnikowych.
24. Budynek D – lok. 45 – uzupełnienie tynków, prace malarskie.
25. Budynek B – lok. 6 – uzupełnienie tynków, prace malarskie.
26. Studzienka wodociągowa przy budynku B – roboty murarskie, betoniarskie.
27. Akademik Męski – schody zewnętrzne – naprawa schodów.
28. Budynek AZS – schody zewnętrzne – naprawa schodów.
29. Budynek Rotacyjny F – klatki schodowe – roboty tynkarskie.
Dział Zamówień Publicznych i Gospodarki Materiałowej
Pracownicy działu uzgadniają z jednostkami organizacyjnymi Uczelni wszelkiego rodzaju
zakupy i realizują je na potrzeby działalności dydaktycznej i administracyjnej oraz przygotowują
dokumentację niezbędną do rozpoczęcia procedury przetargowej.
Magazyn prowadzi całą dokumentację przychodowo-rozchodową oraz przechowuje depozyt
Uczelni, prowadzi współpracę z Działem Księgowości Materiałowej.
Transport Uczelni realizuje wszelkiego rodzaju przewozy osób i transport towaru, obsługuje
obozy letnie i zimowe zgodnie z potrzebami dydaktycznymi i administracji Uczelni.
W warsztacie samochodowym wykonuje się wszelkiego rodzaju remonty i naprawy sprzętu
transportowego i urządzeń Uczelni.
W roku akademickim 2011/2012 wszczęto 40 postępowań w tym:
•
•
•
•

w trybie przetargu nieograniczonego – 32
zapytanie o cenę - 5,
wolna ręka – 4,
w tym unieważniono 3 postępowania.

W roku akademickim 2011/2012 roku zarejestrowano 752 wnioski poniżej 14.000 Euro
Wykaz niektórych postępowań o udzielenie zamówienia
przeprowadzonych w roku akademickim 2011/2012 roku
1.Usługi poligraficzne przeprowadzono 4 postępowania - 32.000,00 zł brutto
2.Dostawa materiałów budowlanych 2 postępowania – 196.260,00 zł brutto
3.Dostawa bonów towarowych – 544.640,00 zł brutto
4.Dostawa różnego rodzaju sprzętu do badań naukowych przeprowadzono 12 postępowań na
łączną kwotę – 386.958,00 zł brutto, w tym:
- Dostawa zestawu do bezprzewodowej rejestracji i analizy EMG i sygnału z czujników
biomechanicznych wraz z przeszkoleniem pracowników w zakresie jego obsługi, na kwotę 94.320,47 zł brutto
- Dostawa analizatora hematologicznego 5 diff wraz z komputerem, oprogramowaniem w jęz.
polskim i zestawem startowym odczynników z przeszkoleniem pracowników w zakresie jego
obsługi - 44.998,20 zł brutto
- Dostawa orbitreka profesjonalnego wraz z przeszkoleniem pracowników w zakresie jego
obsługi - 24.938,25 zł brutto
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- Dostawa ciśnieniomierza z mankietami, stanowiska do pomiaru ciśnienia w czasie próby
wysiłkowej wraz montażem i uruchomieniem - 24.420,13 zł brutto
4. Roboty dodatkowe polegające na naprawie stropów żelbetowych związane z przebudową
budynku Wydziału Rehabilitacji znajdującego się na terenie AWF w Warszawie - 744. 000,00 zł
brutto
5.Dostawa urządzeń aktywnych sieci wraz z ich instalacją oraz konfiguracją na terenie AWF
Warszawa - 142.743 zł brutto
6.Dostawa, rozmieszczenie oraz uruchomienie sprzętu i oprogramowania sieci bezprzewodowej
WiFi – 259.407 zł brutto.
Pion d/s Działalności Podstawowej
Okres sprawozdawczy nie należał do łatwych w Pionie Działalności Podstawowej ze względu
na niedobór środków finansowych na podstawową działalność. Trudna sytuacja finansowa uczelni nie
sprzyjała w podejmowaniu działań wpływających na poprawę stanu technicznego i wyposażenia w
nowoczesne i bezpieczne urządzenia sportowe poszczególnych obiektów sportowych, należyte
utrzymanie budynków mieszkalnych, obiektów dydaktycznych oraz utrzymanie w należytym stanie
terenów leśnych i parkowych.
Jednak w tych trudnych warunkach poszczególne komórki organizacyjne pionu wykonywały swoje
podstawowe zadania statutowe a czasem wychodzące poza ich zakres.

DZIAŁ OBIEKTÓW SPORTOWYCH I TERENÓW ZIELONYCH
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W Dziale zatrudnionych jest 44 pracowników z tego:
pracownicy biurowi:
- Kierownik Działu
- specjalista ds. zieleni
- specjalista ds. obiektów i sprzętu sportowego
- specjalista – prowadzenie spraw wynajmu obiektów, rozliczenia i sprawy biurowe
- specjalista – odpowiedzialność za czystość i dyżury na poszczególnych obiektach
- specjalista – gospodarz obiektów sportowych
- samodzielny referent – 2 os. – odpowiedzialność za magazyn sprzętu sportowego,
wydawanie sprzętu na zajęcia oraz konserwację
Razem: 8 pracowników (niezbędne minimum)
pracownicy obsługi:
- starsze woźne - szatniarki – obsługują i sprzątają 22 szatnie, 3 sale gimnastyczne, 3
hale sportowe, 4 pawilony sportowe - utrzymują czystość na obiektach sportowych
zamkniętych i otwartych (boiska sportowe) i terenach zielonych (pielęgnacja).
Prace w/w pracowników obsługi odbywają się w systemie dwuzmianowym.
Razem: 30 pracowników
pracownicy terenowi:
- wysokowykwalifikowani pracownicy – mechanicy obsługujący maszyny do
utrzymania boisk i terenów zielonych (koszenie), naprawa sprzętu sportowego i
mechanicznego
Razem: 6 pracowników
Do obowiązków Działu należy zabezpieczenie obiektów do zajęć dydaktycznych i działalności
zapewniającej dochody własne wraz z utrzymaniem czystości i porządku.
Obiekty czynne są w godz. 6.00-22.00 w dni powszednie oraz dni wolne od pracy i święta.
Obiekty sportowe wykorzystywane były przede wszystkim dla potrzeb dydaktycznych jak również
przez kontrahentów z którymi zawarte mamy umowy stałe tj.
- Klub Sportowy AZS-AWF
- Warszawski Klub Sportowy
- Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 50
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- Warszawsko-Mazowiecka Federacja Sportu
- A.M. Tenis
W okresie sprawozdawczym na terenie uczelni zorganizowano odpłatnie szereg imprez o
charakterze sportowo-rekreacyjnym między innymi:
XI Memoriał Romy i Zygmunta Olesiewiczów
46 Varsoviada
Ogólnowarszawski Test Coopera
Seminarium Aikido
Turniej Taekwondo XIII Warsaw Cup 2010
XX Międzynarodowy Turniej Halowy w piłce nożnej - Katolickie Stowarzyszenie Sportowe RP
51 Turniej Piłki Nożnej „Gramy o Złotą Piłkę” im. A.Zaranka
Puchar Świata w szermierce Grand Prix
Mistrzostwa Polski w Pływaniu Synchronicznym
XXII Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży
Mistrzostwa Bielan w czwórboju lekkoatletycznym
Mistrzostwa Dzielnic w lekkoatletyce
Zgrupowania Kadry Piłki Ręcznej
Bielański Bieg Przedszkolaków
Turniej w Goalball
Turniej Kobiecej Piłki Siatkowej
Międzynarodowy Turniej w Rugby
Mistrzostwa Polski w Zapasach
Puchar Polski w Szpadzie
XXXIII Turniej „O Złoty Floret J.M. Rektora”
Turniej Piłki Ręcznej im. A Krawczyka
Olimpiada Młodzieży w Rugby
Warszawski Turniej Piłki Plażowej Ręcznej
oraz wynajmowano obiekty sportowe na pikniki rekreacyjne, reklamy oraz na potrzeby filmów.
Wpływy z tytułu najmu obiektów sportowych w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.052.000,00 zł.
netto
Dla przykładu jak wykorzystywane są obiekty sportowe w dni wolne od pracy, niech posłuży
komunikat informujący o imprezach, treningach, studia niestacjonarnych, podyplomowych i kursach.
Dyżury pełnione przez pracowników Działu wykonywane są w godzinach nadliczbowych.
KOMUNIKAT
o zajęciach, zawodach i treningach na terenie AWF w dniach: 26 i 27.05.2012 r.
Sobota dnia 26.05.2012 r.
Hala la / Stadion la
g.09,45-13.00 - studia niestacjonarne TiR – Nordic Walking
g.12.00-19.00 – WMOZLA - zawody
g.12,45-13,45 - studia podyplomowe – piłka siatkowa
Hala la S.I
g.08.00-09,30 – studia podyplomowe – piłka siatkowa
g.15,15-17,30 - studia niestacjonarne WF – piłka siatkowa
Hala la S.II
g.15,15-17,30 – studnia niestacjonarne WF – piłka nożna
Hala Gier
g.08.00-11,15 - studia niestacjonarne WF – koszykówka
g.12.00-16.00 – Kurs instruktorów p. siatkowej
Sala gimn. nr 1 i 4
g.09.00-14.00 – MSCDN - Konferencja
Sala gimn.nr 5
g.12,15-17,30 - studia niestacjonarne WF – aerobic
Siłownia pod sg 1
g.09.00-21.00 – AZS – wioślarstwo (ind. wg listy)
Pawilon Sportów Walki
g.08,30-12,30 – AZS – szermierka

110

sala 54
sala 55
Pawilon nr 42

s.A
s.B

s.D
siłownia
Pawilon nr 43 s.fitness
s.taekwondo
Pływalnia

Stołówka
Boisko rugby
Boisko nr 4
Boisko nr 6
Teren parkowy
Niedziela dnia 27.05.2012 r.
Stadion la/Hala la
Hala la S.I
Hala la S.II
Hala Gier
Sala gimn.nr 1
Sala gimn.nr 4
Sala gimn.nr 5
Siłownia pod salą gimn.nr1
Pawilon Sp.Walki
s.54
s.55
Pawilon 42
Sala B
Pawilon nr 43 s.fitness
Stołówka
Pływalnia

Poligon la
DYŻURY:
Magazyn la
Hala Gier

g.13.00-20,15 – studia pielęgniarskie
g.12,15-15,15 – specjalizacje WF
g.09.00-14.00 – MSCDN - Konferencja
g.11,00-12,00 – MMA – Okniński
g.12.00-17,30 - studia niestacjonarne WF – boks
g.11.00-14.00 – IKS – Nowicki
g.12.00-17,30 - studia niestacjonarne WF – kulturystyka
g.09,45-13.00 - studia niestacjonarne TiR - fitness
g.12,30-16,45 – studia podyplomowe – relaksacja i joga
g.09.00-12.00 – AZS – taekwondo
g.08.00-09,30 – Kurs trenerski
g.09,30-12.00 – Szkoła Pływania
g.15,15-17,30 - studia niestacjonarne WF
g.18.00-19.00 – TKKF Bielany
g.10,30-13,45 - studia niestacjonarne TiR –tańce
g.15,30-19,30 – studia podyplomowe
g.12,30-14,30 – AZS – mecz
g.14,30-16,30 – AZS – mecz
g.09.00-12.00 – ZSS Nr 50
g.08.00-17.00- Seniorada
g.14.00-20.00 – zdjęcia filmowe
g.08.00-09,30 - studia podyplomowe – tańce
g.12.00-19.00 – WMOZLA - zawody
g.08.00-09,30 - studia niestacjonarne TiR – piłka siatkowa
g.09,30-12.00 - studia niestacjonarne WF – piłka siatkowa
g.14.00-15,30 – studia podyplomowe – piłka siatkowa
g.08.00-09,30 – studia niestacjonarne TiR – piłka nożna
g.09,30-12,00- studia niestacjonarne WF – piłka nożna
g.10.00-12.00 – KSN START Super puchar w kosz. na wózkach
g.13.00-17.00 – Kurs instr. z piłki siatkowej
g.08,30-10,45 – studia podyplomowe – tańce standardowe
g.08.00-11.00 - studia niestacjonarne TiR – badminton
g.12,30-15,45 – studia niestacjonarne WF– koszykówka
g.08.00-12.00 - studia niestacjonarne WF - aerobic
g.09.00-21.00 – AZS – wioślarstwo (ind. wg. listy)
g.08.00-11.00 – studia niestacjonarne TiR – tenis stołowy
g.09.00-17,30 – studia pielęgniarskie
g.08.00-09,30 – studia pielęgniarskie
g.08.00-12.00 - studnia niestacjonarne WF – kulturystyka
g.08.00-12.00 - studnia niestacjonarne WF – boks
g.08,30-10,45 - studia podyplomowe – relaksacja i joga
g.08.00-11,15 - studia niestacjonarne TiR – tańce
g.11,15-15.00 – studia podyplomowe - tańce
g.07,30-08.00 – TKKF Bielany
g.08.00-09,30 – kurs instruktorów
g.09,30-15,45 - studnia niestacjonarne WF
g.17.00-17,45 – Szkoła Pływania (KPN)
g.10.00-19.00 – Event zaliczeniowy TiR

sobota
niedziela
sobota
niedziela

g.07,30-18.00 - 1 osoba
g.07,30-16.00 - 1 osoba
g.07,30-17,30 - 1 osoba
g.09,30-17,30 - 1 osoba
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Pawilon Sportów W.

sobota
g.08.00-20,30 - 1 osoba
niedziela
g.07,30-18.00 - 1 osoba
Sala gimn.nr 5
sobota
g.11,30-18.00 - 1 osoba
niedziela
g.07,30-12,30 - 1 osoba
Szatnia ogólna
sobota
g.07,30-19.00 - 1 osoba
niedziela
g.07,30-19.00 – 1 osoba
Szatnia przy hali la
niedziela
g.07,30-19,30 – 2 osoby
niedziela
g.07,30-19,30 – 2 osoby
Pływalnia
sobota
g.07,30-20.00 – 1 osoba
niedziela
g.07.00-18,30 - 1 osoba
Pawilon 42 i 43
sobota
g.08,30-18.00 - 1 osoba
niedziela
g.07,30-12,30 - 1 osoba
Nadzór nad obiektami sobota i niedziela
- 1 osoba

DZIAŁ ADMINISTRACJI GOSPODARCZEJ i OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW

Dział zatrudnia 10 pracowników ( niezbędne minimum ), w tym:
- Kierownik Działu
- specjalista - nadzór nad firmą sprzątającą, odpowiedzialność za czystość i porządek w obiektach
uczelni;
- specjalista - sporządzanie umów na najem lokali użytkowych, nadzór nad prawidłową realizacją tych
umów, rozliczanie kontrahentów, rozliczanie kosztów telekomunikacyjnych na podstawie na
podstawie faktur z podziałem na poszczególne jednostki uczelniane;
- specjalista - sporządzanie umów na najem lokali w hotelu asystenckim i obsługa administracyjna
budynków mieszkalnych;
- specjalista – umowy na najem pokoi gościnnych, rozliczenia finansowe najmu;
- robotnik gospodarczy – 4 pracowników – wszelkie prace porządkowe na terenie uczelni, sprzątanie
terenu, przeprowadzki i inne zlecone prace fizyczne;
- referent techniczny - obsługa centrali telefonicznej.
Dział zgodnie z zakresem czynności zajmował się kluczowymi dla uczelni sprawami, a mianowicie:
• utrzymanie w pełnej sprawności 53 sal seminaryjnych i wykładowych poprzez nadzór nad
czystością, stałe uzupełnianie wyposażenia w meble, tablice, kredę, pisaki itp.
• utrzymanie czystości i porządku powierzchni użytku ogólnego takich jak: sale seminaryjne i
wykładowe, pomieszczenia biurowe, sanitariaty, ciągi komunikacyjne, drogi, place ( wywóz
śmieci, odśnieżanie itp.).
• przygotowanie i realizacja umów dotyczących wykorzystania wspólnych powierzchni
reklamowych oraz najem lokali użytkowych i mieszkalnych, doraźne kwaterowania w pokojach
gościnnych, obsługa administracyjna budynków mieszkalnych. Celem tych działań jest uzyskanie
wymiernych korzyści finansowych na rzecz Uczelni.
• przygotowanie dokumentów do przetargów na sprzątanie, ochronę Uczelni, konserwację maszyn
biurowych, konserwacji sieci telefonicznej i abonenckiej centrali telefonicznej, wywóz śmieci
komunalnych i odpadów gabarytowych, serwisowanie systemu taryfikacyjnego oraz nadzór nad
realizacją zawartych umów na w/w usługi.
• obsługa administracyjna Uczelni poprzez organizację transportu wewnętrznego, organizowania
przeprowadzek, utrzymanie czystości na terenie itp. zlecenia.
W zasobach uczelni znajduje się :
- 48 mieszkań służbowych,
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- 81 lokali w hotelu asystenckim,
- 17 lokali komercyjnych,
- 15 lokali gościnnych.
W/w lokalami zarządza i administruje omawiany Dział Administracji.
Aktualnie zawartych jest 77 umów z 65 kontrahentami z zewnątrz na najem lokali użytkowych.
Czynimy intensywne starania nad uporządkowaniem ruchu samochodowego na terenie uczelni.
Obecnie opracowujemy nowy plan ruchu zgodnie z Prawem o Ruchu Drogowym (zalecenia Straży
Miejskiej).
W tej trudnej sytuacji Dział Administracji skoncentrował się na pomnażaniu dochodów własnych
uczelni.
I tak w okresie sprawozdawczym wpływy Działu wyniosły:
• lokale użytkowe
- 1.634.975,00 zł
• hotel asystencki
649.688,00 zł
• mieszkania służbowe
456.318,00 zł
• pokoje gościnne
459.120,00 zł
---------------------------------------Razem : 3.200.101,00 zł
Z tytułu sprzedaży kart wjazdowych oraz biletów jednorazowych za wjazd na teren Uczelni wpływy
wyniosły : 337.942,00 zł
Ośrodek Dydaktyczno-Sportowy w Pięknej Górze k/Giżycka
Szkolenie studentów w zakresie sportów wodnych odbywało się tradycyjnie w Ośrodku DydaktycznoSportowym w Pięknej Górze k/Giżycka.
W okresie sprawozdawczym z Ośrodka skorzystało 646 studentów.
Przychody Ośrodka kształtowały się następująco:
• obozy studenckie
- 415.003,00 zł.
• zielone szkoły
- 71.147,00 zł.
• Kolegium Nauczycielskie w Ciechanowie - 27.840,00 zł.
• Wyższa Szkoła Kult. Fiz. i T w Pruszkowie
- 24.010,00 zł.
• Szkoła Główna Handlowa
- 3.260,00 zł.
• dochód z raportów kasowych (wynajem pokoi) - 63.664,00 zł.
• przelewy (wynajem pokoi)
- 13.920,00 zł.
-----------------------------------------------Razem:
- 618.844,00 zł.
W Ośrodku Dydaktyczno-Sportowym zatrudnionych jest 5 osób.
- Kierownik Ośrodka
- starszy referent
- dozorca
- konserwator
- pracownik gospodarczy (szkutnik)
W okresie obozów studenckich na warunkach umowa-zlecenie zatrudnionych jest 8 osób jako obsługa
kuchni i do sprzątania.
Pracownicy Ośrodka we własnym zakresie dokonują konserwacji i naprawy sprzętu pływającego jak
również dokonują drobnych remontów w budynku i domkach.
W ramach szkolenia studentów w sportach zimowych uczelnia zawarła umowę z Ośrodkiem
Wypoczynkowo-Szkoleniowym w Szklarskiej Porębie.
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Dochody własne dla uczelni Pionu ds. Działalności Podstawowej w okresie sprawozdawczym
kształtowały się następująco:
• wpływy za wynajem obiektów sportowych - 1.025.000,00 zł.
• wpływy za najem lokali użytkowych
- 1.634.975,00 zł.
• wpływy za hotel asystencki
- 649.688,00 zł.
• wpływy za mieszkania służbowe
- 456.318,00 zł.
• wpływy za pokoje gościnne
- 459.120,00 zł.
• wpływy za karty wjazdowe i bilety jednorazowe- 337.942,00 zł.
• wpływy z Ośrodka Dydaktyczno-Sportowego618.844,00 zł.
------------------------------------------Ogółem:
- 5.181.887,00 zł.

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu – wyszczególnienie:
Dział Obiektów Sportowych (w roku kalendarzowym 2011)

Stan zatrudnienia pracowników:
• Biała Podlaska – 10 osób
• Ośrodek Sportów Wodnych w Rybitwach k/Pisza – 2 osoby
Do obowiązków Działu Obiektów Sportowych należy zabezpieczenie obiektów do zajęć
dydaktycznych i działalności zapewniającej dochody własne wraz z utrzymaniem czystości i porządku.
Konserwacja obiektów zamkniętych (sale, hale sportowe, siłownie i obiekty otwarte, boisko
lekkoatletyczne, boisko do piłki nożnej wraz z zapleczem sanitarnym, boisko do gier zespołowych o
nawierzchni sztucznej, korty tenisowe).
Do najważniejszych prac wykonanych przez pracowników Działu należy zaliczyć:
1. Przygotowanie kortów tenisowych do :
• obozów treningowych
• wstępu wolnego
• zawodów o Puchar Dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej w tenisie ziemnym
2. Utrzymanie właściwego stanu boiska lekkoatletycznego i do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej.
3. Administracja Pawilonu Sportowego wraz z obsługą.
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4. Przygotowanie boiska piłkarskiego z zapleczem do:
• obozów treningowych
• eliminacji do Mistrzostw Europy w piłce nożnej kobiet
5. Przygotowanie stadionu lekkoatletycznego do zawodów:
• XVI Olimpiady Przedszkolaków
• czwartków lekkoatletycznych
• finału Miasta w Lidze Lekkoatletycznej
• obozów treningowych
6. Przygotowanie obiektów sportowych do:
• spotkania okolicznościowego Polskiego Stronnictwa Ludowego
• Halowego Mityngu Mistrzostw Województwa w kategorii młodzieżowych
• Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Metodycznej
• obchodów Juwenalia na Sportowo 2011 r.
• turnieju z okazji Dnia Wagarowicza
• wyborów Miss AWF
• Turnieju Mikołajkowego w Gimnastyce Sportowej
7. Obsługa obiektów sportowych w czasie trwania „Akcja Lato 2011 r.”
8. Przygotowanie Ośrodka Sportów Wodnych w Rybitwach k/Pisza do obozów letnich, specjalizacji,
obozu adaptacyjnego - „Rekrut” 2011 (Samorząd Studencki).
9. Naprawa sprzętu mechanicznego do prac na obiektach zielonych.
10. Bieżące naprawy sprzętu sportowego (płotków lekkoatletycznych, bramek do gier zespołowych,
sprzętu gimnastycznego, siedzeń na trybunach zewnętrznych i wewnętrznych, osłony - klatki do
rzutów, sprzętu w siłowniach, piłkochwytów).
Dział Administracyjno-Gospodarczy(w roku kalendarzowym 2011)
Stan zatrudnienia – 21 osób w tym 6 pracowników administracji i 15 pracowników obsługi.
W roku 2011 były realizowane na bieżąco wszystkie sprawy związane z administrowaniem pomieszczeń
dydaktycznych i biurowych oraz terenu Uczelni, utrzymaniem czystości i porządku zarówno wewnątrz
budynków jak i na zewnątrz, całodobowym dozorem mienia, obsługą powielarni, obsługą szatni, obsługą
posiadanych systemów informatycznych oraz sprzętu audiowizualnego, obsługą techniczną procesu
rekrutacji kandydatów na studia, przygotowaniem sprzętu wyeksploatowanego do kasacji wraz z jego
przekazaniem firmom recyklingowym, wydawaniem środków ochrony osobistej, odzieży i obuwia dla
pracowników, przygotowaniem uroczystości uczelniach, obsługą transportu wewnętrznego, wynajmem
transportu osobowego i ciężarowego, oraz wyżywieniem i noclegami zaproszonych gości.
W omawianym okresie realizując przygotowany i zatwierdzony plan wydatków kompletowano materiały
do opracowania opisu przedmiotu zamówienia na zakup sprzętu komputerowego, audiowizualnego, artykułów
pierwszej pomocy, artykułów biurowych, odzieży ochronnej dla pracowników zgodnie z Regulaminem Pracy,
sprzętu i środków do utrzymania czystości oraz świadczenie usług transportowych, cateringowych, wywozu
nieczystości stałych, serwisowych i naprawczych eksploatowanych urządzeń i wyposażenia biurowego.
Obsługiwano okolicznościowe uroczystości państwowe i uczelniane, imprezy oraz konferencje. Przewozy
oddelegowanych pracowników realizowane były służbowym samochodem osobowym Skoda, natomiast
przewozy grup studenckich na programowe zajęcia dydaktyczne do specjalistycznych ośrodków /kliniki,
szpitale, uzdrowiska/, wycieczki na targi turystyczne zabezpieczały firmy przewozowe wyłonione w ramach
podpisanych umów.
Po zakończeniu zajęć dydaktycznych oraz egzaminów: wstępnych, dyplomowych, magisterskich
dokonywany był przegląd pomieszczeń dydaktycznych i administracyjnych, ocena stanu faktycznego w celu
zaplanowania na okres wakacyjny ewentualnych niezbędnych remontów, wymiany lub naprawy wyposażenia.
W bieżącym roku w ramach realizowanego projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi
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Priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka, Działania I.3 Wspieranie innowacji, planowane jest
kompleksowe wyposażenie i zagospodarowanie nowo wybudowanego budynku Regionalnego Ośrodka
Badań i Rozwoju w Białej Podlaskiej, poprzez przeprowadzenie postępowań oraz dokonanie odbiorów
wyposażenia w meble, sprzęt komputerowy, audiowizualny, nagłaśniający oraz specjalistyczną aparaturę
badawczą.
W roku 2011 Zespół Technicznej Obsługi Dydaktyki wspólnie z Działem Informatycznym w
AWF J. Piłsudskiego w Warszawie kontynuował realizację projektu finansowanego z funduszy
unijnych pod nazwą: ”System wspierający prowadzenie prac naukowo – badawczych oraz
współdzielenie i publikację wyników prac”. Efektem zakończenia poszczególnych etapów projektu
było uruchomienie nowej serwerowni wyposażonej w system chłodzenia, awaryjne zasilanie oraz
urządzenia sieciowe i inne będące platformą dla nowowdrażanego systemu. Zastosowano technologię
wirtualizacji, dzięki czemu znacząco zredukowano ilość miejsca w stosunku do „fizycznie”
rozstawionych serwerów. Przeprowadzono kilka szkoleń administratorów w zakresie obsługi i
konfiguracji zakupionego sprzętu (m.in. z systemów backupu, obsługi urządzeń zabezpieczających
sieć informatyczną).
Połączono także bazy SELS (Systemu Elektronicznej Legitymacji Studenckiej) w lokalizacjach
WWFiS Biała Podlaska – AWF Warszawa. Operacja ta wyeliminowała dużą liczbę problemów
związanych z „ręcznym” przesyłaniem danych i kontrolą ich zawartości. Dane pojawiają się w czasie
rzeczywistym w kolejce wydruku. Dodatkowo uruchomiono Kioski Informacyjne na terenie Uczelni.
Rozpoczęto końcowy etap ww. projektu czyli uruchomienie systemu Uczelnia. XP. Dokonano
kilkukrotnej migracji danych z poprzedniego systemu dziekanatowego oraz zweryfikowano powstałe
błędy. W 2011r. miało miejsce szereg szkoleń pracowników poszczególnych działów.
Ponadto do stałych zadań ZTOD należała bieżąca obsługa posiadanych systemów informatycznych,
konserwacja i naprawa urządzeń i peryferiów komputerowych, wsparcie techniczne pracowników
(helpdesk), techniczna i merytoryczna opieka nad systemem antyplagiatowym, a także obsługa
procesu rekrutacji kandydatów na studia.

Dział Spraw Bytowych Studentów i Spraw Mieszkaniowych (w roku akademickim 2011/2012)
W Dziale Spraw Bytowych Studentów i Spraw Mieszkaniowych zatrudnionych jest 15
pracowników, w tym 3 osoby administracji i 12 osób obsługi. Dział zajmuje się administrowaniem
oraz obsługą czterech Domów Studenta:
− DS. Spartanin ABC,
− DS przy ul. Makaruka,
− DS przy ul. 34 Pułku Piechoty,
− Blok Asystenta.
Dział współpracuje z komisją stypendialną, bierze udział w rozpatrywaniu wniosków o
przyznanie miejsc w poszczególnych akademikach. Przygotowuje decyzje o przyznaniu bądź nie
przyznaniu miejsca w DS, sporządza umowy najmu lokali i prowadzi sprawy meldunkowe.
Kwateruje studentów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz kandydatów podczas egzaminów
wstępnych.
Prowadzi kontrolę wpłat za zakwaterowanie, naliczanie wysokości opłat czynszowych. Rozlicza
kaucję wpłacaną przez studentów. Zgłasza remonty i usterki do Działu Technicznego. Utrzymuje
czystość oraz dba o porządek w budynkach mieszkalnych.
Do zadań Działu należy także obsługa mieszkań służbowych oraz zabezpieczenie mienia DS.
W roku akademicki 2011/2012wykonano szereg drobnych remontów i konserwacji;
przeprowadzono sukcesywne malowanie pokoi studenckich i korytarzy.
Przeprowadzono generalny remont bloku C/parter/;
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- wykonano remont sanitariatów
- wymieniono oprawy oświetleniowe i osprzęt elektryczny
- oddano do użytku pomieszczenie kuchenne wraz z wyposażeniem
- wymieniono sieć internetową
- dokonano zmiany elewacji w pokojach studenckich ,korytarzach i klatce schodowej
- wykonano nowe zabezpieczenia p.poż.
W ramach pozyskiwania środków finansowych, w okresie przerw semestralnych i w okresie
letnim organizowany był wynajem pokoi grupom sportowym w tzw. „Akcja Lato”. Jest to czas
wytężonej pracy zarówno dla obsługi jak i administracji, aby zabezpieczyć pełną obsługę grup i
zachęcić do dalszej współpracy.
Miejsca studenckie w poszczególnych akademikach kształtowały się następująco:
DOMY STUDENCKIE

LICZBA MIEJSC

DS „Spartanin” ABC

357

Blok Asystenta

41

DS. przy ul. Makaruka

50

DS przy ul. 34 Pułku Piechoty

82

Ogółem miejsc

530

Inwestycje i remonty (w roku akademickim 2011/2012)
W Dziale Techniczno – Eksploatacyjnym zatrudniony jest kierownik działu i 7 pracowników fizycznych.
Dział Techniczno – Eksploatacyjny prowadzi wszystkie sprawy związane z działalnością inwestycyjną, remontową i eksploatacyjną Zamiejscowego Wydziału oraz przygotowanie opisów przedmiotu
zamówienia do prowadzonych procedur przetargowych w zakresie inwestycji, remontów i zakupów
materiałów eksploatacyjnych.
Do ważniejszych zadań inwestycyjnych i remontowych wykonanych na zlecenie w roku
2011-2012 należy zaliczyć:
1) Realizacja budowy Regionalnego Ośrodka Badań i Rozwoju w Białęj Podlaskiej – zakończenie
budowy - protokół odbioru z dnia 31.01.2012 r. – wartość robót wg umowy 20 760 010,95 zł,
2) Realizacja budowy hali sportowo – widowiskowej w ramach zadania inwestycyjnego pod
nazwą „Akademickie Centrum Edukacji prozdrowotnej i Rehabilitacji” – w toku - wartość
robót wg umowy – 18 734 291,63 zł,
3) Wykonanie w okresie od 16.03.2011 r. do 17.05.2011 r. instalacji centralnego odkurzania w
budynku Regionalnego Ośrodka Badań i Rozwoju w Białej Podlaskiej – 54 484,02 zł.
4) Modernizacja w okresie od 13.07.2011 r. do 12.12.2011 r. hali sportowej oraz budowa łącznika
na potrzeby Regionalnego Ośrodka Badań i Rozwoju w Białej Podlaskiej – 2 413 000,00 zł.
5) Modernizacja w okresie od 03.08.2011 r. do 01.11.2011 r. połączenia budynku Regionalnego
Ośrodka Badań i Rozwoju w Białej Podlaskiej z budynkiem głównym uczelni – 119 500,00 zł,
6) Wykonanie w okresie od 28.09.2011 r. do 23.12.2011 r. robót budowlanych wykończeniowych
oraz robót instalacyjnych w zakresie nagłośnienia i audio-wideo w budynku Regionalnego
Ośrodka Badań i Rozwoju w Białej Podlaskiej – 697 274,70 zł.
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7) Przebudowa i remont w okresie od 30.11.2010 r. do 28.02.2012 r. bloku C Domu Studenta
wraz z dostosowaniem dróg ewakuacyjnych do obowiązujących przepisów pożarowych –
460 000,00 zł.
8) Wykonanie malowania boisk w hali sportowej WWFiS w Białej Podlaskiej i dostawa maszyny
czyszczącej „Taski Swingo 755” – 64 806,24 zł.
9) Remont dachu w budynku stołówki – 56 906,72 zł,
10) Wykonanie robót remontowych w obiektach WWFiS w Białej Podlaskiej w tym: uzupełnienie
tynków mozaikowych w pływalni, uzupełnienie nawierzchni z kostki betonowej przy budynku
AGAT, remont pomieszczenia nr 4 w budynku mieszkalnym – 55 337,16 zł.
11) Dostawa krzeseł sportowych(siedzisk) do hali sportowej WWFiS w Białej Podlaskiej –
24 329,40zł.
12) Dostawa szlabanu parkingowego wraz z montażem przy budynku głównym uczelni –
10 716,38 zł,
13) Wykonanie i uruchomienie instalacji telewizji kablowej w pokojach studenckich
DS segment C-parter – 2 460,00 zł.
Opracowania projektowo-kosztorysowe:
1. Dokumentacja projektowa budowlano - wykonawcza modernizacji (przebudowy) placu przy
uczelni na potrzeby powiększenia parkingu przy ROBiR wraz zagospodarowaniem terenu i
zielenią - w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Regionalny Ośrodek Badań i
Rozwoju w Białej Podlaskiej” – 18 450,00 zł.
Do ważniejszych zadań remontowych wykonanych silami własnymi w 2011-2012 r. należy
zaliczyć:
1. Wymiana drzwi do pomieszczeń na I piętrze w budynku uczelni,
2. Prace remontowe i konserwacyjno – naprawcze domków letniskowych w OSW Rybitwy,
3. Sukcesywne naprawy budowlane i konserwacje oraz malowanie pomieszczeń dydaktycznych,
administracyjnych i mieszkalnych w obiektach ZWWF,
4. Sukcesywne naprawy i konserwacje instalacji elektrycznych w obiektach ZWWF,
Sukcesywne naprawy i konserwacje instalacji i urządzeń kanalizacyjnych, wody zimnej i ciepłej oraz
centralnego ogrzewania w obiektach ZWWF.
Zamówienia publiczne i zaopatrzenie (w roku kalendarzowym 2011)
Zamówienia publiczne realizowane są na podstawie planu zamówień publicznych na dany rok
kalendarzowy. Do szacowania wartości zamówienia, co za tym idzie wyboru trybu udzielenia
zamówienia, brana była pod uwagę wartość zamówień tego samego rodzaju, zaplanowana na dany rok
kalendarzowy. W Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej w 2011 roku
zrealizowano:
1. W okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. do Sekcji Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia,
złożono 485 wniosków (zawierających 575 zamówień) w sprawie dokonania zamówienia
publicznego na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości szacunkowej netto 8 471 135, 30
zł., co stanowi równowartość 2 206 458, 79 euro.
2. Zamówienia realizowano na podstawie planu zamówień publicznych na 2011 rok. Na 872
zaplanowane zamówienia na wartość 22 992 425, 32 zł. brutto, wg planu zrealizowano 434
zamówień o wartości 6 697 563, 57 zł. brutto. Nie zrealizowano 438 planowanych zamówień na
wartość 16 293 657, 77 zł. brutto w tym 13 zamówień na potrzeby Regionalnego Ośrodka Badań i
Rozwoju na kwotę 12 758 840, 23 zł ( w związku z przesunięciem terminu realizacji). Poza planem
zrealizowano 230 zamówień o wartości 1 851 236, 53 zł. brutto w tym 4 zamówienia realizowane
na potrzeby Regionalnego Ośrodka Badań i Rozwoju na kwotę 1 229 588, 67 zł.
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3. Realizowano postępowania wszczęte, a niezakończone w 2010 roku na wartość netto 449 180, 94
zł. tj. 117 160, 96 euro.
4. W 2011 roku zrealizowano 30 postępowań (w tym 2 postępowania wszczęte w 2010 r. nie
zakończone) na 47 części (zamówień) tj.:
a. ROBOTY BUDOWLANE – 5 postępowań, tj.;
a) przetarg nieograniczony poniżej 4 845 000 euro – 5 postępowań,
b) podpisano 5 umów, na kwotę 3 929 681, 43 zł. brutto, (3 273 894, 88 zł netto)
b. USŁUGI – 9 postępowań na 15 części – zamówień (w tym 2 postępowanie na 4
zamówienia z 2010r), tj.:
a) przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro – 9 postępowań na 15 części,
b) unieważniono 2 postępowania na 4 części,
c) podpisano 11 umów, na kwotę 1 321 257, 59 zł. brutto, (1 091 890, 71 zł netto)
c. DOSTAWY – 16 postępowań na 27 części – zamówień, tj.:
a) przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro – 15 postępowań, na 26 części,
− unieważniono 4 postępowania na 5 części,
− podpisano 21 umowy, na kwotę 1 115 465, 01 zł. brutto (1 022 716, 30 zł netto)
b) zamówienie z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 1 lit b) – 1 postępowanie
− podpisano 1 umowę, na kwotę 54 966, 24 zł. brutto (44 688, 00 zł netto)
5. Realizowano 528 zamówień niepodlegających ustawie – Prawo zamówień publicznych, w tym na
podstawie:
• art. 4 pkt. 8 – 494 zamówień,
• art. 4 pkt. 8/art. 6a – 31 zamówień,
• art. 4 pkt. 6 – 2 zamówienia,
• art. 4 pkt 6 – 1 zamówienie
Szczegółowy wykaz realizowanych zamówień w 2011 roku znajduje się w „Rejestrze
zamówień 2011” Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej na 2011 rok.
Główny Specjalista ds. BHP (w roku kalendarzowym 2011)

1. Szkolenia BHP
Szkolenia wstępne realizowane na bieżąco przed przystąpieniem pracownika do pracy:
• Wstępne – 6 osób
W roku bieżącym odbędą się szkolenia okresowe pracowników zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2011 Zcy Kanclerza AWF z dn.01.12.2011 r.
Szkolenie BHP studentów – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z
dnia 5 lipca 2007 roku odbyło się wśród studentów I roku studiów stacjonarnych kierunków: WF,
Kosmetologia, TiR. Uczestniczyli w nim wszyscy studenci I roku – listy zaliczeniowe w dokumentacji
BHP i Dziekanacie.

2. Badania lekarskie – profilaktyka zdrowotna
Badania wstępne, okresowe i kontrolne na podstawie skierowania głównego specjalisty BHP:
• Nauczyciele akademiccy – 40 osoby
• Pracownicy administracyjno-biurowi – 45 osób
Realizowane na podstawie obowiązującej umowy z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w
Białej Podlaskiej ul. Okopowa 3.Umowa zawarta dn.01.02.2011 r.

3. Ochrona przeciwpożarowa
Kontrola przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej w dn.20.06.2011 r.
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W dn. 14.12. 2011 r. - legalizacja i naprawa sprzętu p. pożarowego za kwotę 1285,60 zł
- legalizacja hydrantów i węży w szafkach hydrantowych odbywa
się zgodnie z przepisami p.poż
Realizacja: Firma SUPON Lublin O/Biała Podlaska z wyboru oferty. Wykonano zgodnie z przepisami
bhp i p-poż. Sporządzono protokół przeglądu i pomiaru ciśnienia statycznego i dynamicznego
instalacji hydraulicznej zgodnie z PN-EN 671-2

4. Wypadki przy pracy
Zgłoszono 2 wypadki indywidualne przy pracy. W obu przypadkach do dzisiaj ZUS nie przyznał
uszczerbku na zdrowiu. Nie stwierdzono odpowiedzialności WWFiS za wypadki, zarejestrowano i
sporządzono dokumentację wypadkowa w terminie i przesłano do ZUS.

5. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze
Zgodnie z tabelą norm, Regulaminem Pracy wypłacany jest ekwiwalent za pranie odzieży. W okresie
zimowym posiłki regeneracyjne wydano pracownikom WWF i S na kwotę 490 zł.

6. Instrukcje i znaki ewakuacyjne
Uzupełniane na bieżąco we wszystkich obiektach WWFiS. Zakupiono nowe oznakowanie na kwotę
do domu studenta w dn.!7.09.2011 r..

7. Obrona Cywilna
Magazyn sprzętu obrony cywilnej funkcjonuje zgodnie z wytycznymi Referatu Zarządzenia
kryzysowego Urzędu Miasta Biała Podlaska. W br. w związku z modernizacją klatki schodowej
uległ przebudowie i remontowi przeprowadzono inwentaryzacje sprzętu OC.

8.
Sprawy socjalne
1). Wczasy zorganizowane - wypoczynek zorganizowany indywidualnie
Z takiej formy dofinansowania skorzystało 2 pracowników wraz z dzieckiem w formie wykupionych
zimowisk, obozów, kolonii i wczasów rodzinnych.
Kwota dofinansowania z ZFŚS wyniosła 1.335,00 zł.

2). Dopłaty do wczasów turystycznych „pod gruszą”
Z refundacji na/za wczasy „pod gruszą” skorzystało 334 osoby uprawnione, w tym:
• 94 pracowników wraz dzieckiem na kwotę 121.350,00 zł.;
• 232 emerytów/rencistów wraz z dzieckiem na kwotę 166.470,00 zł.;
• 8 osób uprawnionych po zmarłym pracowniku, emerycie/renciście AWF na kwotę 5.850,00 zł.
Kwota dofinansowania wyniosła razem 293.670,00 zł.

3). Pożyczki na cele mieszkaniowe
Z pożyczek skorzystało 52 osoby na kwotę 751.000,00 zł. (w tym 4 emerytów/rencistów).
POŻYCZKI MAŁE:
23 x 15.000 zł. = 345.000 zł.
20 x 12.000 zł. = 240.000 zł.
1 x 11.000 zł. =
11.000 zł.
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1 x 10.000 zł.
1 x 8.000 zł.
1 x 7.000 zł.
2 x 5.000 zł.
Razem 52

=
=
=
=

10.000 zł.
8.000 zł.
7.000 zł.
10.000 zł.
631.000 zł.

POŻYCZKI DUŻE:
3 x 40.000 zł. = 120.000 zł.
3
120.000 zł.

4). Zapomogi bezzwrotne
Przyznano zapomogi 83 osobom uprawnionym:
• 32 pracownikom na kwotę 44.900,00 zł.;
• 48 emerytom/rencistom na kwotę 60.800,00 zł.;
• 3 osobom uprawnionych po zmarłym pracowniku, emerycie/renciście AWF na kwotę 3.500,00
zł.
Razem na kwotę 109.200,00 zł., w tym z tytułu:
• zdarzeń losowych
20 osobom,
• chorób i kosztów leczenia lub
niskich dochodów na osobę w rodzinie
63 osobom.

5). Bony towarowe (talony)
Bony towarowe (talony) otrzymało 805 osób uprawnionych na kwotę 544.640,00 zł., z tego:
• 473 pracowników na kwotę 330.640,00 zł.;
• 323 emerytów/rencistów na kwotę 207.940,00 zł.;
• 9 osób uprawnionych po zmarłym pracowniku, emerycie/renciście AWF na kwotę 6.060,00 zł.

6). Paczki noworoczne dla dzieci
Na zakup paczek dla 163 dzieci osób uprawnionych wydano 25.887,86 zł.

7). Działalność turystyczna, kulturalno-oświatowa i sportowo-rekreacyjna
Z dopłaty do w/w działalności skorzystało 27 osób uprawnionych:
• 24 pracowników na kwotę 4.648.20 zł.;
• 3 emerytów/rencistów na kwotę 304.70 zł.
Kwota dofinansowania z ZFŚS wyniosła 4.952,90 zł.

8). Dofinansowanie do opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach i innych
formach wychowania przedszkolnego
Z dopłaty do w/w działalności skorzystało 4 pracowników na kwotę 1.700.55 zł.
Rodzaj działalności

Wczasy zorganizowane

Dopłaty do wczasów
turystycznych
Pożyczki na remont i
modernizację

Grupy osób
uprawnionych
Pracownicy
Emeryci/renciści
Osoby uprawnione inne
Pracownicy
Emeryci/renciści
Osoby uprawnione inne
Pracownicy
Emeryci/renciści

Liczba
Kwota
osób dofinansowania z
ZFŚS
2
0
0
94
232
8
45
4

1335,00
0,00
0,00
121350,00
166470,00
5850,00
595000,00
36000,00

Razem

1335,00

293670,00

631000,00
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mieszkania
Pożyczki na budowę
domu i uzupełnienie
wkładu mieszkaniowego
Zapomogi bezzwrotne

Bony towarowe
(talony)
Paczki noworoczne
dla dzieci
Działalność turystyczna,
kulturalno-oświatowa i
rekreacyjno-sportowa
Dofin. do opieki nad dziećmi
w żłobkach, przedszkolach
i in. formach wych. przedsz.
RAZEM

Osoby uprawnione inne
Pracownicy
Emeryci/renciści
Osoby uprawnione inne
Pracownicy
Emeryci/renciści
Osoby uprawnione inne
Pracownicy
Emeryci/renciści
Osoby uprawnione inne
Pracownicy
Emeryci/renciści
Osoby uprawnione inne
Pracownicy
Emeryci/renciści
Osoby uprawnione inne
Pracownicy
Emeryci/renciści
Osoby uprawnione inne

0
3
0
0
32
48
3
473
323
9
162
0
1
24
3
0
4

0,00
120000,00
0,00
0,00
44900,00
60800,00
3500,00
330640,00
207940,00
6060,00
25729,04
0,00
158,82
4648,20
304,70
0,00
1700,55

0

0,00

0

0,00

1470

1732386,31

120000,00

109200,00

544640,00

25887,86

4952,90

1700,55
1732386,31

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu - wyszczególnienie
Sekcja Spraw Pracowniczych WWFiS zajmuje się obsługą wszystkich pracowników Uczelni
wynikających ze stosunku pracy jak również działalnością socjalno-bytową na rzecz pracowników,
emerytów i rencistów. Działalność ta jest finansowana z Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych. Sekcja realizuje zadania związane z zabezpieczeniem potrzeb: socjalnych, bytowych,
kulturalnych, rekreacyjno-wypoczynkowych pracowników, emerytów i rencistów oraz uprawnionych
członków ich rodzin do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Razem
obsługujemy 283 pracowników i 125 emerytów i rencistów.
Plan świadczeń socjalnych w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej
zakładał dofinansowanie do różnego rodzaju świadczeń socjalnych głównie wypoczynku pracowników
i członków ich rodzin, jak również byłych pracowników – emerytów, rencistów. Udzielono też
zapomogi pieniężne bezzwrotne, pożyczki mieszkaniowe, dopłaty do biletów na imprezy sportowe,
kulturalne i rekreacyjne:
- z refundacji za wczasy turystyczne „pod gruszą” skorzystało 554 osób,
w tym:
429 pracowników wraz z dzieckiem na kwotę 371 625,00 zł.;
125 emerytów i rencistów wraz z dzieckiem na kwotę 109 050,00 zł.;
łącznie kwota dofinansowania do wczasów turystycznych wyniosła 480 675,00 zł.
- z wypoczynku (zimowy i letni) w formie wykupionych zimowisk, obozów
narciarskich, kolonii, obozów sportowych skorzystało 9 dzieci pracowników na kwotę 6 150,00zł.
Zapomogi bezzwrotne:
W roku 2011 przyznano zapomogi pieniężne bezzwrotne 44 osobom na łączną
kwotę 19 900.00 zł. w tym:
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- 27 pracownikom na kwotę 13 400,00 zł.;
- 17 emerytom i rencistom na kwotę 6 500,00 zł.
Pożyczki na cele mieszkaniowe:
- udzielono 45 osobom pożyczek mieszkaniowych na ogólną kwotę 454 000,00 zł.
w tym:
36 pracownikom na łączną kwotę 360 000,00 zł.
6 emerytom na łączną kwotę 29 000,00 zł.
3 osobom na budowę domu na łączną kwotę 65 000,00 zł.
Z dopłat do biletów na imprezy kulturalno-oświatowe i rekreacyjno-sportowe skorzystały 24
osoby na łączną kwotę 1 215,00 zł.
Zakupiono 92 paczki świąteczne dla dzieci pracowników na łączną kwotę 9 532,93 zł.
Na zakup bonów towarowych wydano 305 850,00 zł. (bony otrzymało 388 osób) z tego:
- 270 pracowników na kwotę 205 135,00 zł.;
- 118 emerytów/rencistów na kwotę 100 725,00 zł.
Szczegółowe dane z zakresu ilości osób, które skorzystały z Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych i wypłaconych kwot przedstawia poniższa tabela:
Lp.

Rodzaj działalności

Liczba

Kwota dopłat z ZFŚS
w zł.
371 625,00

1.

Dopłata do wczasów turystycznych

osób
429

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

pracownicy
Dopłata do wczasów turystycznych emeryci
Wczasy zorganizowane
Zapomogi bezzwrotne pracownicy
Zapomogi bezzwrotne emeryci
Pożyczki na remont (pracownicy)
Pożyczki budowlane (pracownicy)
Pożyczki na remont (emeryci)
Działalność kulturalno-oświatowa

125
9
27
17
36
3
6
24

109 050,00
6 150,00
13 400,00
6 500,00
360 000,00
65 000,00
29 000,00
1 215,00

i rekreacyjno-sportowa
10 Paczki świąteczne dla dzieci pracowników

92

9 532,93

.
11 Bony towarowe pracownicy

270

205 135,00

.
12 Bony towarowe emeryci

118

100 725,00

1 156

1 277 332,93

.
Ogółem

9.
Działalność uczelnianych klubów sportowych AZS
9.1. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KLUBU SPORTOWEGO AZS-AWF
WARSZAWA
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Klub Sportowy AZS-AWF Warszawa składa sprawozdanie merytoryczne w zakresie
prowadzonego szkolenia sportowego realizowanego w 10 dyscyplinach sportowych w ramach sekcji
sportowych Klubu w roku akademickim 2011-2012 oraz udziału zawodników Klubu – reprezentantów
Warszawy, w ogólnopolskiej i międzynarodowej rywalizacji sportowej.
Klub Sportowy AZS-AWF Warszawa informuje, iż w roku akademickim 2011-2012
zrealizowano planowane zamierzenia startowe i treningowe.
W ramach, prowadzonego szkolenia sportowego realizowano treningi dziesięciu sekcji
sportowych klubu: judo, LA, pływackiej, rugby, szermierczej, wioślarskiej, piłki ręcznej, piłki
siatkowej, taekwondo olimpijskiego i zapaśniczej.
Organizowano:
 szkolenie miejscowe i zgrupowania wyjazdowe promując czynny wypoczynek,
zdrowy tryb życia, zasady pracy zespołowej i fair play.
 wyjazdy reprezentantów Warszawy na zawody o charakterze regionalnym,
ogólnopolskim, i międzynarodowym.
Opiekę, zarówno nad samym procesem szkoleniowym, jak i w takcie zgrupowań
zamiejscowych oraz startów w zawodach sprawowała wykwalifikowana kadra trenerska i
instruktorska. We wszystkich zrealizowanych akcjach udział wzięło prawie 70 szkoleniowców od lat
zajmujących się pracą z młodzieżą.

Szkoleniem prowadzonym, w ramach 7 sekcji dyscyplin indywidualnych oraz 3 dyscypliny
gier zespołowych, objęto przeszło 1000 zawodników, począwszy od najmłodszych adeptów po
zawodników w kategorii senior. Siła grupy szkoleniowej, wynikająca z prezentowanego przez nią
poziomu sportowego, znalazła swoje odbicie w osiągniętych w roku 2009 wynikach sportowych.
Poprzez swoje występy na arenach międzynarodowych, jako zawodnicy warszawskiego klubu,
promowali miasto stołeczne Warszawa. Klub znakomicie realizuje promocję kultury fizycznej i
aktywnego spędzania wolnego czasu wśród mieszkańców naszego miasta.
Zawodnicy Klubu AZS-AWF Warszawa zdobyli w roku akademickim 2011 - 2012 medale
najważniejszych imprez sportowych w tym 4 medale mistrzostw Europy seniorów: srebrny medal w
wioślarstwie (Karolina Kobus, Agnieszka Gniadek), brązowy medal w szabli indywidualnie
(Aleksandra Socha), brązowy medal we florecie indywidualnie (Michał Majewski), brązowy medal
mistrzostw Europy w pływaniu (Paweł Korzeniowski), 1 medal mistrzostw Europy młodzieżowców:
złoty medal w taekwondo olimpijskim (Aleksandra Krzemieniecka), 1 medal mistrzostw Europy
juniorów: brązowy medal w wioślarstwie (Natan Węgrzycki – Szymczyk).
W ogólnopolskiej klasyfikacji klubowej w Systemie Sportu Młodzieżowego nasz Klub
analogicznie do lat wcześniejszych zajął bardzo mocną 4 pozycję z dorobkiem 1467,62 punktów.
Po raz kolejny dało to najwyższy wynik wśród klubów warszawskich i jednocześnie wśród
klubów województwa mazowieckiego.
W roku akademickim 2011-2012 zawodnicy Klubu AZS-AWF Warszawa zdobyli w sumie 42
medale Mistrzostw Polski Seniorów w tym 17 złotych, 15 srebrne, 10 brązowych oraz 43 medale
Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzieżowców w tym 21 złotych, 10 srebrnych i 12 brązowych.
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Klub prowadził również szkolenie trzech drużyn ligowych: zespołu Ekstraligi rugby, I
ligowego zespołu Piłki Ręcznej Kobiet oraz II ligowego zespołu Piłki Siatkowej Kobiet. Największe
sukcesy odniosła drużyna Rugby, która zdobyła utrzymała się w Ekstralidze oraz drużyna Piłki
Ręcznej Kobiet zajmując 4 miejsce w I lidze. Po spadku do II ligi drużyny Piłki Ręcznej Mężczyzn,
Klub wycofał zespół z rozgrywek.
Wsparcie udzielone przez Urząd m. st. Warszawy pozwoliło na zorganizowanie dużego
wydarzenia sportowego o zasięgu ogólnopolskim a nawet międzynarodowym. Był to 33 Turniej
Szermierczy o Złoty Floret J.M. Rektora AWF wpisany do cyklu Pucharów Polski. Imprezie tej
zapewniono właściwą oprawę informując o wsparciu ze strony władz miasta i promując Warszawę
wśród gości a także sport wśród jej mieszkańców.
Klub Sportowy AZS-AWF Warszawa od 2005 roku jest operatorem programu Ministerstwa
Sportu i Turystyki pod nazwą Akademickie Centrum Szkolenia Sportowego. Szkoleniem w minionym
roku w Akademickim Centrum Szkolenia Sportowego w Warszawie objętych było około 150
zawodników, będących członkami kadr narodowych w 7 dyscyplinach: judo, zapasy, taekwondo
olimpijskie, szermierka, lekka atletyka, pływanie, wioślarstwo. Wyniki osiągane przez zawodników
objętych programem ACSS Warszawa potwierdzają skuteczność i efektywność wydatkowania
środków państwowych przez nasz Klub.
Od wielu lat Klub AZS-AWF Warszawa utrzymuje najwyższy poziom sportowy w naszym
kraju, będąc najwyżej sklasyfikowanym klubem w rankingach olimpijskich oraz jednym z
najlepszych w Polsce i zdecydowanie najlepszym w całym województwie mazowieckim pod
względem szkolenia dzieci i młodzieży.

9.2. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KLUBU SPORTOWEGO AZSAWF W BIAŁEJ PODLASKIEJ
1. Zarząd Klubu:
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Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Członków Klubu Sportowego AZSAWF przy Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej w dniu 07 grudnia
2011 roku dokonano wyboru Prezesa Klubu i Zarządu Klubu na dwuletnią kadencję (2011-2013).
Aktualny skład osobowy Zarządu Klubu przedstawia się następująco:
Prezes Klubu
Wiceprezes /ds. Szkoleniowych
Sekretarz Zarządu
Przedstawiciel Władz Uczelni
Przewodniczący Rady Trenerów
Członkowie Zarządu:

- Mariusz Lichota
- Waldemar Czempiński
- Barbara Długołęcka
- Adam Wilczewski
- Krzysztof Stipura

- Leszek Horeglad
- Leszek Korolczuk
2. Kadra szkoleniowa i biuro Klubu (stan na dzień 28.05.12):
Sekcja lekkiej atletyki – 6 szkoleniowców:
- mgr Krzysztof Stipura – trener klasy M – blok rzutów
- dr Stanisław Kędra – trener klasy M - blok sprintu
- mgr Tadeusz Makaruk – trener klasy M – blok skoków
- mgr Beata Makaruk – trener II klasy – grupa młodzieżowa
- mgr Agnieszka Jarmużek – trener II klasy – grupa rzutów
- dr Hubert Makaruk – trener II klasy – grupa skoków
Sekcja podnoszenia ciężarów (I Liga) – 1 szkoleniowiec:
- dr Jarosław Sacharuk – trener II klasy – trener główny sekcji
Sekcja gimnastyki sportowej – 1 szkoleniowiec:
- mgr Zbigniew Pelc – trener I klasy - trener główny sekcji
Sekcja akrobatyki sportowej – 1 szkoleniowiec:
- dr Waldemar Wiśniowski – trener I klasy – trener główny sekcji
Sekcja pływacka:
- mgr Bartłomiej Kargulewicz – trener główny sekcji
Sekcja koszykówki mężczyzn – 1 szkoleniowiec
- dr Janusz Zieliński – trener II klasy
Sekcja piłki siatkowej kobiet i mężczyzn – 1 szkoleniowiec:
- mgr Marcin Śliwa – trener II klasy
Sekcja piłki ręcznej mężczyzn (I Liga) – vacat
-

Obsługa administracyjno-finansowa i medyczna Klubu:
Małgorzata Wojtiuk – Główna Księgowa Klubu
Danuta Celińska – kierownik sekcji sportowych, koordynator finansowy programu
Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego w Białej Podlaskiej
Janusz Borodyjuk – kierownik sekcji sportowych, koordynator programu Akademickiego
Centrum Szkolenia Sportowego w Białej Podlaskiej
lek. med. Zbigniew Chazan – lekarz klubowy.

3. Działalność sportowa w sekcjach sportów indywidualnych i gier zespołowych.
Działalność szkoleniowa w sekcji lekkiej atletyki jest prowadzona w czterech blokach: rzutów,
skoków, sprintu oraz biegów długich we wszystkich kategoriach wiekowych. Najlepsi zawodnicy są
objęci Programem Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego w Białej Podlaskiej. W 2012 roku
w programie ACSS uczestniczy 10 osób (4 zawodniczki i 6 zawodników).
Najlepsi lekkoatleci Klubu Sportowego AZS-AWF przy WWFiS w Białej Podlaskiej są
członkami kadry narodowej Polski w poszczególnych kategoriach wiekowych.
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Podobnie jak w latach ubiegłych, sekcja może poszczycić się znaczącym dorobkiem
medalowym na najważniejszych imprezach mistrzowskich o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
Podczas Mistrzostw Polski AZS w Lekkiej Atletyce, które odbyły się w dniach: 12-13 maja
2012 roku w Łodzi, Przemysław Czajkowski, zwyciężając w rzucie dyskiem, wypełnił minimum na
Igrzyska Olimpijskie – Londyn – 2012.
Ponadto, Damian Kusiak uzyskał minimum na Mistrzostwa Europy w 2012 roku, zajmując
piąte miejsce na Mityngu Międzynarodowym w Rzutach w Halle (Niemcy).
W trakcie 56 Halowych Mistrzostw Polski Seniorów w Spale, w lutym 2012 roku, bialscy
lekkoatleci wywalczyli 3 medale: Marcin Starzak – 1 miejsce w skoku w dal, Anna Zych - 2 miejsce
w trójskok oraz Martyna Bielawska – 3 miejsce w tej samej konkurencji.
Znakomicie zaprezentowali się lekkoatleci z Białej Podlaskiej podczas Mistrzostw Polski
AZS, które odbyły się w dniach: 12-13 maja 2012 roku w Łodzi.
Łącznie akademicy z Białej Podlaskiej wywalczyli 14 medali, w tym: 7 złotych, 2 srebrne i 5
brązowych. Ekipa z Białej Podlaskiej uplasowała się 5 pozycji z dorobkiem 136 pkt w klasyfikacji
klubowej, jeszcze lepszy wynik zanotowano w punktacji uczelni, Wydział Wychowania Fizycznego i
Sportu w Białej Podlaskiej znalazł się na 3 miejscu zdobywając 328 pkt.
Dorobkiem medalowym podzieli się: Przemysław Czajkowski – 1 miejsce rzut dyskiem –
minimum olimpijskie, Martyna Bielawska – 1 miejsce – trójskok, Agnieszka Dudzińska – 1 miejsce pchnięcie kulą, Marcin Starzak – 1 miejsce – skok w dal, Maksym Sypniewski – 1 miejsce – trójskok,
Damian Kusiak – 1 miejsce – pchnięcie kulą, sztafeta – 4 x 100 m – M – 1 miejsce, Agnieszka
Jarmużek – 2 miejsce – rzut dyskiem i 3 miejsce – pchnięcie kulą, Emilia Wełna – 2 miejsce –
pchnięcie kulą, Małgorzata Raciborska – 3 miejsce – rzut dyskiem, Michał Bosko – 3 miejsce –
pchnięcie kulą, Kamil Wróblewski – 3 miejsce – skok wzwyż sztafeta – 4 x 100 m – K – 3 miejsce.
Zawodnicy sekcji gimnastyki sportowej są objęci programem Akademickiego Centrum
Szkolenia Sportowego. Aktualnie w sekcji gimnastyki sportowej szkolenie jest prowadzone w
kategorii seniorów. W programie ACSS w 2012 roku uczestniczą 3 osoby: Marta Pihan – Kulesza
(porozumienie z klubem macierzystym), Roman Kulesza i Adam Kierzkowski.
Zawodnicy sekcji gimnastyki sportowej to najlepsi zawodnicy gimnastyki sportowej w kraju.
Drugim, po Przemysławie Czajkowskim, reprezentantem Klubu na Igrzyskach Olimpijskich w
Londynie jest Roman Kulesza, który wywalczył nominację olimpijską podczas zawodów
gimnastycznych Test Event w Londynie, w styczniu 2012 roku, plasując się na ósmej pozycji w
wieloboju.
W okresie sprawozdawczym reprezentanci Klubu Sportowego AZS-AWF uzyskali szereg
wartościowych wyników na najważniejszych zawodach mistrzowskich w kraju i za granicą.
W dniach 08-16 października 2011 roku odbyły się Mistrzostwa Świata w Gimnastyce
Sportowej w Tokyo (Japonia). W mistrzostwach uczestniczyli obaj zawodnicy AZS-AWF Biała
Podlaska.
Podczas Pucharu Świata FIG w listopadzie 2011 roku w Osijeku (Chorwacja), Adam
Kierzkowski był trzeci na poręczach, natomiast Roman Kulesza był czwarty na drążku i piąty na
poręczach.
Sezon 2011 bialscy gimnastycy zakończyli udanymi startami podczas Pucharu Polski i
Drużynowych Mistrzostw Polski, w listopadzie, w Nysie.
W rywalizacji drużynowej akademicy byli bezkonkurencyjni, zajmując pierwsze miejsce w
wieloboju, w rywalizacji w ramach Pucharu Polski – Roman Kulesza zajął pierwsze miejsce, a Adam
Kierzkowski był trzeci.
W 2012 roku na uwagę zasługują kolejne starty w Pucharze Świata FIG w gimnastyce
sportowej. W m-cu marcu 2012 roku odbyły się dwie edycje Puchar Świata, w Cottbus (Niemcy)
Adam Kierzkowski zajął szóste, natomiast w Doha (Katar) ten sam zawodnik uplasował się na siódmej
pozycji, w obu przypadkach w tej samej konkurencji – ćwiczenia na poręczach.
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W m-cu kwietniu ten sam zawodnik uczestniczył w kolejnej edycji Pucharu Świata, tym razem
w Osijeku (Chorwacja), zajmując piąte miejsce.
Działalność szkoleniowa w sekcji podnoszenia ciężarów jest prowadzona we wszystkich
kategoriach wagowych i wiekowych. Najlepsi zawodnicy są objęci programem Akademickiego
Centrum Szkolenia Sportowego w Białej Podlaskiej.
W 2012 roku w programie ACSS uczestniczy 6 osób (4 zawodniczki i zawodników).
Czołowe zawodniczki i zawodnicy Klubu Sportowego AZS-AWF są członkami kadry
narodowej Polski.
W rywalizacji drużynowej, w ramach Drużynowych Mistrzostw Polski w 2011 roku,
akademicy z Białej Podlaskiej uplasowali się na 8 pozycji w rywalizacji kobiet i na 10 miejscu w
rywalizacji męskiej.
W 82 Mistrzostwach Polski Seniorów w 2012 roku w Zaklicznie wystartowało sześciu
zawodników AZS-AWF Biała Podlaska, w punktacji zespołowej ekipa z Białej Podlaskiej uplasowała
się na ósmej pozycji.
Reaktywowana w 2010 roku sekcja pływacka z powodzeniem uczestniczy w rywalizacji
akademickiej.
Zawodniczki i zawodnicy sekcji pływackiej wywalczyli szereg medali podczas
Akademickich Mistrzostw Województwa Lubelskiego.
Na szczególną uwagę zasługują osiągnięcia bialskich pływaków podczas Akademickich
Mistrzostw Polski w Pływaniu, które odbyły się w miesiącu kwietniu 2012 roku w Warszawie. Bialska
ekipa wywalczyła osiem medali w konkurencjach indywidualnych i jeden w sztafecie, co pozwoliło
WWFiS w Białej Podlaskiej na zajęcie drugiego miejsca w klasyfikacji uczelni i piątego miejsca w
klasyfikacji klubowej.
Zespół piłkarzy ręcznych KS AZS-AWF Biała Podlaska sezonie 2011/2012 uczestniczył w
rozgrywkach I Ligi, rozgrywkach szczebla centralnego, prowadzonych przez Związek Piłki Ręcznej z
siedzibą w Warszawie.
Koszykarze KS AZS-AWF Biała Podlaska uczestniczyli w rozgrywkach Akademickich
Mistrzostw Województwa Lubelskiego w edycji 2010/2011, plasując się ostatecznie na trzeciej
pozycji.
Podobnie jak w przypadku koszykarzy, zespół siatkarek uczestniczył w rywalizacji
akademickiej na poziomie województwa lubelskiego.
4. Działalność organizacyjna Klubu:
Dzięki pomocy i przy współudziale macierzystej uczelni, Klub był organizatorem I Rundy
Drużynowych Mistrzostw Polski Kobiet w Podnoszeniu Ciężarów, które odbyły się w miesiącu marcu
2012 roku.
Klub przystąpił do Ogólnopolskiej Kampanii Promowania Sprawności Fizycznej, organizując
Test Coopera dla wszystkich, który przeprowadzono na stadionie lekkoatletycznym WWFiS w dniu 12
maja 2012 roku.
Edycja jesienna powyższej imprezy odbędzie się 6 października).
Podobnie jak w latach ubiegłych, działalność statutowa Klubu była możliwa dzięki współpracy
Klubu z macierzystą uczelnią, Wydziałem Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej.
Zawodnicy legitymujący się wysokimi osiągnięciami sportowymi mogli skorzystać z pomocy
dydaktycznej (ITS, IPS) i socjalnej, na miarę możliwości organizacyjno-finansowych uczelni, w
granicach obowiązujących w tym zakresie przepisów, poprzez stypendia za wyniki w sporcie i
uczelniane stypendia sportowe (wypracowane ze środków własnych Uczelni).
Ponadto najlepsi sportowcy mogli liczyć na stypendia z polskich związków sportowych oraz
jednostek samorządowych (Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego i Gmina Miejska Biała
Podlaska).
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W okresie konsultacji i zgrupowań szkoleniowych i podczas realizacji kalendarza imprez,
Uczelnia udostępniała Klubowi: kompleks obiektów sportowych, Dom Studenta, gabinety odnowy
biologicznej oraz saunę.
Znaczące znaczenie w działalności Klubu stanowi Program Akademickiego Centrum
Szkolenia Sportowego, aktualnie obejmujący sekcje: lekkiej atletyki, podnoszenie ciężarów i
gimnastyki sportowej.
Podstawę działalności finansowej Klubu, w okresie sprawozdawczym, stanowiły dotacje otrzymane z
budżetu państwa (Program ACSS), jednostek samorządowych tj.: Zarząd Województwa Lubelskiego i
Gmina Miejska Biała Podlaska oraz sponsorów, wspomagających poszczególne sekcje sportowe oraz
całość działalności statutowej stowarzyszenia.
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