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Część ogólna 

 
Niniejsze sprawozdanie Rektora z działalności Uczelni w roku akademickim 2012/2013 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 specyfikę niektórych komórek organizacyjnych Uczelni cześć niniejszego sprawozdania 

obejmuje okres roku kalendarzowego 2012 

 

 

 

WSTĘP 

 

 
 

 

Rok akademicki 2012/2013 był pierwszym rokiem urzędowania władz Akademii 
Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie w nowej kadencji, pod 
przewodnictwem JM Rektora, prof. Andrzeja Mastalerza. Był to rok podejmowania ważnych 
dla Uczelni decyzji o charakterze prawnym, organizacyjnym, inwestycyjnym, a przede 
wszystkim finansowym. Ze względu na problemy finansowe Akademii, spowodowane 
ograniczoną wysokością dotacji, jak i sytuacją Państwa w dobie kryzysu, władze Uczelni 
często podejmowały niełatwe, ale ważne dla przyszłości Szkoły decyzje. Jednymi z 
pierwszych postanowień nowych władz były uchwały i zarządzenia wprowadzające 
oszczędności w wydatkach Uczelni. Zostały wydane zarządzenia regulujące minimalne 
liczebności w grupach studenckich, zarządzenia precyzyjnie opisujące sposób wydawania 
środków finansowych przez poszczególnych dysponentów oraz wprowadzono sankcje za 
przekroczenie określonych w nich limitów. Do przygotowania powyższych regulacji Rektor 
powołał specjalną komisję, w skład której weszli przedstawiciele całego środowiska 
akademickiego AWF w Warszawie. W ramach działań oszczędnościowych Senat Uczelni 
wydał uchwałę, na mocy której zrezygnowano z wypłacania nagród Rektora w 2013 r. 
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Decyzję tę podjęto ze względu na trudną sytuację finansową powstałą po wypłaceniu nagród 
Rektora w 2012 r. Oprócz wyżej wymienionych wprowadzono jasne zasady rozliczania 
poszczególnych rodzajów studiów (stacjonarne, niestacjonarne, podyplomowe), oraz innych 
rodzajów działalności dydaktycznej prowadzonej przez Uczelnię. Powyższe działania były w 
znacznej mierze uwarunkowane rozporządzeniem ministra z dnia 18 grudnia 2012 r. w 
sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych. Kolejny rok 
akademicki będzie zatem pierwszym rokiem całkowicie niezależnego rozliczania studiów 
stacjonarnych i niestacjonarnych w AWF Warszawa. Tylko studia stacjonarne będą mogły 
wchodzić w zakres pensum utrzymywanego z dotacji. W ramach obowiązków narzuconych 
przez wskazane wyżej rozporządzenie, wprowadzono również nowy sposób naliczania opłat, 
w pełni uwzględniający kosztochłonność za powtarzanie zajęć przez studentów z powodów 
niezadowalających wyników w nauce. Przedstawiony i zatwierdzony został plan rzeczowo-
finansowy dyscyplinujący poszczególnych dysponentów środków finansowych do uważnego 
i oszczędnego gospodarowania przydzielonymi środkami. Po raz pierwszy plan rzeczowo-
finansowy Uczelni w pełni uwzględnia autonomię finansową wydziałów oraz innych 
dysponentów środków finansowych. Na tej podstawie wydziały ustalają własne plany 
rzeczowo-finansowe na dany rok. Wysokość przewidzianych planem wydatków została ściśle 
uwarunkowana możliwością pozyskania środków na ich pokrycie. Wprowadzenie 
powyższych zarządzeń pozwoli jasno określić zasady odpowiedzialności za powierzone 
środki finansowe i sposób ich wydatkowania. Wobec trudnej sytuacji finansowej niezbędne 
stało się zaciągnięcie przez władze Uczelni kredytu. 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. Rok akademicki 2012/2013 był również rokiem podejmowania ważnych decyzji 
o charakterze naukowym. Jednym z fundamentalnych działań było wprowadzenie, poprzez 
uchwałę Senatu Uczelni, zasad polityki kadrowej obowiązujących w Akademii. Powyższe 
zasady w sposób jasny i precyzyjny regulują sposób zatrudniania nowych nauczycieli 
akademickich, jak też drogi awansu dla pracowników już zatrudnionych. Odnotować należy 
również stałe podnoszenie kwalifikacji naukowych przez nauczycieli akademickich 
zatrudnionych w Uczelni, co zaowocowało w poprzednim roku akademickim uzyskaniem 
habilitacji lub tytułu naukowego profesora przez niektórych pracowników Akademii, a także 
wzrostu liczby projektów naukowych realizowanych przez pracowników AWF. W ramach 
programu „Rozwój Sportu Akademickiego” prowadzimy już łącznie 7 projektów, co stawia 
nas na pozycji lidera wśród wszystkich startujących w konkursie jednostek. Powołaliśmy 
Akademickie Centrum Wdrożeniowe, które łączy trzy jednostki naukowe: AWF, Instytut 
Wzornictwa Przemysłowego i Medicover, na rzecz współpracy przy realizacji badań 
naukowych i prac rozwojowych, w zakresie związanym z naukami o zdrowiu. 
Efektem tak szerokiej współpracy są wspólne projekty z Instytutem Biologii Doświadczalnej 
im. M. Nenckiego PAN, Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej, Szkoły 
Główniej Służby Pożarniczej, Instytutem Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej, czy też 
Politechniką Warszawską, Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej i Instytutem Sportu.  

Rok akademicki 2012/2013 był ponadto rokiem przyjmowania ważnych dla Uczelni 
aktów prawnych, jak chociażby znacząca nowelizacja Regulaminu Studiów czy uchwała 
wprowadzająca nowe zasady pobierania opłat od studentów za świadczone przez Uczelnię 
usługi edukacyjne. Dokonano również wyboru wszelkich organów opiniodawczych w nowej 
kadencji, jak komisje senackie, dyscyplinarne czy Rada Biblioteczna. Pod koniec roku 
akademickiego Senat Uczelni podjął również uchwałę w sprawie wyrażenia pozytywnej 
opinii dotyczącej utworzenia nowego wydziału oraz filii Uczelni w Białej Podlaskiej. 
Zlikwidowano natomiast jednostkę międzywydziałową - Studium Języków Obcych, która 
nieefektywnie realizowała zajęcia dydaktyczne. Podjęto również uchwałę w sprawie 
zatwierdzenia nowego wzoru dyplomu ukończenia studiów w AWF Warszawa, a także 
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przyjęto kompleksową uchwałę w sprawie określenia polityki jakości uczelnianego systemu 
zapewniania jakości kształcenia, organizacji i trybu wyboru jednostek odpowiedzialnych za 
działanie uczelnianego systemu zapewniania jakości kształcenia. 

W roku sprawozdawczym podpisano kilka ważnych umów o charakterze krajowym, 
w szczególności ze związkami sportowymi (np. PZLA czy PZP), jak i międzynarodowym (np. 
z Narodowym Ukraińskim Uniwersytetem Wychowania Fizycznego i Sportu w Kijowie). 
Podpisywanie umów ze związkami sportowymi stało się niezbędne wobec ustawowej 
deregulacji zawodu trenera. Rektorzy Akademii Wychowania Fizycznego podjęli starania w 
tym zakresie podpisując porozumienie w sprawie kształcenia kandydatów do podejmowania 
działalności szkoleniowej w sporcie. Dla utrzymania wysokiej jakości kształcenia, 
włączyliśmy do współpracy Związki Sportowe, w zakresie kreowania rozwiązań 
programowo-organizacyjnych kształcenia kandydatów do prowadzenia działalności 
szkoleniowo-treningowej w dyscyplinach sportu odpowiadających poszczególnym Związkom 
Sportowym. Podpisanie powyższych umów pozwoli na dalszy rozwój Akademii, jak również 
na realizowanie projektów niemożliwych do spełnienia finansowo i organizacyjnie w 
pojedynkę.  

W roku sprawozdawczym reaktywowano, po wielu latach, imprezę marszową z 
okresu między-wojennego (1918-1939) o charakterze patriotyczno-sportowym "Warszawa - 
Sulejówek". W Akademii odbywały się również liczne konferencje, w tym o charakterze 
międzynarodowym. W szczególności należy odnotować konferencję ICAP-u, aktywne 
uczestnictwo władz Uczelni w pracach zarówno KRASP, jak i w pracach innych organizacji 
skupiających uczelnie wyższe, w tym uczelnie wychowania fizycznego. Jesienią ubiegłego 
roku zainaugurowaliśmy  debaty poświęcone edukacji fizycznej, jej uwarunkowaniom, 
sytuacji obecnej, aktualnemu statusowi w społeczeństwie, oraz formie edukacji fizycznej w 
przyszłości. Na spotkanie przybyli nauczyciele wychowania fizycznego ze wszystkich szczebli 
edukacji. Pojawili się również przedstawiciele środowisk sportowych szczególnie związanych 
ze szkołą: trenerzy, instruktorzy oraz przedstawiciele służby zdrowia. Licznie przybyli 
nauczyciele akademiccy i studenci AWF. II Ogólnopolska debata o uwarunkowaniach, 
realiach i wyzwaniach edukacji fizycznej odbędzie się jesienią 2013 roku. Wierzymy, że 
władze państwowe włączą się aktywnie w dyskusję o kondycji fizycznej dzieci i młodzieży, 
kształceniu nauczycieli wychowania fizycznego, mechanizmach kontroli jakości wychowania 
fizycznego czy też proponowanym przez nas wydzieleniu przedmiotu wychowania fizycznego 
na pierwszym etapie edukacji czyli w klasach 1-3. Jest to kluczowy okres w rozwoju 
psychomotorycznym dziecka i nie może być pomijany, w dostarczaniu bodźców do 
prawidłowego rozwoju. 

 Z satysfakcją należy podkreślić stałe dostosowywanie się Akademii  do standardów 
europejskich, rozwój sieci informatycznej, w tym rosnącą wymianę studentów i stałe 
zwiększanie zaangażowania w ramach programu „Erasmus”. Odnotować trzeba również 
bardzo sprawne i efektywne działania podejmowane przez członków samorządu studentów, 
w szczególności doskonałą organizację Juwenaliów. Znaczącym sukcesem Uczelni w 
2012/2013 r. było również oddanie do użytku Regionalnego Ośrodka Badań i Rozwoju w 
Białej Podlaskiej. 
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Akty prawa wewnętrznego Uczelni w roku akademickim 2012/2013  
 

 

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 Komisji Senackich 
 

Senacka Komisja ds. Odznaczeń, Wyróżnień i Nagród 
 

Działalność komisji w 2012 r.: 

 
Na posiedzeniu, które odbyło się w dniu  15 marca 2012 roku członkowie Komisji* zapoznali się z Regulaminem 

działania Senackiej Komisji ds. Odznaczeń, Wyróżnień i Nagród, a następnie ustalili kryteria kwalifikowania 

wniosków zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Przewodnicząca Komisji prof. Lidia Ilnicka 

przystąpiła do odczytywania wniosków o przyznanie n/w odznaczeń. Wszystkie decyzje dotyczące opiniowania 

wniosków oraz zmiany klasy lub stopnia odznaczenia były podejmowane w drodze głosowania. 

 

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 

 

1. P. dr hab. prof. AWF Krystyna Górniak profesor nadzwyczajny                WWFiS Biała Podlaska 

zaopiniowany pozytywnie 

 

Złoty Krzyż Zasługi 

1. P. dr Jerzy Chełmecki                 adiunkt                 AWF Warszawa 

zaopiniowany pozytywnie 

2. P. Małgorzata Jarosz-Milik   specjalista   AWF Warszawa 

zaopiniowany pozytywnie 

3. P. prof. dr hab. Andrzej Kosmol   profesor zwyczajny                 AWF Warszawa 

zaopiniowany pozytywnie 

4. P. dr Adam Martyn    docent    AWF Warszawa 

zaopiniowany pozytywnie 

5. P. dr Danuta Niedźwiecka-Kącik                 adiunkt                  AWF Warszawa 

zaopiniowany pozytywnie 
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Srebrny Krzyż Zasługi 

1. P. Grażyna Łepecka    specjalista   WWFiS Biała Podlaska 

zmiana odznaczenia na Medal Srebrny za Długoletnią Służbę 

2. P. Beata Nitychoruk    specjalista   WWFiS Biała Podlaska 

zmiana odznaczenia na Medal Srebrny za Długoletnią Służbę 

3. P. dr hab. prof. AWF Andrzej Wiśniewski profesor nadzwyczajny                                     AWF Warszawa 

zaopiniowany pozytywnie 

 

Brązowy Krzyż Zasługi 

1. P. dr Małgorzata Gałązka                 asystent                          AWF Warszawa 

zaopiniowany negatywnie 

2. P. mgr Zofia Krawczyk             wykładowca            AWF Warszawa 

podwyższenie klasy odznaczenia na Srebrny Krzyż Zasługi 

3. P. mgr Piotr Majdak    asystent                          AWF Warszawa 

zaopiniowany negatywnie 

 

Medal Złoty Za Długoletnią Służbę 

1. P. dr Włodzimierz Banasik   adiunkt                           AWF Warszawa 

zaopiniowany negatywnie ze względów formalnych (brak potwierdzenia zatrudnienia) 

2. P. Maria Karczmarek    specjalista             AWF Warszawa 

zaopiniowany pozytywnie 

3. P. Henryk Kowieski     kierowca   WWFiS Biała Podlaska 

zaopiniowany pozytywnie 

4. P. Teresa Orłowska    specjalista               AWF Warszawa 

zaopiniowany pozytywnie 

5. P. dr hab. prof. AWF Stanisław Piekarski profesor nadzw.                                           AWF Warszawa 

zaopiniowany pozytywnie 

6. P. Grażyna Stępniak    specjalista                AWF Warszawa 

zaopiniowany pozytywnie 

7. P. Anna Szczepańska                specjalista                 AWF Warszawa 

zaopiniowany pozytywnie 

8. P. Jadwiga Wiechowska                 specjalista                AWF Warszawa 

zaopiniowany pozytywnie 

 

Medal Srebrny Za Długoletnią Służbę 

1. P. mgr Małgorzata Butkiewicz-Ostrowska     główny specjalista                              AWF Warszawa 

zaopiniowany pozytywnie 

2. P. mgr Beata Targosińska               specjalista                AWF Warszawa 

zaopiniowany pozytywnie 

 

Medal Brązowy Za Długoletnią Służbę 

1. P. mgr Anna Godlewska               specjalista                AWF Warszawa 

zaopiniowany pozytywnie 

2. P. mgr Marek Himkowski   kierownik działu                                            AWF Warszawa 

zaopiniowany pozytywnie 

3. P. Barbara Iwanicka    specjalista   WWFiS Biała Podlaska 

zaopiniowany pozytywnie 

4. P. dr Anna Kuk                  adiunkt                               AWF Warszawa 

zmiana odznaczenia na Brązowy Krzyż Zasługi 

5. P. mgr Paweł Targoński   główny specjalista                              AWF Warszawa 

zaopiniowany pozytywnie 

6. P. inż. Krzysztof Wapa       specjalista ds. informatyki                 WWFiS Biała Podlaska 

zaopiniowany pozytywnie 

7. P. dr Ida Wiszomirska                   adiunkt                               AWF Warszawa 
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zmiana odznaczenia na Brązowy Krzyż Zasługi 

 

Medal Komisji Edukacji Narodowej 

1. P. dr Dorota Kamień    adiunkt               AWF Warszawa 

zmiana odznaczenia na Brązową Odznakę „Za Zasługi dla Sportu” 

2. P. mgr Jacek Krawczyk   starszy wykładowca              AWF Warszawa    

zaopiniowany pozytywnie        
3. P. mgr Waldemar Madej               starszy wykładowca               AWF Warszawa 

zaopiniowany pozytywnie 

4. P. prof. dr hab. Dmytro Poliszczuk              profesor zwyczajny               AWF Warszawa 

zaopiniowany pozytywnie 

5. P. dr Agnieszka Wójcik                adiunkt                AWF Warszawa 

zmiana odznaczenia na Srebrny Krzyż Zasługi 

 

Brązowa Odznaka „Za Zasługi dla Sportu” 

1. P. dr Anna Pastuszak                adiunkt                AWF Warszawa 

zaopiniowany negatywnie 

 

Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Turystyki” 

1. P. dr Małgorzata Gałązka                  asystent                AWF Warszawa 

zaopiniowany negatywnie 

2. P. mgr Piotr Majdak    asystent                AWF Warszawa 

zaopiniowany negatywnie 

 

Działalność komisji w 2013 r.: 
Na posiedzeniu Komisji, które odbyło się w dniu  5 marca 2013 roku rozpatrzone zostały wnioski (niżej 

wymienione) na odznaczenia państwowe i resortowe dla następujących pracowników naszej Uczelni: 

 

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 

1. P. dr hab. Ewa Kozdroń   profesor nadzwyczajny                             AWF Warszawa 

 

Złoty Krzyż Zasługi 

P. dr hab. Wojciech Szeligiewicz  profesor nadzwyczajny                                  AWF Warszawa 

    

Srebrny Krzyż Zasługi 

P. mgr Wiesław Januć                starszy wykładowca              AWF Warszawa 

P. dr Joanna Kalecińska                adiunkt                AWF Warszawa 

P. dr Bartłomiej Krynicki                adiunkt                AWF Warszawa 

P. dr hab. Natalia Morgulec-Adamowicz              adiunkt                AWF Warszawa 

 

Medal Złoty Za Długoletnią Służbę 

P. Barbara Arcewicz    specjalista   AWF Warszawa 

P. Mirosława Frąc    specjalista   AWF Warszawa 

P. dr hab. Krzysztof Jankowski                adiunkt                 AWF Warszawa 

P. mgr Bożena Januć    wykładowca   AWF Warszawa 

P. dr Janusz Matusiak    starszy wykładowca  AWF Warszawa 

P. mgr Maryla Miecznikowska              kustosz                 AWF Warszawa 

P. Maria Ogrodnik    bibliotekarz   AWF Warszawa 

P. dr Grzegorz Sadowski                  adiunkt                 AWF Warszawa 

P. Regina Stolarczyk    starszy magazynier  AWF Warszawa 

  

Medal Srebrny Za Długoletnią Służbę 

P. Ewa Bulska    starszy dokumentalista                           AWF Warszawa 

P. Małgorzata Olkowska   bibliotekarz                AWF Warszawa 

P. dr Hanna Prószyńska-Bordas  starszy wykładowca               AWF Warszawa 
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P. mgr Sylwia Roszczyk               kustosz                AWF Warszawa 

P. dr Beata Wojtyczek               adiunkt                AWF Warszawa 

 

Medal Brązowy Za Długoletnią Służbę 

P. dr Joanna Femiak    adiunkt                AWF Warszawa 

P. dr Artur Kieszek    adiunkt                AWF Warszawa 

P. dr Michał Lenartowicz                  adiunkt                AWF Warszawa 

P. dr Piotr Rymarczyk   starszy wykładowca               AWF Warszawa 

P. dr Michał Staniszewskl                  adiunkt                AWF Warszawa 

P. dr Ida Wiszomirska                 adiunkt                AWF Warszawa 

P. dr Przemysław Zybko                 adiunkt                AWF Warszawa 

 

Medal Komisji Edukacji Narodowej 

P. dr Dorota Kamień    starszy wykładowca  AWF Warszawa 

P. prof. zw. Andrzej Kosmol   profesor zwyczajny  AWF Warszawa             

P. dr hab. Ludwik Mazurkiewicz                 profesor nadzwyczajny               AWF Warszawa 

 

Złota Odznaka „Za Zasługi dla Sportu” 

P. mgr Joanna Czekalska                  wykładowca   AWF Warszawa 

 

Brązowa Odznaka „Za Zasługi dla Sportu” 

P. dr Anna Pastuszak                adiunkt                 AWF Warszawa 

P. dr Beata Wojtyczek                             adiunkt                 AWF Warszawa 

 

 

Członkowie Komisji zapoznali się z Regulaminem działania Senackiej Komisji ds. Odznaczeń, Wyróżnień i 

Nagród, a następnie ustalili kryteria kwalifikowania wniosków zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. 

Przewodnicząca Komisji, prof. Lidia Ilnicka przystąpiła do odczytywania wniosków o przyznanie w/w 

odznaczeń. Wszystkie decyzje dotyczące opiniowania wniosków oraz zmiany klasy lub stopnia odznaczenia były 

podejmowane w drodze głosowania. 

 

 Wniosek na Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski dla Pani dr hab. prof. AWF Ewy Kozdroń został 

przez Komisję zaopiniowany pozytywnie. 

 

Wniosek na „Złoty  Krzyż  Zasługi” dla Pana dr hab. prof. AWF Wojciecha Szeligiewicza został przez Komisję 

zaopiniowane pozytywnie. 

 

Z  4  wniosków na „Srebrny Krzyż Zasługi” - wszystkie zostały przez Komisję zaopiniowane pozytywnie. 

 

Z  9  wniosków na  „Medal Złoty Za Długoletnią Służbę” - wszystkie zostały przez Komisję zaopiniowane 

pozytywnie. 

 

Z  5  wniosków na  „Medal Srebrny Za Długoletnią Służbę” – wszystkie zostały przez Komisję zaopiniowane 

pozytywnie. 

 

Z  7  wniosków na  „Medal Brązowy Za Długoletnią Służbę” - wszystkie zostały przez Komisję zaopiniowane 

pozytywnie. 

 

Z  3 wniosków złożonych na „Medal Komisji Edukacji Narodowej”: 

- wniosek dla Pani dr Doroty Kamień został  przez Komisję zaopiniowany negatywnie; 

- 2 wnioski (Pana prof. zw. Andrzeja Kosmola i Pana dr hab. prof. AWF Ludwika Mazurkiewicza)  Komisja 

zaopiniowała pozytywnie. 

 

Wniosek na Złotą Odznakę „Za Zasługi dla Sportu” dla Pani mgr Joanny Czekalskiej został przez Komisję 

zaopiniowany pozytywnie. 
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Z 2 wniosków na Brązową Odznakę „Za Zasługi dla Sportu” – wszystkie zostały przez Komisję zaopiniowane 

pozytywnie. 

 
*Skład Komisji:  

- dr hab. prof. AWF Lidia ILnicka (przewodnicząca), 

- dr Elżbieta Ostrowska (zastępca przewodniczącej),  

- mgr Maria Fabijanowska (sekretarz) 

- dr Jacek Klawender,  

- dr Kazimierz Chmielewski (ZWWF Biała Podlaska)  

- dr Janusz Jaszczuk (ZWWF Biała Podlaska)  

- dr Jerzy Królicki (przedstawiciel wszystkich Związków Zawodowych Uczelni) 

- dr Waldemar Skowroński 

- doc. dr Tadeusz Staniszewski 

- mgr Anna Godlewska 

- mgr Małgorzata Butkiewicz-Ostrowska 

- Eugeniusz Szmalec  

 

 

Senacka Komisja ds. Dydaktyki  

      
     W przedmiotowym okresie sprawozdawczym Senacka Komisja ds. Dydaktyki AWF Warszawa odbyła 2 

protokołowane posiedzenia (10.01.2013 i 28.02.2013). W obu spotkaniach uczestniczyła Prorektor ds. 

Studenckich i Kształcenia prof. Jolanta Mogiła-Lisowska, a 28.02.2013 także pani Katarzyna Dąbrowska, 

specjalista ds. jakości kształcenia. 

Komisja, a szczególnie przewodniczący i sekretarz Komisji mieli także bardzo liczne spotkania robocze w 

mniejszych zespołach, niezbędne do opracowania dokumentów i decyzji wypracowywanych przez jej członków. 

Większość analiz dokumentów, konsultacji i wypracowywania opinii odbywała się drogą mailową lub 

telefoniczną. 

 

W roku akademickim 2012/2013 Komisja procedowała i wydała opinie w sprawie: 

-  Projektu efektów kształcenia dla studiów podyplomowych „Psychologia sportu”, prowadzonych na Wydziale 

Wychowania Fizycznego.  

- Projektu efektów kształcenia dla studiów podyplomowych „Żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie” 

prowadzonych na Wydziale Wychowania Fizycznego.  

- Projektu efektów kształcenia dla studiów podyplomowych „Trener II klasy w danej dyscyplinie sportu” 

prowadzonych na Wydziale Wychowania Fizycznego.  

- Projektu efektów kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku „Terapia zajęciowa”, który miałby być 

prowadzony na Wydziale Rehabilitacji. 

- Projekt efektów kształcenia dla studiów podyplomowych „Dziennikarstwo sportowe” prowadzonych na 

Wydziale Wychowania Fizycznego. 

- Projektu efektów kształcenia dla planowanych studiów I stopnia o profilu praktycznym dla kierunku „Rozwój 

Lokalny i Regionalny” na Wydziale Turystyki i Rekreacji. 

- Projektu efektów kształcenia dla studiów podyplomowych „Relaksacja i joga” prowadzonych na Wydziale 

Rehabilitacji. 

 

W omawianym okresie komisja wystosowała 9 pism i reagowała terminowo na kierowane do niej prośby 

dotyczące konsultacji lub opiniowania projektów zmian wprowadzanych w Uczelni. Z posiedzeń komisji 

dostępne są protokoły ze szczegółowym opisem przebiegu spotkań i podjętych decyzji (w dokumentacji komisji).  

  

 

Senacka Komisja Mieszkaniowa 

 
W roku akademickim 2012-2013 Senacka Komisja Mieszkaniowa działała w składzie zatwierdzonym przez Senat 

i realizowała działania zgodne ze statutem Uczelni oraz regulaminem SKM. 
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W minionym okresie SKM odbyła 5 zebrań, podczas których omawiała sprawy zlecone przez J.M. Rektora 

Uczelni. 

Komisja dokonała : 

-  oględzin i oceny  aktualnego stanu lokali przeznaczonych do przydziału dla pracowników, 

- rozpatrzyła i zaopiniowała 7 podań pracowników, ubiegających się o przydział mieszkania, bądź o polepszenie 

warunków mieszkaniowych na terenie Uczelni. 

 

W wyniku dokonanego przeglądu stwierdzono, że aktualny stan zasobów lokalowych Uczelni na dzień 

01.07.2013 roku, z wyjątkiem mieszkań zasiedlonych, jest następujący: 

- budynek C lokal nr 12 (44,5 m
2
)  do kapitalnego remontu, od 8 lat nie zasiedlony, 

- budynek D lokal nr 69 (39,7 m
2
) stan po pęknięciu rury kanalizacyjnej, do remontu, lokal, umeblowany, 

- budynek D lokal nr 77 (36,6 m
2
), lokal do odmalowania, 

- budynek F lokal  nr 93 (36,54 m
2
) do kapitalnego remontu, 

- budynek D lokal nr 70 (33,30 m
2
) do zagospodarowania od 01.08.2013, wymaga odnowienia. 

 

Komisja wnioskuje o podjęcie prac przystosowawczych oraz podjęcie umów z potencjalnymi najemcami w celu 

jak najszybszego wykorzystania pustostanów. 

 

Senacka Komisja Etyki Badań Naukowych 

     W roku akademickim 2012/2013 Senacka Komisja Etyki Badań Naukowych realizowała działania 

zgodnie ze statutem Uczelni i dotychczasowym regulaminem.  

    Senat AWF powołał na przewodniczącą SKEBN – dr hab. prof. AWF Alicję Przyłuską – Fiszer (Uchwała Nr 

69/2011/2012 z dnia 25.09.2012). Przewodnicząca zaproponowała skład komisji, który został ostatecznie 

zatwierdzony przez Senat (Uchwała Nr 5/2012/2013 z dnia 23.10.2012). 

     Senacka Komisja Etyki Badań Naukowych rozpoczęła swoja działalność zebraniem, które odbyło się 26 

listopada 2012. Podczas spotkania wybrano zastępcę przewodniczącej Komisji – dr hab. n. med. prof. AWF 

Andrzeja Wiśniewskiego, zapoznano się z dokumentami będącymi podstawą działania Komisji oraz 

przedyskutowano proponowane zmiany w dotychczasowym regulaminie działania SKEBN. 

     Projekt nowego regulaminu Komisji został przedstawiony do konsultacji, a po wprowadzeniu zgłoszonych 

uwag, ostateczna wersja regulaminu wraz z załącznikami została złożona 05 kwietnia 2013 Prorektorowi ds. 

Nauki i Współpracy Międzynarodowej z wnioskiem o opinię prawną i opinię Senatu AWF. 

     W okresie sprawozdawczym SKEBN rozpatrzyła i zaopiniowała 23  wnioski projektów badawczych, oceniając 

je pod względem spełniania zasad  etycznych prowadzenia badań z udziałem człowieka.  

 

Senacka Komisja Nauki 

    Senacka Komisja Nauki, zwana dalej Komisją jest ciałem opiniującym, a także proponującym przedsięwzięcia 

dotyczące szeroko pojętej nauki i prac badawczych. Komisja jest powołana do realizowania zadań określonych w 

Uchwale Nr 7/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 23 

października 2012 roku. 

    W roku akademickim 2012/2013 Komisja odbyła 10 posiedzeń. W posiedzeniach ucze-stniczyli: Prorektor ds. 

Nauki i Współpracy Międzynarodowej oraz Prodziekani ds. Nauki.  

Zakres działalności Komisji obejmował: 

 opiniowanie rocznych i końcowych sprawozdań z realizacji projektów statutowych; 

 opiniowanie wniosków o otwarcie nowego projektu badań statutowych; 

 wydawanie doraźnych opinii.  

 

Sprawozdania z realizacji projektu statutowego, roczne lub końcowe, składają kierownicy projektu po 

minium półrocznym okresie realizacji. Sprawozdania podlegają ocenie recenzenta. W roku akademickim 

2012/2013 zaopiniowano 59 sprawozdań.  

W tabeli przedstawiono podział ocenionych sprawozdań na Wydziały, rodzaje projektów oraz rodzaje 

sprawozdań: 
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Rodzaj projektu/Wydział WWF WWFiS WR WTiR 

DS* 
roczne 17 10 2 2 

końcowe 4 3 2 4 

DM** 
roczne 9 0 0 2 

końcowe 1 0 2 1 

 

* dotacja bazowa na utrzymanie potencjału badawczego. 

** dotacja celowa na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, 

służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich. 

 

Wnioski o otwarcie nowego projektu DS składane są w terminie ogłaszanym komunikatem na stronie 

www. Wnioski o otwarcie projektu DM przyjmowane są przez sekretarza Komisji i opiniowane na bieżąco. W 

okresie sprawozdawczym zaopiniowano 10 wniosków DS: 2 odrzucono, 4 są już pozytywnie ocenione i 

zarejestrowane, 4 odesłano do korekty. W tym okresie zaopiniowano również 17 wniosków młodych naukowców: 

12 wniosków pozytywnie – 11 wniosków jest zarejestrowanych, 1 wniosek oczekuje na opinię Senackiej Komisji 

Etyki Badań Naukowych, 5 wniosków zostało odrzuconych. 

 

W czasie posiedzeń Komisji podjęto dyskusję nad:  

 strategią rozwoju nauki w Uczelni i rolą Senackiej Komisji Nauki w tej strategii; 

 polityką wydawniczą AWF Warszawa, w tym kondycją czasopism naukowych wydawanych przez AWF 

Warszawa;  

 zmianami w systemie oceny wniosków o otwarcie nowego projektu; zaproponowano krótkie 10 minutowe 

prezentacje, w wyniku których członkowie SKN, po zapoznaniu się ze wszystkimi projektami, będą mogli 

urangować je względem siebie. Takie urangowanie ma pomóc dziekanom w podjęciu decyzji o finansowaniu 

wybranych projektów (odbyło się 10 takich prezentacji: 5 projektów DS i 5 projektów DM – wszystkie z 

WWF); 

 opiniowaniem przez Komisję wniosków składanych do Narodowego Centrum Nauki;  

nowym "Regulaminem SKN”. 

 

Senacka Komisja Prawno-Statutowa 

    W okresie roku akademickiego 2012/2013 Komisja Prawno-Statutowa analizowała akty prawne powstające w 

Uczelni w aspekcie ich zgodności ze statutem oraz ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym. Przedstawiciele 

komisji wielokrotnie dokonywali wykładni przepisów statutu na wniosek Senatu, Uczelnianej Komisji Wyborczej 

i innych organów Uczelni. Przedstawiciele komisji również na bieżąco zabierali na forum Senatu stanowisko w 

sprawie podejmowanych przez ten organ uchwał, zarówno w aspekcie formalnym, jak i merytorycznym. W 

następnym roku akademickim Komisję Prawno-Statutową czekają prace związane z nowelizacją Statutu Uczelni i 

innych aktów prawnych AWF Warszawa uwarunkowaną zarówno planami powołania nowego wydziału i filii 

Uczelni w Białej Podlaskiej, jak i bardzo prawdopodobną nowelizacją Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. 

 

Senacka Komisja ds. Sportu 

W skład senackiej Komisji ds. Sportu na kadencję 2012 – 2016 na mocy   Senatu Akademii Wychowania 

Fizycznego  Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 23 października 2012 roku powołano:  dr Roberta 

Białeckiego  (WWF), doc .dr Leszka Cicirko  (WWFiS w Białej Podlaskiej), dr Bartłomieja Krynickiego  (TiR),  

mgr Wiesława Młodawskiego  (administracja ), dr hab. Krzysztofa  Perkowskiego    (WWF), dr Izabelę 

Rutkowską  (RR), PawłaWierzchonia (studenta), dr Marię Długosielską (WWF) oraz  dodatkowo,  akceptacją 

Senatu dr Artura Kruszewskiego (WWF).   

W br. akademickim komisja spotkała się 7 razy: 2012 r.-07.XI, 21.XI, 5.XII. / 2013 r. - 5.03,  17.04, 20.06, 21.06. 

1. W wyniku prac Komisja skierowała do Rektora 5 pism:  

- w sprawie obniżenia limitu godzin nauczycielom akademickim za wybitne osiągnięcia sportowe -   

   zaakceptowano na posiedzeniu Senatu 13.10.2012 r., 

- propozycję wyróżnienia podczas Święta Szkoły wybitnych trenerów- nauczycieli akademickich, 
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   nagrodzono  3 osoby: mgr P. Słomiński, mgr W. Madej, dr R. Białecki, 

     - opracowano projekt  w sprawie Zasad Organizacji przyznawania ITS i IPS (pismo wysłane 7.12.2012 r.), 

  - w sprawie powołania do składu  Komisji dr Artura Kruszewskiego (pismo z dnia 8.03. 2013 r.),  akceptacja 

Senatu, 

- w sprawie opłat za specjalizacje sportowe i RR w roku ak. 2012/2013 (8.03. 2013 r.) 

 

2. Sprawy Wydziału Wychowania Fizycznego: 

 

- zaproponowano ujednolicenie maksymalnej liczby pkt. za świadectwo maturalne i sprawność fizyczną po 72 

pkt. na kierunku sport, podobnie jak ma to miejsce na kierunku wychowanie fizyczne. Zatwierdzono na RW 

kierunku WF. 

- po analizie osób wskazanych przez AZS-AWF w Warszawie i AZS-AWFiS w Białej Podlaskiej komisja  

rekomendowała  do zwolnienia z egzaminów sprawnościowych i zaliczenia maksymalnej liczby punktów w 

części warszawskiej 23 zawodników,  w wydziale zamiejscowym – 8 osób (na podstawie Uchwały 

Nr35/2010/2011 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 24 maja 

2011 roku, pkt.  II,3, załącznik nr 11).  

 

3. Inne: 

- 7 lutego – dr Artur Kruszewski reprezentował Uczelnię na  roboczym spotkaniu poświęconym przygotowaniom 

do Kongresu wykorzystania infrastruktury sportowej województwa mazowieckiego oraz aktywizacji 

sportowej i rekreacyjnej społeczności lokalnej, 

- opracowano listę zawodników-studentów z kierunku wychowanie fizyczne i kierunku sport, na 

podstawie podań do Dziekana z prośbą o przyznanie ITS, 

- przeprowadzono rozmowę z Przewodniczącym Samorządu AWF W-wa (styczeń 2013)  w sprawie 

powołania do Komisji Sportu studenta, przedstawiciela samorządu – rozmowa zakończona 

niepowodzeniem (nie ma chętnych do pracy w  Komisji ?), 

- przekazano na stronę internetową AWF informacji o osiągnięciach sportowych za granicą i w kraju: Krzysztof 

Królika  i Franciszka Badowskiego,  Katarzyny Michalak (obie zawodniczki trenuje dr Artur Kruszewski, 

pracownik Z-du Sportów Walki), Smektały Kamili (2 razy),  Staly Dagmary, reprezentantów AWF na Letniej 

Uniwersjadzie, 

-  informację o Akademickie Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza w judo mężczyzn (1 grudnia) 

-  informację o przyznaniu mgr Waldemarowi Madejowi dyplomu przez Prezydenta Polski za działalność na rzecz 

osób niepełnosprawnych,   

-  informację o zaangażowaniu mgr Wiesława Janucia w paraolimpiadzie – przedstawiciel Polski I Europy na 

Mistrzostwach Świata. 
 

Senacka Komisja ds. Budżetu, Finansów i Zarządzania Majątkiem Uczelni  

 

Senacka  Komisja ds. Budżetu, Finansów i Zarządzania Majątkiem Uczelni została powołana Uchwałą Senatu nr 

2 z dnia 23 października 2012 roku, w następującym składzie: 

1. Doc. Dr Sławomir Neuhorn (przewodniczący) 

2. Dr hab. prof. AWF Krzysztof Buśko (sekretarz) – WWF 

3. Doc. dr Andrzej Gryglewicz – WR 

4. Mgr Waldemar Madej – WWF 

5. Prof. dr hab. Tomasz Michalski (wiceprzewodniczący) – WTiR 

6. Mgr Andrzej Misiński - WWFiS 

7. Dr hab. prof. AWF Jerzy Sadowski – WWFiS 

 Uchwałą Senatu nr 86 z dnia 18 czerwca 2013 roku zostali odwołani ze składu Komisji: dr hab. prof. 

AWF Krzysztof Buśko – sekretarz Komisji (ustanie stosunku pracy w uczelni) oraz prof. dr hab. Tomasz 

Michalski – zastępca przewodniczącego (pisemna rezygnacja z członkostwa w Komisji). W skład komisji został 

powołany dr Janusz Matusiak (WTiR). 

I. Dane ogólne 

1. Komisja sformułowała 5 opinii dotyczących kwestii finansowych  w pismach: SKB/3, SKB/4, SKB/5, 

SKB/6, SKB/10 - dotyczących: projektu zmian w planie rzeczowo-finansowym na rok 2012 oraz prowizorium 
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budżetowym na 2013 r., opinii i raportu z badania niezależnego biegłego rewidenta sprawozdania finansowego 

za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.; wykonania planu rzeczowo-finansowego w 2012 oraz  projektu 

planu rzeczowo-finansowego na rok 2013;  

2. Ponadto opracowano sprawozdanie za rok akademicki 2012/2013. Pozostałe pisma  dotyczyły spraw 

osobowych w komisji. 

3. Opinie Komisji wypracowano na zebraniach lub wymieniane były drogą mailową. Należy podkreślić, że 

materiały do opinii przekazywane były zbyt późno, co w znacznym stopniu utrudniało pracę Komisji i 

niekiedy uniemożliwiało bezpośrednią wymianę poglądów.  

 

II. Dane szczegółowe 

 1. Opinia dotycząca projektu zmian w planie rzeczowo-finansowym na rok 2012 oraz prowizorium 

budżetowego na 2013 r. 

1. Ogólne uwagi Komisji  

1.1. Ponieważ zmiany dotyczyły obecnego roku kalendarzowego i obejmowały pierwsze 10 miesięcy, 

Komisja ustosunkowała się w sposób ogólny jedynie do niektórych propozycji zmian.   

1.2. Komisja zwróciła uwagę na brak w przedstawionym materiale dotyczącym prowizorium na 2013 r., 

propozycji podziału środków na poszczególne wydziały w części warszawskiej uczelni. 

2. Uwagi do poszczególnych dokumentów 

Plan rzeczowo – finansowy na rok 2012 wraz z naniesionymi zmianami  

2.1. Plan rzeczowo-finansowy na 2012 r. opiewał na kwotę 113 461 680 zł. Plan po zmianach 

ma wynieść 109 177 976. Różnica wynosi 4 283 704 zł.  

2.2. W odniesieniu do wynagrodzeń osobowych pracowników (poz. 1.) zwraca uwagę 

zmniejszenie tego składnika w WWiS o kwotę 570 000 zł (składowe z pkt. a, b, c, d, e, 7). W 

części warszawskiej proponowana jest zmiana w pkt. b, przy nieznanej kwocie wykonania za 

I–X.2012. Zmniejszona jest kwota finansowania z funduszy europejskich o 102 000 zł, 

pojawia się nieplanowana kwota 48 708 w części bialskiej.   

2.3. W poz. 4 (stypendia opłacane z pomocy materialnej) jest istotne zwiększenie kwoty z 

5 695 265 zł do 6 131 463. Różnica wynosi 436 198 zł.  

2.4. W poz. 10 (materiały i wyposażenie – materiału budowlane) w części warszawskiej 

występuje istotne zmniejszenie kwoty dotyczącej materiałów budowlanych z 269 000zł do 

50 000 zł. W części bialskiej w pozycji 8 figuruje kwota 19 548 zł, która nie jest 

uwidoczniona w pozycji 14 (plan po zmianach). 

2.5. W pozycji 11 (Media) widoczne jest zmniejszenie wydatków w części bialskiej o kwotę 

64 000 zł, co można uznać za sukces osób kierujących w obniżaniu kosztów tej znaczącej w 

planie pozycji. 

2.6. W pozycji 12 (usługi materialne i niematerialne) należy odnotować znaczące zmniejszenie 

wydatków o kwotę 1 032 977 zł (w części warszawskiej – o kwotę 865 393 zł). W pozycji 12 

(wykonanie I-X) figuruje kwota 185 700 zł a w poz. 14 (plan po zmianach kwota 180 000 zł. 

Komisja sugerowała skorygowanie tej różnicy. 

2.7. Zwraca uwagę zmiana planu w poz. 14 (pozostałe koszty/aparatura) – zwiększenie kwoty o 

552 745 zł = 168,97% planu (dotyczy obu części uczelni). Komisja poprosiła o wyjaśnienie 

zwiększenia kwoty w tej pozycji.  

2.8. Poz. 16 (ogółem koszty) – istotne jest zmniejszenie kosztów o kwotę 1 677 267 zł. 

2.9. Poz. 17 (wydatki inwestycyjne). Uwaga ogólna - mając na uwadze wykonanie planu I-X na 

poziomie 44,71%, komisja prosiła o wyjaśnienie czy jest realne wykonanie planu w tym 

punkcie przy wprowadzonych zmianach planu 2012. Zwraca uwagę zmniejszenie planu w tej 

pozycji o kwotę 2 573 738 zł. Pojawia się nowa pozycja w części warszawskiej 1 500 000 zł 

(poz. 6), której nie było w planie 2012 r. 

2.10. Ogółem wydatki (poz. 19) będą zmniejszone o kwotę 4 283 704 zł. 

2.11. Poz. 20 (dotacja budżetowa). Zwraca uwagę znacząca różnica planu w tej pozycji – 

zmniejszenie kwoty o 4 465 645 zł. Szczególnie dotyczy to części bialskiej np. poz. g – w 

planowanych funduszach strukturalnych kwota jest mniejsza o 8 525 800 zł. Komisja prosiła 

o wyjaśnienie całej pozycji 20. Wymaga również wyjaśnienia zakładana kwota kredytowa 

(poz. k) 2 500 000 zł w części warszawskiej. Czy jest realne zrealizowanie tej pozycji jeszcze 

w bieżącym roku? Ta pozycja pojawia się również w dokumencie - prowizorium budżetowe 
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2013. Jest to zasadnicze pytanie, w którym roku pozycja ta zostanie zrealizowana. Jeżeli 

pozycja ta nie będzie realizowana w roku 2012, nie należy jej uwzględniać w planie 

rzeczowo – finansowym, w przychodach własnych oraz w planie poszczególnych 

działalności statutowych  uczelni. 

       Plan na rok 2012 poszczególnych działalności statutowych 

2.12. W poz. 1 zwraca uwagę zmniejszenie kwot dotyczących godzin ponadwymiarowych (poz. 

b) oraz dodatków motywacyjnych (poz. f). 

2.13. Poz. 2 (honoraria). Brak wypełnionych rubryk a, b w poz. 10 (po zmianach) w części 

bialskiej. Komisja wniosła o uzupełnienie danych.  

2.14. Poz. 41 (usługi materialne i niematerialne). Zwraca uwagę zwiększenie planu o kwotę 

350 000 zł. Komisja prosiła o wyjaśnienie przyczyn tej zmiany. 

2.15. Poz. 46 (ogółem koszty). Istotna zmiana – zwiększenie ogólnej kwoty o 330 919 zł. 

2.16. Poz. 73 i, j (wydatki inwestycyjne) – są to dwie nowe pozycje (174 004 zł i 175 607 zł) 

nieplanowane w części bialskiej na ogólną kwotę 349 611 zł. Komisja prosiła o wyjaśnienie 

wprowadzenia tych pozycji do planu. 

      Plan przychodów własnych 

2.17. Plan przychodów w zasadzie jest zgodny z planowaniem na obecny rok. Istotne pozycje to 

nr 5 – Centralne Laboratorium Badawcze (zmniejszenie planu o 91 800 zł), poz. 7 - 

zmniejszenie przychodów w części bialskiej Wydziału WFiS o kwotę 244 400 zł, poz. 9 – 

zmniejszenie kwoty przychodów na Wydziale Rehabilitacji o kwotę 196 570 zł. Pozostałe 

dwa wydziały (WF i TiR) odnotowują zwiększenie przychodów. 

     Prowizorium budżetowe na rok 2013 

2.18. W prowizorium powinien już być przedstawiony podział środków na poszczególne 

wydziały części warszawskiej. Istotne jest pytanie czy wydziały powinny wcześniej 

przyjmować swoje prowizorium rzeczowo – budżetowe na następny rok, czy też po 

dokonaniu tego przez Senat. Jest tutaj wątpliwość dotycząca znajomości możliwości i potrzeb 

danego wydziału. Komisja wnioskowała o przedstawienie jasnych zasad podziału 

finansowego na wydziały. Nie ma obecnie żadnych danych z powołanej dla tego celu 

komisji.  

2.19. Zaplanowane prowizorium budzi wątpliwości w niektórych punktach. Np. w poz. 1a  

(wynagrodzenia pracowników) w części warszawskiej prowizorium jest skalkulowane na 

poziomie roku 2012, natomiast w części bialskiej jest zwiększone o kwotę 570 000 zł. 

Komisja poprosiła o wyjaśnienie tej kwestii. W poz. 1b przeszacowane są prawdopodobnie 

godziny ponadwymiarowe w części warszawskiej o ok. 400 000 zł. W tej kwestii wystarczy 

uzyskać informacje dziekanów wydziałów o zaplanowanych godzinach ponadwymiarowych i 

pracach magisterskich dotyczących roku akademickiego 2012/2013.  

2.20. Poz. 13 (podróże służbowe). Od kilku lat pozycja ta kształtuje się na poziomie 220 000 zł. 

Zmniejszenie tej kwoty do 150 000 zł wydaje się mało realne, przy stałych zadaniach 

związanych z tą pozycją. 

2.21. Poz.. 21 a (- z przeznaczeniem na spłatę kredytu) czy jest zasadne wpisywanie do 

prowizorium budżetowego pozycji ujemnej?? 

2.22. W prowizorium trudno się doszukać w części warszawskiej uczelni pozycji związanych z 

koniecznymi remontami oraz z niezbędnymi zakupami sprzętu dydaktycznego i wyposażenia 

osobistego pracowników. 

Po opracowaniu  i przekazaniu opinii, wpłynęły od Pani Kwestor nowe dane finansowe  w związku ze 

zmianami wprowadzonymi przez kierownictwo Wydziału WWFiS. Komisja przedstawiła 

uzupełniające uwagi jedynie w odniesieniu do wprowadzonych zmian. 

 

Uwagi dodatkowe do poszczególnych dokumentów: 

Plan rzeczowo – finansowy na rok 2012 wraz z naniesionymi zmianami  

2.23. Plan rzeczowo-finansowy na 2012 r. opiewał na kwotę 113 461 680 zł. Plan po zmianach 

miał wynieść 109 177 976. Różnica wynosiła 4 283 704 zł. Aktualnie plan po zmianach ma 

wynieść 110 277 976 zł. Różnica wynosi 3 183 704 zł. 
2.24. Zmianie uległy pozycje w kolumnach 10 i 14. Były to punkty: 10 (materiały i wyposażenie - 

istotna zmiana o kwotę 1 100 000 zł), 16, 21 i 21a i 22. 
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      Plan na rok 2012 poszczególnych działalności statutowych 

2.25. Zmianie uległy pozycje w kolumnach 10 i 14, a w nich punkty: 8, 16, 19, 20, 80 i 81. 

      Plan przychodów własnych 

2.26. W planie przychodów wprowadzono korekty w kolumnie planu po zmianach części 

bialskiej i w wyniku tych zmian w planie po zmianach - Razem AWF Warszawa. Są to 

punkty: 11 (pozostałe opłaty i refaktury - istotna zmiana o kwotę 1 099 990 zł), 12, 13, 15 i 

28.  

      Prowizorium budżetowe na rok 2013 

2.27. W prowizorium na rok 2013 w części bialskiej i warszawskiej zmianie uległy następujące 

punkty, skutkujące nowym wynikiem w pozycji 5 (Plan po zmianach WWFiS) oraz 7 (plan 

AWF po zmianach). Są to punkty: 2 (honoraria) - nadal w części bialskiej brak rozbicia na 

pkt. a (umowy o dzieło) i b (umowy zlecenia), pkt. 3, 4, 10, 14,15, 16, 19, 20 (jest nowy pkt. 

d – 410 000zł), 21 oraz 22. 

 

Komisja wniosła o wprowadzenie zaproponowanych zmian do planu 2012 roku oraz 

zatwierdzenie proponowanego prowizorium budżetowego na rok 2013. Jednocześnie 

Komisja zaapelowała o prawidłowe i właściwe przygotowywanie tak ważnych dokumentów i 

przekazywanie do Komisji z właściwym wyprzedzeniem. 

 

 2. Opinia dotycząca raportu z badania sprawozdania finansowego za rok 2012 r. 

 

1. Komisja nie wniosła zasadniczych uwag do „Opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego 

za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie”. 

2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 

550 889 939,49 zł Dla porównania suma bilansowa za rok 2011 wyniosła 521.014.070,58 zł, a za 2010 r. 

wynosiła 493 589 024,65 zł. Daje się zauważyć istotną  tendencję zwyżkowa sumy bilansowej w 

ostatnich 3 latach. 

3. W 2012 roku nastąpiły istotne zmiany w zakresie finansów Uczelni. Rachunek zysków i strat za rok 

obrotowy 2012 wykazał stratę netto w wysokości 524 283,59 zł. W roku 2011 była strata netto w 

wysokości 764.032.17 zł, a w 2010 r. strata netto wynosiła 2 426 224,48 zł. Komisja zwraca uwagę, że 

jest to trzeci kolejny rok budżetowy, w którym występuje strata netto, przy czym trzeba podkreślić, że 

strata jest mniejsza w porównaniu do ubiegłego roku. Istotne jest wyjaśnienie przyczyn tej sytuacji, w 

kontekście wprowadzonych korekt do budżetu w grudniu 2012 r. Wtedy prognozowany był zysk a nie 

strata. 

4. Nastąpiło zwiększenie kapitału własnego o kwotę 35 101 697,59 zł (w 2011 r. było zwiększenie o 

1.710.964,57 zł, a w 2010 roku było zmniejszenie o kwotę 5 889 802,99 zł. W tym punkcie widać 

wyraźnie tendencję zwyżkową.  

5. Rachunek przepływów pieniężnych w wymienionym okresie wykazał zwiększenie stanu środków 

pieniężnych o kwotę 2 549 266,35 zł (w 2011 r. było zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 

623.152,56 zł, a w 2010 r. zwiększenie o kwotę 1 308 715,40 zł). W odniesieniu do 3 ostatnich lat można 

uznać ten wynik za pozytywny.  

6. Ponadto Komisja zwróciła uwagę na następujące punkty raportu z badania sprawozdania finansowego za 

rok obrotowy 2012: 

 Średnioroczne zatrudnienie, w roku badanym, osiągnęło w przeliczeniu na pełne etaty  828 osób. W roku 

2011 było to 811 osób, a w roku 2010 - 848 osób (str. 3 Raportu).   

 Strata bilansowa netto w kwocie 764 032,17 zł za rok obrotowy 2011 pomniejszyła wartość Funduszu 

Podstawowego Akademii /Uchwała Senatu AWF nr 30/2011/2012 z dnia 22.05.2012 r. /. 

 Na wynik bilansowy Uczelni oraz jej sytuację majątkową i finansową istotny wpływ mają m.in.: wzrost 

bilansowej wartości aktywów trwałych w przedziale lat 2010-2012 o kwotę 54.894,2 tys. zł, w grupie 

majątku obrotowego odnotowano wzrost o 2.258,7 tys. zł (124% do roku 2011), w pasywach bilansu 

uwagę zwraca wzrost kwotowy w przedziale 3 lat kapitałów własnych o 38.812,7 tys. zł (108%), 

podkreślić należy również przyrost rezerw na zobowiązania o 351,4 tys. zł oraz zobowiązań 

krótkoterminowych o kwotę 10.569,3 tys. zł w porównaniu do roku ubiegłego (str. 10 Raportu).  

 Komisja zwraca uwagę na opinię Biegłego na str. 22 Raportu, odnoszącą się do nie dzielenia Kapitału 

(funduszu) podstawowego/zasadniczego, na WWFiS (80 022 321,48 zł) i AWF (400 338 956,94 zł). W 
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opinii Biegłego Wydział WFiS w Białej Podlaskiej nie powinien tworzyć funduszu zasadniczego. Ta 

uwaga była już kilkakrotnie przedstawiana przez biegłych w poprzednich latach. W celu uniknięcia 

niezgodności prawnych konieczne jest wyjaśnienie tej sprawy.  

 Analiza wskaźników płynności finansowej, w odniesieniu do wskaźnika płynności bieżącej wskazuje, że 

mogą występować zakłócenia w terminowym regulowaniu wymagalnych zobowiązań. 

 W opinii biegłego, aktualna sytuacja Akademii nie upoważnia do eksponowania poważnego zagrożenia 

jej działalności w 2013 r. Nie stwierdzono również istotnego naruszenia obowiązujących przepisów 

prawa wpływających na sprawozdanie finansowe. 

 

3. Opinia dotycząca wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2012 r. oraz  zatwierdzenia  planu rzeczowo-

finansowego na 2013 rok.  

 

1. Mając na uwadze opinię i raport biegłego z badania sprawozdania finansowego za okres od 

01.01.2012r. do 31.12.2012r. Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz dane 

sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2012 r. przedstawione przez Kwestora 

Panią mgr inż. Annę Szymanderę, Komisja zaaprobowała wykonanie planu rzeczowo-finansowego 

za 2012 rok. 

2. Plan rzeczowo-finansowy na 2013 r. 

Plan ministerialny 

1. W dziale II (fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów) w części warszawskiej 

uwidoczniony jest dodatni wynik na koniec okresu sprawozdawczego. 

2. W dziale V (informacje rzeczowe i uzupełniające), w całościowym opracowaniu dla całej uczelni nie 

występują dane liczbowe uwidocznione w części warszawskiej (2 287 i poniżej) i w części bialskiej. 

Komisja wniosła o uzupełnienie danych. 

Plan w wersji uczelnianej 

1. W planie dotyczącym poszczególnych działalności statutowych – pkt. 1 zwraca uwagę znaczące 

zwiększenie wynagrodzeń w porównaniu do roku 2012:  w części bialskiej (o 979 960 zł) wobec części 

warszawskiej (o 464 352 zł). W pkt 1 b (godziny ponadwymiarowe) uwidocznione jest zmniejszenie 

kwoty w części warszawskiej o 71 594 zł i zwiększenie kwoty o 76 979 zł w części bialskiej. Po 

wprowadzeniu zarządzenia Rektora nr 2/2012/2013 dotyczącego liczebności grup studenckich, należy 

przypuszczać, że kwota za nadgodziny w części warszawskiej będzie mniejsza.. Zwraca uwagę również 

pkt. 16 (ogółem koszty), w którym występuje wzrost kosztów pomiędzy rokiem 2012 a 2013: w części 

warszawskiej o 1 037 520 zł oraz znaczny wzrost w części bialskiej o 3 011 603 zł. W pkt. 35 (Fundusze 

Europejskie) w części warszawskiej występuje ujemny wynik na kwotę 383 600 zł. Również wynik 

ujemny występuje w części warszawskiej w pkt. 79 (wydatki inwestycyjne) na kwotę 2 572 000 zł. 

Komisja zwróciła uwagę na te punkty. 

2. W załączniku nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 59/2012/2013 brakuje dwóch rubryk: Wydziału 

Wychowania Fizycznego i Sportu oraz rubryki dotyczącej Prorektora ds. ogólnych. Komisja sugerowała 

uzupełnienie tych danych. 

Komisja wniosła o zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego na 2013 rok. 

 

Podsumowując niniejsze sprawozdanie dotyczące roku 2012/2013 - zawarte w pięciu opiniach dotyczących 

finansów Uczelni, 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 2012/2013 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 

 

 

WYDZIAŁ TURYSTYKI I REKREACJI 

Kierunek Turystyka i Rekreacja  
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 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 

Kierunek Pielęgniarstwo 

 studia I stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym 

 

 

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU W BIAŁEJ PODLASKIEJ 

Kierunek Wychowanie Fizyczne  

 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  

  
W Akademii Wychowania Fizycznego, według stanu – na dzień 30 listopada 2012 r. 

studiowało 6242 osoby na studiach I i II stopnia, w tym na studiach stacjonarnych 5008 

studentów, zaś na studiach niestacjonarnych 1234. 

 

Liczbę studentów w roku akademickim 2012/2013 według danych przekazanych do GUS 

w sprawozdaniu S-10 przedstawia poniższa tabela: 

Kierunek i stopień 
AWF 

Warszawa 
AWF 

Warszawa 
WWFiS WWFiS 

Cudzoziemcy 
AWF Warszawa WWFiS 

stacj. niestacj. stacj. niestacj. stacj. niestacj. stacj. niestacj. 

FIZJOTERAPIA 

I stopień 
291 21 226  9    

FIZJOTERAPIA 

II stopień 
254    2    

PIELĘGNIARSTWO 

I stopień 
100 79    1   

WF 

I stopień 
598 324 603 106 16  3  

WF 

II stopień 
654 210 320 167 2 2   

TiR 469 187 202  22  13  
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I stopień 

TiR 

II stopień 
465 137 279  8  2  

SPORT 

I stopień 
150  106  1  1  

KOSMETOLOGIA 

I stopień 
  210    2  

  Razem: Razem: Razem: Razem: Razem: 

60 
Razem: 

3 
Razem: 

21 
Razem: 

0 2981 958 1946 273 

  

RAZEM razem AWF 

Warszawa 
razem WWFiS 

razem cudzoziemcy AWF Warszawa 

i WWFiS 

3939 2219 84 (w tym 20 os. z Erasmusa) 

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

studiów III stopnia:  

6158 

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

studiów III stopnia: 

6242 

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

studiów III stopnia: 

6380 

Studia stacjonarne z cudzoziemcami: 

5008 
Studia niestacjonarne z cudzoziemcami: 

1234 

Studia stacjonarne 

ze studentami studiów III stopnia: 
5146 

Studia  III stopnia (stacjonarne): 138 
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Stan liczebny studentów z podziałem na wydziały i kierunki studiów został zilustrowany w poniższych 

tabelach. 

 

Studenci ogółem na poszczególnych latach studiów (bez cudzoziemców) 

 

Studenci studiów stacjonarnych – w roku akademickim 2012/2013, na dzień 30.11.2012 

Wydziały 

i kierunki studiów 

I II III 

Studia 

II 

stopnia 

Σ 1+2 

Po ost. 

roku 

b/egz. 

dypl 

Razem 

Σ 1-3+5 

1 2 3 4 5 

Wydział WF 

studia I stopnia WF 235 186 176  1 598 

studia II stopnia WF 269 222  491 163 654 

studia I stopnia Sport 76 46 28   150 

Razem 580 454 204 491 164 1402 

Wydział TIR 

studia I stopnia TIR 154  175  140    469 

studia II stopnia TIR 246  208   454 11 465 

Razem 400 383 140 454 11 934 

Wydział Rehabilitacji 

studia I stopnia Fizjoterapia  118 94 79   291 

studia II stopnia Fizjoterapia 131 119  250 4 254 

studia I stopnia Pielęgniarstwo 57 43    100 

Razem 306 256 79 250 4 645 

WWF i S w Białej Podlaskiej 

studia I stopnia WF 241 182 178  2 603 

studia II stopnia WF 149 153  302 18 320 

studia I stopnia TIR 72 60 69  1 202 

studia II stopnia TIR 137 111  248 31 279 

studia I stopnia Kosmetologia 86 65 59   210 

studia I stopnia Fizjoterapia 86 73 65  2 226 

studia I stopnia Sport 77 29    106 

Razem 848 673 371 550 54 1946 

Razem studenci studiów 

stacjonarnych 2134 1766 794 1745 233 4927 
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Studenci studiów niestacjonarnych - w roku akademickim 2012/2013, 

na dzień 30.11.2012 

Wydziały 

i kierunki studiów 

I II III 

Studia 

II 

stopnia 

Σ 1+2 

Po ost. 

roku 

b/egz. 

dypl 

Razem 

Σ 1-3+5 

1 2 3 4 5 

Wydział WF 

studia I stopnia WF 177 76 71   324 

studia II stopnia WF 76 80  156 54 210 

Razem 253 156 71 156 54 534 

Wydział TIR 

studia I stopnia TIR 78 32 77   187 

studia II stopnia TIR 55 61  116 21 137 

Razem 133 93 77 116 21 324 

Wydział Rehabilitacji 

studia I stopnia Fizjoterapia   1 20   21 

studia I stopnia Pielęgniarstwo 68 11    79 

Razem 68 12 20 0 0 100 

WWF i S w Białej Podlaskiej 

studia I stopnia WF 34 23 45  4 106 

studia II stopnia WF 80 71  151 16 167 

Razem 114 94 45 151 20 273 

Razem studenci studiów 

niestacjonarnych 568 355 213 423 95 1231 

Łącznie wszyscy studenci 

(bez cudzoziemców) 2702 2121 1007 2168 328 6158 

 

 

Zestawienie przyznanych ITS oraz IPS 

– w roku akademickim 2012/2013, stan na dzień 15.07.2013 

 
Indywidualny Tok Studiów (ITS) i Indywidualny Plan Studiów (IPS) przyznano łącznie 578 studentom 

za wybitne wyniki sportowe, wysokie osiągnięcia w nauce, opiekę nad dzieckiem, studia na drugim 

kierunku, trudną sytuacją rodzinną, działalność społeczną, w tym 112 na Wydziale Wychowania 

Fizycznego, 83 na Wydziale Rehabilitacji, 105 na Wydziale Turystyki i Rekreacji, 278 w Wydziale 

Rodzaj 

studiów 
Wydział WF Wydział TIR 

Wydział 

Rehabilitacji 
WWFiS Razem 

ITS 75 47 63 39 224 

IPS 37 58 20 239 354 

Razem 112 105 83 278 578 



 23 

Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej. Szczegółowe zestawienie przyznanych ITS oraz 

IPS przedstawia powyższa tabela. 

 

 

Studenci powtarzający semestr lub przedmiot oraz skreśleni na studiach stacjonarnych na Wydziale 

Wychowania Fizycznego – w roku akademickim 2012/2013, na dzień 15.07.2013 

 

Rodzaj 

studiów 

Kierunek WF 

Liczba osób 

Kierunek Sport 

Liczba osób 

Powtarzanie 

semestru 
Powtarzanie 
przedmiotu 

 
Skreślenia 

 

Powtarzanie 
semestru 

Powtarzanie 
przedmiotu 

 
Skreślenia 

 

I  stopnia 14 172 92 6 46 29 

II  stopnia 5 79 53 - - - 

Razem 19 251 145 6 46 29 

 

Studenci powtarzający semestr lub przedmiot oraz skreśleni na studiach niestacjonarnych na Wydziale 

Wychowania Fizycznego – w roku akademickim 2012/2013, na dzień 15.07.2013 

 

Rodzaj 

studiów 

Kierunek WF 

Liczba osób 

Powtarzanie 

semestru 
Powtarzanie 

przedmiotu 
Skreślenia 

 I  stopnia 21 83 138 

II  stopnia 5 39 36 

Razem 26 122 174 

 

 

 

Studenci powtarzający semestr lub przedmiot oraz skreśleni na studiach stacjonarnych na Wydziale 

Turystyki i Rekreacji – w roku akademickim 2012/2013, na dzień 15.07.2013 

 

Rodzaj 

studiów 

Kierunek TIR 

Liczba osób 

Powtarzanie 

semestru 
Powtarzanie 

przedmiotu 
Skreślenia 

 I  stopnia 1 118 54 

II  stopnia 1 67 52 

Razem 2 185 108 
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Studenci powtarzający semestr lub przedmiot oraz skreśleni na studiach niestacjonarnych na Wydziale 

Turystyki i Rekreacji – w roku akademickim 2012/2013, na dzień 15.07.2013 

 

Rodzaj 

studiów 

Kierunek TIR 

Liczba osób 

Powtarzanie 

semestru 
Powtarzanie 

przedmiotu 
Skreślenia 

 I  stopnia 5 72 42 

II  stopnia - 45 36 

Razem 5 117 78 

 

 

Studenci powtarzający semestr lub przedmiot oraz skreśleni na studiach stacjonarnych na Wydziale 

Rehabilitacji  – w roku akademickim 2012/2013, na dzień 15.07.2103 

 

Rodzaj 

studiów 

Kierunek Fizjoterapia 

Liczba osób 

Kierunek Pielęgniarstwo 

Liczba osób 

Powtarzanie 

semestru 
Powtarzanie 
przedmiotu 

 
Skreślenia 

 

Powtarzanie 
semestru 

Powtarzanie 
przedmiotu 

 
Skreślenia 

 

I  stopnia - 104 35  26 19 

II  stopnia - 55 33    

Razem - 159 68  26 19 

 

 

Studenci powtarzający semestr lub przedmiot oraz skreśleni na studiach niestacjonarnych na Wydziale 

Rehabilitacji – w roku akademickim 2012/2013, na dzień 15.07.2103 

 

Rodzaj 

studiów 

Kierunek Fizjoterapia 

Liczba osób 

Kierunek Pielęgniarstwo 

Liczba osób 

Powtarzanie 

semestru 
Powtarzanie 
przedmiotu 

 
Skreślenia 

 

Powtarzanie 
semestru 

Powtarzanie 
przedmiotu 

 
Skreślenia 

 

I  stopnia - 21 1   2 

II  stopnia - - -    

Razem - 21 1   2 
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Studenci powtarzający semestr lub przedmiot oraz skreśleni, na studiach stacjonarnych w Wydziale 

Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej – w roku akademickim 2012/2013, na dzień 

15.07.2103. 

 

Rodzaj 

studiów 

Kierunek WF 

Liczba osób 

Kierunek TIR 

Liczba osób 

Powtarzanie 
semestru 

Powtarzanie 
przedmiotu 

Skreślenia 
Powtarzanie 

semestru 
Powtarzanie 
przedmiotu 

Skreślenia 

I  stopnia 15 313 78 4 72 23 

II  stopnia - 40 16 - 6 29 

Razem 15 353 94 4 78 52 

 

Rodzaj 

studiów 

Kierunek Kosmetologia 

Liczba osób 

Kierunek Fizjoterapia 

Liczba osób 

Powtarzanie 
semestru 

Powtarzanie 
przedmiotu 

Skreślenia 
Powtarzanie 

semestru 
Powtarzanie 
przedmiotu 

Skreślenia 

I  stopnia 1 34 13 4 47 10 

Razem 1 34 13 4 47 10 

 

Rodzaj 

studiów 

Kierunek Sport 

Liczba osób 

Powtarzanie 
semestru 

Powtarzanie 
przedmiotu 

Skreślenia 

I  stopnia - 18 35 

Razem - 18 35 

 

 

Studenci powtarzający semestr lub przedmiot oraz skreśleni na studiach niestacjonarnych w Wydziale 

Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej – w roku akademickim 2012/2013, na dzień 

15.07.2103 

 

Rodzaj 

studiów 

Kierunek Wychowanie fizyczne 

Powtarzanie semestru Powtarzanie przedmiotu Skreślenia 

I  stopnia 4 43 24 

II  stopnia 1 13 18 

Razem 5 56 42 

 

 

 

Studenci zagraniczni 

Według stanu na dzień 30 listopada 2012 roku (zgodnie ze sprawozdaniem S-10 dla GUS)  

w AWF studiuje łącznie 84 cudzoziemców, w tym 3 na studiach niestacjonarnych. 21 na 

Wydziale Wychowania Fizycznego (20 na kierunku WF, 1 na kierunku Sport), 30 na 

Wydziale TIR na kierunku TIR,  12  w Wydziale Rehabilitacji (11 na kierunku Fizjoterapia i 

1 na kierunku Pielęgniarstwo) oraz 21 w WWFiS w Białej Podlaskiej – 1 na kierunku Sport, 3 
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na kierunku Wychowanie Fizyczne., 15 na kierunku Turystyka i Rekreacja, 2 na kierunku 

Kosmetologia. 

 

 

Studia podyplomowe 

W roku akademickim 2012/2013 w Akademii Wychowania Fizycznego na studiach podyplomowych 

łącznie uczestniczyło 175 słuchaczy, Uczelnię opuściło 114 absolwentów. Wymienione poniżej formy 

studiów są odpłatne i realizowane według programów zatwierdzonych przez rady wydziałów.  

 

Studia podyplomowe – w roku akademickim 2012/2013, stan na dzień 15.07.2013 

 

Wydział Wychowania Fizycznego 

Studia podyplomowe 
Liczba 

uczestników * 

Liczba 

absolwentów ** 

Podyplomowe Studia Dziennikarstwa Sportowego (2 
edycje) 

10 11 

Podyplomowe Studia Psychologii Sportu 
(2 edycje) 

21 1 

Podyplomowe Studia Szkolne Wychowanie Fizyczne (2 
edycje) 

29 13 

Podyplomowe Studia Gimnastyka Korekcyjna 
w Wychowaniu Fizycznym i Zdrowotnym 
(2 edycje) 

23 21 

Podyplomowe Studia Żywienie 
i Wspomaganie Dietetyczne w Sporcie (2 edycje) 

7 29 

Podyplomowe Studia Menedżerskie 
Organizacji i Zarządzania w Kulturze Fizycznej 

9 1 

Podyplomowe Studia Edukacja Taneczna  16 

Podyplomowe Studia Trenerskie w Pływaniu 14 - 

Razem 113 92 

* liczba uczestników w roku akademickim 2012/2013 - stan na dzień 15.07.2013 

** liczba uczestników, którzy uzyskali status absolwenta studiów podyplomowych  

 

Wydział Rehabilitacji 

Studia podyplomowe 
Liczba 

uczestników * 

Liczba 

absolwentów ** 

Podyplomowe Studia Relaksacja i Joga (3 edycje) 62 22 

Razem 62 22 

* liczba uczestników w roku akademickim 2012/2013 - stan na dzień 15.07.2013 

** liczba uczestników, którzy uzyskali status absolwenta studiów podyplomowych  
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Kursy specjalistyczne 

W roku akademickim 2012/2013 w Akademii Wychowania Fizycznego na kursach specjalistycznych 

łącznie uczestniczyło 318 słuchaczy, Uczelnię opuściło 261 absolwentów. Wymienione poniżej formy 

kursów są odpłatne i realizowane według programów zatwierdzonych przez rady wydziałów. 

 

Kursy specjalistyczne – w roku akademickim 2012/2013, stan na dzień 15.07.2013 

 

Wydział Wychowania Fizycznego 

Rodzaj kształcenia 
Liczba 

uczestników* 

Liczba 

absolwentów** 

Kurs Przygotowania Pedagogicznego 16 13 

Kurs Instruktorów Sportu w Pływaniu - 12 

Kurs Instruktorów Sportów w Piłce Nożnej 2 8 

Razem 18 33 

* liczba uczestników – w roku akademickim 2012/2013, w trakcie realizacji - stan na dzień 15.07.2013 

** liczba uczestników, którzy uzyskali status absolwenta w danym roku.  
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Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej 

Lp. Rodzaj kształcenia 
Liczba 

uczestników* 

Liczba 

absolwentów** 

INSTRUKTOR DYSCYPLINY SPORTU 

1.  Rugby - 34 

TRENER KLASY I 

2.  Zapasy 13 4 

3.  Lekkoatletyka 26 2 

INSTRUKTOR REKREACJI RUCHOWEJ AWF 

4.  Fitness - nowoczesne formy gimnastyki - 19 

5.  Narciarstwo powszechnie - zjazdowe - 21 

INNE  

6.  Kurs „Korektywa i kompensacja” - 18 

7.  Kurs trenera osobistego (2 edycje) - 40 

8.  Kurs aqua fitness (2 edycje) - 38 

9.  Kurs „Aktywna przyszła mama” - 23 

10.  Kurs kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży - 17 

11.  
Kurs „Adaptacja do środowiska wodnego 

niemowląt i małych dzieci” 
- 12 

Razem 39 228 

 
* liczba uczestników – w roku akademickim 2012/2013, w trakcie realizacji - stan na dzień 

15.07.2013 

** liczba uczestników, którzy uzyskali status absolwenta w danym roku. 
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1.2. POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW 
 

 

Fundusz Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów 

 

Wysokość stypendiów miesięcznie: 

 

X 2012 r. – VI 2013 r.  
 stypendium socjalne: 470 zł., 420 zł., 370 zł  

 stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w 

obiekcie innym niż dom studencki: 250 zł  

 stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych: 700 zł  

 stypendium rektora dla najlepszych studentów za wysoką  średnią ocen, osiągnięć naukowe, 

artystyczne przyznawane wg listy rankingowej: 510 zł., 460 zł., 410 zł., 

 stypendium rektora dla najlepszych studentów za wysokie  wyniki sportowe we 

współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym: 1696 zł., 470 zł., 420 zł.,  

 zapomogi: do 500 zł  

 

W sumie z funduszu pomocy materialnej dla studentów, na stypendia socjalne i rektora dla najlepszych 

studentów wydatkowano kwotę: 2 897 452 zł.  

Stypendia wypłacone uprawnionym studentom przez okres 9 miesięcy w tym w dwie transze w grudniu 

2012 r. 
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Fundusz Pomocy Materialnej dla Doktorantów 

 

Wysokość stypendiów miesięcznie: 

 

X 2012 r. – VI 2013  

 stypendium socjalne: 1100 zł, 1000 zł, 850 zł. 

 stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w 

obiekcie innym niż dom studencki: 300 zł  

 stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 600 zł  

 stypendium za wyniki w nauce dla doktorantów I roku:  500 zł., 400 zł., 300 zł 

stypendium za wyniki w nauce dla doktorantów II i kolejnych lat: 850 zł, 650 zł, 550 zł, 400 zł   

 zapomogi: do 500 zł  

 

W sumie z funduszu pomocy materialnej dla doktorantów, na stypendia socjalne i dla 

najlepszych doktorantów wydatkowano kwotę: 258 450 zł.  

Stypendia wypłacone uprawnionym doktorantom  przez okres 9 miesięcy.  
 
 
 

DANE DOTYCZĄCE POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW  

W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 

 
 

WARSZAWA          

          

STUDENCI          

          

Rodzaj styp. Socjalne Niepełnosprawni Zapomogi Soc. zwiększ. Rektora    Ministra 
Stypendia 

RP 
  

liczba 
stypendystów 

238 9 24 98 328   5 10   

kwota wypłacona 1 099 425 60 900 14 500 240 250 1 481 680   70 000 85 410   

RAZEM FUNDUSZ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW 2 896 755     

          

DOKTORANCI          

          

Rodzaj styp. Socjalne Niepełnosprawni Zapomogi Soc. zwiększ. Rektora 
Styp. 

Doktoranckie 

Zwiększone styp. 
doktoranckie 

rok 2013 
Stypendia RP 

liczba 
stypendystów 

9 2 0 3 34 30 38 1 

kwota 
wypłacona 

74 700 7 800 0 8 100 167 850 376 560 426 360 12 150 

RAZEM FUNDUSZ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW 258 450     

          

PODZIAŁ NA KIERUNKI 
       

WF          
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Rodzaj styp. Socjalne Niepełnosprawni Zapomogi Soc. zwiększ. Rektora    Ministra 
Stypendia 

RP  

liczba stypendystów 137 5 8 53 144   3 2 
 

kwota wypłacona 583 080 32 900 5 700 135 500 638 750   42 000 20 250 
 

          

SPORT          

          

Rodzaj styp. Socjalne Niepełnosprawni Zapomogi Soc. zwiększ. Rektora    Ministra Stypendia RP 
 

liczba stypendystów 14 0 2 6 7   0 0 
 

kwota wypłacona 53 750 0 1 000 12 500 29 900   0 0 
 

          
 
 
 

 
     
 
 
 
  TIR          

          

Rodzaj styp. Socjalne Niepełnosprawni Zapomogi Soc. zwiększ. Rektora    Ministra 
Stypendia 

RP  

liczba stypendystów 49 3 7 22 108   0 7 
 

kwota wypłacona 299 290 21 000 3 500 55 500 506 670   0 57 060 
 

          

FIZJOTERAPIA          

          

Rodzaj styp. Socjalne Niepełnosprawni Zapomogi Soc. zwiększ. Rektora    Ministra 
Stypendia 

RP  

liczba stypendystów 25 1 5 10 62   2 1 
 

kwota wypłacona 103 130 7 000 2 600 20 500 231 060   28 000 8 100 
 

PIELĘGNIARSTWO 
        

Rodzaj styp. Socjalne Niepełnosprawni Zapomogi Soc. zwiększ. Rektora    Ministra 
Stypendia 

RP  

liczba stypendystów 13 0 4 7 6   0 0 
 

kwota wypłacona 61 800 0 1 700 16 250 25 600   0 0 
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1. Lipiec 2012 r. rozpoczęcie przebudowy Domu Studenckiego „ Żeńskiego”, 

planowane zakończenie: grudzień 2013 r. 

2. W związku z przebudową Wydziału Rehabilitacji i Domu Studenckiego „Żeńskiego” 

sale konferencyjne w DS. „Męskim” i w DS „Rotacyjnym zostały przeznaczone na 

zajęcia dydaktyczne (Zarządzenie Kanclerza nr 89/11 z 23.12.2011) 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie z działalności Domów Studenckich 

w roku akademickim 2012/2013 

Akademiki                 

DOM STUDENCKI MĘSKI               

                  

Dane dotyczące pomieszczeń w Akademiku Męskim 
   

Lp. 

Pokoje jednoosobowe Pokoje dwuosobowe 
Suma 

wszystkich 
pokoi 

Suma wszystkich 
miejsc 

Pokoje 
(szt.) 

Miejsca 
(szt.) 

Stawka 
miesięczna dla 
studenta AWF 

Pokoje 
(szt.) 

Miejsca 
(szt.) 

Stawka miesięczna 
dla studenta AWF 

(szt.) (szt.) 

liczba wszystkich 
pokoi/miejsc 

14 14 600 zł 128 256 500 zł 142 270 

       

Dane dotyczące liczby osób zakwaterowanych w Akademiku Męskim             

       

  

liczba zakwaterowanych       

studentów AWF 
studentów z 

innych uczelni i 
innych 

obcokrajowców tym studenci 
Erasmus i RP 

RAZEM       

liczba zakwaterowanych osób                           
w roku akademickim 2012/2013 

188 0 79 267       

                  

Dane dotyczące wpływów za kwaterowanie w Akademiku Męskim             

       

  
Wpłaty 

Studentów i 
Doktorantów 

Wpłaty za 
wynajem 

Pozostałe * Razem     
    

Rok Akademicki 2012/2013 1 170 604 73 323 13 098 1 257 025,00            
* wpłaty za dewastację i z tytułu najmu sal konferencyjnych   
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DOM STUDENCKI ROTACYJNY           

                  

Dane dotyczące pomieszczeń w Akademiku Rotacyjnym   

          

Lp. 

Pokoje jednoosobowe Pokoje dwuosobowe 
Suma 

wszystkich 
pokoi 

Suma wszystkich miejsc 

Pokoje 
(szt.) 

Miejsca 
(szt.) 

Stawka 
miesięczna dla 
studenta AWF 

Pokoje 
(szt.) 

Miejsca 
(szt.) 

Stawka miesięczna 
dla studenta AWF 

(szt.) (szt.) 

liczba wszystkich 
pokoi/miejsc 

39 39 600 zł 40 80 500 zł 79 119 

 
 
 
 
Dane dotyczące liczby osób zakwaterowanych w Akademiku Rotacyjnym           

      

  

liczba zakwaterowanych       

studentów AWF 
studentów z 

innych uczelni i 
innych 

obcokrajowców tym studenci 
Erasmus i RP 

RAZEM 

      

Liczba zakwaterowanych osób w       
roku akademickim 2012/2013 

100 8 4 112 

      

                  

Dane dotyczące wpływów za kwaterowanie w Akademiku Rotacyjnym   

  

  
Wpłaty 

Studentów i 
Doktorantów 

Wpłaty za 
wynajem 

Pozostałe * Razem 

        

Rok Akademicki 2012/2013 418 405 199 429 22 970 640 804         
* wpłaty za dewastację i z tytułu najmu sal konferencyjnych   

                  

                  

                  

Razem wpływy za zakwaterowanie w Domach Studenckich w roku akademickim 2012/2013   

                  

  
Wpłaty 

Studentów i 
Doktorantów 

Wpłaty za 
wynajem 

Pozostałe Razem 

        

Rok Akademicki 2012/2013 1 589 009 272 752 36 068 1 897 829         
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   . 

        

 

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu – wyszczególnienie: 

 

Wysokość poszczególnych stypendiów w roku akademickim 2012/2013  

stypendium socjalne 

średni miesięczny dochód netto na jednego 

członka rodziny studenta w zł 
wysokość stypendium w zł 

0 -250 470 

251 - 400 420 

401 - 618 370 

stypendium socjalne w zwiększonej wysokości 

średni miesięczny dochód netto na jednego 

członka rodziny studenta w zł 
wysokość stypendium w zł 

0 - 618 250 

stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 

wysokość stypendium w zł 

700 

stypendium rektora dla najlepszych studentów za wysoką średnią ocen, osiągnięcia 

naukowe, artystyczne 

suma punktów wysokość stypendium w zł 

42 - 29 510 

28 - 17 460 

do 16 410 

stypendium rektora dla najlepszych studentów za wysokie wyniki sportowe 

kategorie wysokość stypendium w zł 

I 1696 

II 470 

III 420 

stypendium ministra za wybitne osiągnięcia 

wysokość stypendium w zł 

14000 (wypłata jednorazowa ) 

jednorazowa zapomoga 

wysokość zapomogi w zł 

200 - 500 
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stypendium rektora dla 

najlepszych studentów 

suma  za wysoką 

średnią ocen, 

osiągnięcia 

naukowe, 

artystyczne  

za wysokie 

wyniki 

sportowe 

I Sport Iº 2 0 0 0 0 0 2 

II Sport Iº 8 7 0 0 1 1 17 

I WF Iº 57 37 0 0 0 0 94 

II WF Iº 49 36 1 0 10 7 103 

III WF Iº 40 27 1 0 11 4 83 

I WF IIº 34 25 0 0 22 10 91 

II WF IIº 49 32 0 0 13 8 102 

I TIR Iº 15 7 0 0 0 0 22 

II TIR Iº 20 19 0 0 10 0 49 

III TIR Iº 20 13 0 0 9 0 42 

I TiR IIº 30 11 1 0 12 1 55 

II TiR IIº 20 13 0 0 11 0 44 

I Fizjoterapia Iº 22 13 0 0 0 0 35 

II Fizjoterapia Iº 19 16 0 0 14 0 49 

III Fizjoterapia Iº 13 13 0 0 8 1 35 

I Kosmetologia Iº 20 8 1 0 0 0 29 

II Kosmetologia Iº 16 4 0 0 10 0 30 

III Kosmetologia Iº 19 7 0 0 8 0 34 

suma stacjonarne 453 288 4 0 139 32 916 

I WF niestacjonarne Iº 1 0 0 0 0 0 1 

II WF niestacjonarne Iº 4 0 0 0 3 0 7 

III WF niestacjonarne Iº 8 0 0 0 2 0 10 

I WF niestacjonarne IIº 13 0 0 1 7 2 23 

II WF niestacjonarne IIº 5 0 0 0 7 2 14 

suma niestacjonarne 31 0 0 1 19 4 55 

Ogółem 484 288 4 1 158 36 971 
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1.3. DOKTORANCI I SAMORZĄD DOKTORANTÓW 
 

Studia doktoranckie - wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku (zgodnie ze sprawozdaniem S-10 dla 

GUS) w roku akademickim 2012/2013, łącznie uczestniczyło w studiach doktoranckich stacjonarnych 

138 osób (w tym 1 cudzoziemiec). 

 

Decyzje o przyznaniu stypendiów: 

 

 

1. Doktorskie 

 

 1a. Warszawa       -  5 decyzji :  

mgr Przemysław Płoskonka            1.02.2013  -  31.07. 2013 

mgr Daria Broda                       1.07.2013  -  30.06. 2014 

mgr Karol Gryko                                   1.07.2013  -  30.06. 2014  

mgr Paweł Kapuściński           1.08.2013  -  31.07. 2014 

mgr Marcin Smolarczyk                          1.08.2013  -  31.07. 2014                                      

 

  1b. Biała Podlaska - 2 decyzje : 

mgr Renata Kopytiuk                                1.10.2012  -  30.09.2013   

mgr Katarzyna Kładź-Postolska       1.06. 2013  - 31.05 2014  

razem:    

  7 decyzji 
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2. Doktoranckie: 

 

  2a.  podstawowe  - 30 decyzji           1.10.2012 - 30.09.2013 

       

  2b.  tzw. projakościowe  -  34 decyzje           1.01.2013 - 31.12.2013     

                                                                                   

        4 decyzje           1.01.2013 - 30.09.2013 

              

               7 decyzji wstrzymujących  z dniem 1.10.2012 r.  

             razem:    

    75 decyzji 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Sprawozdanie z działalności Samorządu Doktorantów za rok akademicki 2012/2013 

 

 Przystąpienie AWF Warszawa do Warszawskiego Porozumienia Doktorantów - 28.01.2013, 

Politechnika Warszawska 

 

 

Lista stypendystów stypendium  doktoranckiego  r. 

akad. 2012/2013 

  

L.p. Nawisko i imię Nr albumu Rok 

1 Brożyna Maciej 510 II 

2 Mazur-Różycka Joanna 383 IV 

3 Prokopowicz Katarzyna 528 II 

4 Michalski Radosław 392 IV 

5 Sztuce Sylwia 536 II 

6 Karczewska Magdalena 450 III 

7 Miller Marta 379 IV 

8 Post Justyna 526 II 

9 Lipińska Monika 458 III 

10 Gwarek Lucyna 384 IV 

11 Szyszka Paulina 540 II 

12 Kamelska Anna 448 III 

13 Grzechnik-Siewierska Magdalena 442 III 

14 Kalka Ewa 447 III 

15 Gola Radosław 368 IV 

16 Broda Daria 433 III 

17 Różycki Sebastian 531 II 

18 Mańkowska Maja 519 II 

19 Kopiczko Anna 452 III 

20 Litwiniuk Edyta 381 IV 

21 Wierzbicka  Ewelina 481 III 

22 Błażkiewicz Aleksander 431 III 

23 Słowiński Bartosz 393 IV 

24 Matlęga Anna 522 II 

25 Mrozowska Agnieszka 462 III 

26 Organista Natalia 524 II 

27 Malinowska Karolina 495 III 

28 Górski Michał 515 II 

29 Szymańska Anna 537 II 
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 Organizacja posiedzenia Warszawskiego Porozumienia Doktorantów - AWF Warszawa, 

27.03.2013 

 Organizacja spotkania naukowo-integracyjnego, połączonego z promocją Uczelni dla 

doktorantów wszystkich uczelni warszawskich – 28.03.2013, AWF Warszawa 

 Udział w „Forum Młodych Uczonych”- 18.04.2013, Fabryka Trzciny, Warszawa 

 Współorganizacja II Warszawskiego Balu Doktorantów – 20.04.2013, Politechnika Warszawska 

 Patronat nad VII interdyscyplinarną Konferencją Młodych Naukowców – 17.05.2013, AWF 

Warszawa 

 Udział w „Mazowieckim Pikniku Doktorantów” – 7.06.2013, WAT Warszawa 

 Przygotowania do współorganizacji ogólnopolskiej konferencji „Model funkcjonowania studiów 

doktoranckich” 27-28.10.2013, Warszawa 

 Udział w tworzeniu nowego regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich 

 Współudział w tworzeniu bazy danych dotyczących aktywności prodoktoranckich na 

wszystkich uczelniach warszawskich 

 

1.4. 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 520 ofert pracy. 

Najwięcej ofert pracy zakwalifikowanych zostało jako oferty pracy dla osób „z 

umiejętnościami” (instruktorzy, trenerzy, specjaliści, ratownicy, wychowawcy itp.) oraz 

„praca dla wszystkich”. 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 

sprawozdawczego w internetowej bazie zarejestrowanych było łącznie 1474 osoby 

(studenci i absolwenci AWF). Najczęstszym powodem bezpośrednich wizyt w Biurze 

Karier było poszukiwanie ofert pracy, rejestracja w bazie BK oraz konsultacje 

indywidualne z pracownikiem biura (dokumenty aplikacyjne, wyznaczenie ścieżki 

kariery, przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej).  

3. Organizacji VII Akademickich Targów Pracy JOBBING przy współpracy z 21 

biurami karier warszawskich uczelni wyższych. Biuro Karier AWF Warszawa miało 

status współorganizatora imprezy. 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. 

Odpowiadał za kontakt z partnerami wspierającymi targi. Ponadto, podczas dnia targów 

pełnił dyżur doradczy i psychologiczny (konsultacje zawodowe i psychologiczne). 

4. Redagowanie mini poradnika "Checklist" - comiesięcznych zadań ułatwiających 

studentom poruszanie się po rynku pracy. 

5. Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów dla pracowników Biura Karier 

Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie - 

cykl trzech spotkań dotyczył charakteru działalności biura karier na uczelni wyższej. 

4. Organizowania i prowadzenia spotkań ułatwiających aktywne poruszanie się na rynku 

pracy:  

o Indywidualne spotkania doradcze dla studentów i absolwentów AWF. 

o Spotkania z przedstawicielami firmy Jobfitter (portal rekrutacyjny); studenci mieli 

możliwość wzięcia udziału w warsztacie zorganizowanym przez pracowników Jobfitter. 
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o Spotkania z przedstawicielami linii lotniczych Enter Air – studenci mieli możliwość 

zapoznania się aktualnymi ofertami pracy z wymaganiami stawianymi kandydatom oraz 

warunkami pracy w firmie. 

o Spotkania z przedstawicielkami Grupy Inditex – studenci mieli możliwość wzięcia 

udziału w spotkaniu poświęconym zarządzaniu talentami w Grupie Inditex, zapoznać się 

ze strukturą organizacyjną firmy oraz uczestniczyć w zadaniu grupowym stosowanym 

podczas sesji Assessment Center. 

o Szkolenia dotyczącego redagowania dokumentów aplikacyjnych: CV i listu 

motywacyjnego. 

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 Starwoods Hotels – możliwość wzięcia udziału w programach Vita Futura oraz Finance 

Futura, które rozwijają karierę absolwentów studiów związanych m. in. z turystyką. 

o „PROJEKTOR – wolontariat studencki” - program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 

realizowany przez Fundację Rozwoju Wolontariatu, zapraszający studentów do współpracy w 

ramach organizacji zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z mniejszych miejscowości. 

o  „Wakacyjne zGROUPONowanie Talentów” - program praktyk w różnych działach firmy. 

o MOŻLIWOŚĆ wzięcia udziału w dniach otwartych drzwi w Centralnym Punkcie Informacyjnym 

Funduszy Europejskich – szansa na odbycie konsultacji z ekspertami w dziedzinie funduszy 

europejskich, wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach dotyczących m.in. pisania wniosków o 

dofinansowanie. 

o Współpraca z licznymi firmami prywatnymi oraz organizacjami w zakresie udziału studentów 

AWF w przygotowywanych szkoleniach dotyczących umiejętności miękkich oraz podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych (m.in. w ramach Akademii Servier, organizowanych przez Fundację 

C.E.L., zespół Start Up w Karierę, Fundację przedsiębiorczości Akademickiej i inne). 

o Seminaria, konferencje, venty dla studentów i absolwentów, o których informowało BK AWF za 

pośrednictwem strony internetowej, strony facebokowej, oraz rozsyłanych mailingach do osób 

zarejestrowanych w serwisie BK AWF.  

 

5. Udziału w szkoleniach i konferencjach pracownika BK, które miało na celu stałe 

podnoszenie kwalifikacji zawodowych. W roku sprawozdawczym zrealizowano: 

o seminarium "Ku skuteczniejszej działalności  Akademickich Biur Karier na Mazowszu - 

Wzmocnienie roli ABK w lepszym przygotowaniu studentów i absolwentów we 

wchodzeniu na rynek pracy"; organizatorzy: Uniwersytet Warszawski i Wojewódzki 

Urząd Pracy Warszawa. 

o Udział w Kongresie Akademickich Biur Karier i jednostek uczelnianych 

odpowiedzialnych za monitoring zawodowych losów absolwenta pn. „Monitorowanie 

karier zawodowych absolwentów – dobre praktyki”; organizatorzy: Ministerstwo Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Warszawski i Rzecznik Praw Absolwenta. 

o szkolenie „Szkolenie dla doradców zawodowych”; organizator: Stowarzyszenie na rzecz 

Akademickich Targów Pracy 

 

6. Udziału w przygotowaniu ankiety nt. Zawodowych losów absolwentów AWF Warszawa. 

 

7. Współorganizacji akcji Bookcrossing w AWF Warszawa. 
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8. Współpracy z organizatorami projektu Virgin Academy, umożliwiającego młodym 

osobom uzyskania dofinansowania na realizację swojego pomysłu zawodowego. 

 

9. Udziału w Targach Przedsiębiorczości organizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy – 

współprowadzenie wystąpienia „Bądź SMART na rynku pracy”, pełnienie dyżuru 

doradczego w dniu targów. 

 

10. Promocji Biura Karier: 

o Zaprojektowanie nowej ulotki Biura Karier 

o Biuro Karier promuje swoje usługi poprzez wywieszanie informacji na terenie Uczelni, 

zamieszczanie informacji na stronie internetowej oraz w portalu społecznościowym 

Facebook. 

o Reklama Uczelni i informacja o Biurze Karier została zamieszczona w Informatorze 

Targowym JOBBING w formie drukowanej (5 tys. egzemplarzy) i elektronicznej (e-

book). Podczas Akademickich Targów Pracy JOBBING, informacje na temat 

działalności Biura Karier AWF wraz z danymi teleadresowymi do kontaktu, zostały 

przekazane osobom odwiedzającym targi. Uczelnia dysponowała również stoiskiem 

wystawienniczym podczas imprezy, która odbyła się 05 marca 2013 r., w Pałacu Kultury 

i Nauki w Warszawie. 

o Wpis promujący Biuro Karier w portalu dlaStudenta.pl. 

o Artykuł o Biurze Karier AWF Warszawa pojawił się w Biuletynie WUP Warszawa 

„Mazowiecki Rynek Pracy” (Nr 4 (48) 2012 rok (IX)). 

 

11. Biuro Karier AWF Warszawa współpracuje ze Stowarzyszeniem na rzecz Akademickich 

Biur Karier oraz jest członkiem Mazowieckiej Sieci Biur Karier. 

 

 

1.5. SAMORZĄD STUDENTÓW 

 
Część warszawska Uczelni 

 

Uczelniana Rada Samorządu Studentów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie działająca na podstawie art. 202 ust. 5 Ustawy Prawo o 

Szkolnictwie Wyższym oraz § 103 ust. 2 Statutu Akademii prowadziła w roku akademickim 

2012/2013 następujące działania: 

 

Wrzesień 2012 

- 13-18 września - organizacja obozu integracyjnego „Obóz Zero” dla studentów I roku st. licencjackich 

w Lidzbarku Welskim, w którym wzięło udział 52 studentów. 

 

Październik 2012 

- 11 października - wybory przewodniczącego oraz zarządu URSS, 

- 11 października - organizacja imprezy w Klubie Relax „Pierwsze koty za płoty” dla studentów AWF,  

   w której wzięło udział ok. 500 osób, 

- 1-14 października - organizacja szkoleń dla studentów I roku dot. działania i organizacji jednostek 

   uczelnianych, ubezpieczeń OC i NNW dla studentów oraz bezpłatnej opieki medycznej Akamedik, 

- 1-31 października - sprzedaż ubezpieczeń NNW i OC dla studentów AWF (firma Generali), 

- 12-14 października - udział w Konferencji Komisji Branżowych PSRP w Gdyni, 

- 26-28 października - udział w IV Studenckim Forum Jakości w Poznaniu, 
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- 24 października - udział w obchodach 93 rocznicy powstania Domu Dziecka im. Maryny Falskiej, 

- udział w spotkaniach komitetu organizacyjnego „Rekreolimpiady”, 

- 26 października - organizacja imprezy dla studentów z okazji Halloween w Saunie Marszałka, w której 

udział wzięło ok. 150 osób, 

 

 

Listopad 2012 

- 5 listopada - organizacja spotkania informacyjnego MOST AWF, 

- 12 listopada - organizacja spotkania „AWF podbija świat” - spotkanie ze studentami AWF 

powracającymi z wyprawy w Chinach, 

- 15 listopada - organizacja imprezy otrzęsinowej dla studentów AWF w klubie Jerozolima (ok. 

1000osób) 

- 16 - 18 listopada - udział w Konwencie Przewodniczacych PSRP w Warszawie, 

- 22 - 25 listopada - udział w Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym KUWF w Krakowie, 

- 25 listopada - rozstrzygnięcie konkursu na nowe logo URSS AWF, 

- 28 listopada - organizacja turnieju gier komputerowych FIFA RELAX CUP, 

- 30 listopada - udział w Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym PSRP w Warszawie, 

- 29 listopada - udział w Święcie Uczeni, organizacja plebiscytu studenckiego na najlepszego 

prowadzącego wykłady i ćwiczenia na wydziałach części warszawskiej, 

- 30 listopada - organizacja imprezy andrzejkowej w Saunie Marszałka (ok. 100 osób), 

- 1- 30 listopada - sprzedaż ubezpieczeń NNW i OC dla studentów AWF, 

 

Grudzień 2012 

- 13 grudnia - organizacja imprezy „Przeprosiny za otrzęsiny” w klubie Capitol (ok. 1200 osób), 

- 10 - 20 grudnia - zbiórka darów świątecznych dla podopiecznych Domu Dziecka im. Maryny Falskiej, 

- rozpoczęcie akcji „Krokodyl” - zbiórki plastikowych korków na potrzeby osób niepełnosprawnych, 

- uczestnictwo w organizacji I edycji Rekreolimpiady, 

- organizacja spotkania opłatkowego z władzami uczelni w Saunie Marszałka, 

- 14 - 16 grudnia - udział w konferencji dot. pozyskiwania środków finansowych dla samorządów 

studenckich w Murzasichlu 

- kolportaż kart świątecznych dla samorządów studenckich z całego kraju, 

 

Styczeń 2013 

- 17 stycznia - udział w spotkaniu opłatkowych z Kard. Nyczem, 

- 19 stycznia - udział w posiedzeniu Komisji ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia PSRP w Krakowie, 

- 24 stycznia - organizacja imprezy klubowej w Hucie Warszawa „Reset przed sesją” dla studentów 

AWF  

(ok. 400os.) 

- 26 stycznia - organizacja spotkania roboczego KUWF w Warszawie  

- 17 stycznia - 17 lutego - organizacja wraz z Biurem Promocji aukcji charytatywnej WOŚP kubeczków 

AWF z podpisami znanych sportowców (P.Korzeniowski, O. Jędrzejczak, P.Nastula, Z. Lew-

Starowicz), 

 

Luty 2013 

- organizacja razem z Empik School kursów j. angielskiego Business in Action, 

- 13 lutego - organizacja razem z Akamedik badań profilaktycznych „Przebadaj serce na Walentynki”, 

wizyta u kardiologa, darmowe EKG oraz lipidogram, 

- udział w Balu Sportowca AWF Wrocław, 

 

Marzec 2013 
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- 1-3 marca - udział w konferencji „KUWF dla młodych” w Poznaniu, 

- 1 marca - organizacja imprezy „Prezentacja kandydatek MISS AWF” w Saunie Marszałka, 

- 4 marca - wyjazd do Białej Podlaskiej na otwarcie Hali Widowiskowo-Sportowej, 

- 7 - 9 marca - udział w Salonie Edukacyjnym Perspektyw w PKiN w Warszawie, 

- 7 marca - organizacj Gali Wyborów MISS AWF wraz z loterią charytatywną dla Fundacji Mam 

Marzenie, 

- 7 marca - organizacja imprezy klubowej „After MISS AWF” w klubie Platinium (ok. 1300 osób), 

- udział w organizacji II edycji Rekreolimpiady, 

- udział w pracach komitetu organizacyjnego Imprezy Marszowej „AWF Warszawa - Sulejówek, 

- rozpoczęcie kolportażu studenckich kart rabatowych 

Kwiecień 2013 

- 9 kwietnia - organizacja Maratonu Pływackiego EKIDEN, 

- 11 kwietnia - organizacja imprezy klubowej „Połowinki AWF” w klubie Capitol (ok. 100 osób), 

- 11-14 kwietnia - udział w konferencji Komisji Uczelni Wychowania Fizycznego w Poznaniu, 

- 15 kwietnia - spotkanie informacyjne MOST AWF, 

- 18 - 25 kwietnia - akcja promocyjna samorządu „Nauka to nie wszystko” (Dydaktyka/Sport 

uczelniany/kultura studencka), 

- 23 kwietnia - udział w Dniu Otwartych Drzwi AWF,  

- 22-24 kwietnia - udział w XIX Krajowej Konferencji PSRP w Kościelisku, 

- udział w organizacji III edycji Rekreolimpiady 

 

Maj 2013 

- 5 maja - organizacja otwartych zajęć dla studentów Squash AWF, 

- 8 maja - organizacja imprezy klubowej przed Juwenaliami w klubie De Lite (ok.200 os.), 

- 16 maja - organizacja I spotkania z cyklu „AWF jakiego nie znamy” w Saunie Marszałka, 

- 18 maja - udział w Wielkiej Paradzie Studentów (ok. 30 osób), 

- 19 maja - udział w organizacji Imprezy Marszowej „AWF Warszawa - Sulejówek” jako koordynator 

wolontariuszy, 

- 23-24 maja - organizacja Juwenaliów AWF „Pele-Mele” (ok. 2000 osób) 

- 24 maja - organizacja imprezy klubowej po Juwenaliach w klubie Capitol (ok. 900 osób) 

- udział w organizacji IV edycji Rekreolimpiady 

 

Czerwiec 2013 

- 3 czerwca - orgqanizacja wraz z dr. M. Popieluchem akcji krwiodawstwa na kampusie AWF, 

- 9 czerwca - pomoc przy organizacji pikniku Seniorada 7, 

- 7 - 9 czerwca - współorganizowanie Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych oraz Olimpiady 

Wiedzy Młodych Fizjoterapeutów, 

- 11-12 czerwca - organizacja wraz z Akamedik akcji dla studentów i pracowników (pomiar cukru, 

ciśnienia, poradnictwo dotyczące skóry i jej wrażliwości oraz pielęgnacji w czasie wakacji) 

- 13 czerwca - organizacja II spotkania z cyklu „AWF jakiego nie znamy” w Saunie Marszałka. 

- 15 czerwca - organizacja stoiska AWF na pikniku Gorączka Bielańskiej Soboty organizowanego przez 

Dzielnicę Bielany. 

 

Przez cały rok dodatkowo Uczelniana Rada Samorządu Studentów organizowała konkursy, w których 

do wygrania były darmowe wejściówki do 3 kin i 8 teatrów na terenie Warszawy. Łącznie od 

października do czerwca z naszych wejściówek skorzystało ok 600 studentów naszej uczelni. Natomiast 

w 13 imprezach klubowych wzięło udział łącznie około 7 000 studentów. 

 

Działania całoroczne: 

- przekazywanie darmowych wejściówek do kin i teatrów dla naszych studentów, 
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- współpraca z Biurem Promocji AWF, 

- prowadzenie akcji zbierania plastikowych korków (listopad-czerwiec) dla osób niepełnosprawnych, 

podczas której zebrano 20 worków o pojemności 120 l. 

- kolportaż darmowych studenckich kart rabatowych (marzec - czerwiec) 

- współpraca ze Stowarzyszeniem Absolwentów oraz Dzielnicą Bielany, 

- aktywne działanie w organach kolegialnych uczelni: Kolegium Rektorskie, Kolegia Dziekańskie, 

Senat, Rady Wydziałów, Komisje Senackie, Komisje Wydziałowe, Odwoławcza Komisja Stypendialna, 

Wydziałowe Komisje Stypendialne (łącznie ponad 60 osób), 

- udział w posiedzeniach Porozumienia Uczelni Warszawskich, Parlamentu Studentów RP, Komisji 

Uczelni Wychowania Fizycznego. 

- udzielanie porad i wskazówek z zakresu dydaktyki i spraw socjalno-bytowych studentom AWF. 

 

Dodatkowo nasi członkowie brali udział w: 

- organizacji bezpłatnych warsztatów dla studentów WR z Thera-Band Academy, 

- tworzeniu Studenckiego Oddziału Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska, 

- organizacji warsztatów „Chcę być fizjo”, 

- tworzeniu nowego Regulaminu Studiów, 

- opiniowaniu uchwał Senatu, zarządzeń Rektora, pism okólnych, projektów zmian odnoszących się do 

spraw dydaktycznych uczelni i wydziałów. 

 

W roku akademickim 2012/2013 w skład Uczelnianej Rady Samorządu Studentów wchodziło 

25 członków ze wszystkich wydziałów warszawskiej części AWF. 

Samorząd studentów Wydziału Turystyki i Rekreacji, w okresie sprawozdawczym, aktywnie 

angażował się w przygotowanie i realizację poza programowych przedsięwzięć, których 

celem głównym było budowanie kapitału społecznego studentów, dotyczyło to organizacji 

comiesięcznych dni sportu i rekreacji „REKREOOLIMPIADA” oraz imprezy patriotyczno-

rekreacyjnej „AWF Warszawa – Sulejówek”. Ponadto, przedstawiciele samorządu brali 

aktywny udział w posiedzeniach Rady Wydziału. 

 

 

Samorząd Studentów w WWFiS w Białej Podlaskiej  

 

  Rok akademicki 2012/2013 rozpoczęty został tradycyjnie od obozu adaptacyjnego 

„Rekrut 2012”. Impreza organizowana jest już cyklicznie przez Samorząd Studencki oraz 

dział Promocji i Rekrutacji.  

 Studenci Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej mieli 

możliwość wyjazdu do Hiszpanii na wybrzeże Costa Brava - miescowości: Loret de Mar  

i Santa Susana. Podczas pobytu, licznych wycieczek i kąpieli słonecznych niewątpliwą 

atrakcją był mecz ligowy na stadionie Camp Nou w Barcelonie pomiędzy klubami FC 

Barcelona - Granada CF. 

 Po powrocie w ramach Dnia Adaptacyjnego we współpracy z Prodziekanem ds. 

Studentów Samorząd Studencki prezentował swoją działalność i ofertę kulturalną. W tym 

celu specjalnie dla studentów I roku wydany został studencki przewodnik: Vademecum 

Studenta 2012. 

 Inauguracja roku akademickiego 2012/2013, która odbyła się 19 października 

połączona została z Otrzęsinami studentów I roku, program artystyczno-kulturalny i sportowy 

przygotowany został tradycyjnie przez przedstawicieli Rady Samorządu Studentów. 

25 pażdziernika odbyły się wybory do Rady Samorządu Studentów WWFiS w Białej 

Podlaskiej. Spośród 21 kandydatów społeczność studencka wybrała swoich przedstawicieli, 
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którzy rozpoczęli działalność w czterech podstawowych komisjach: sportowej, kuturalno-

oświatowej, socjalnej i dydaktycznej. 

 W listopadzie 2012 roku, we współpracy z Działem Promocji i Rekrutacji oraz 

Agencją Filmową Reporter, studenci nakręcili kolejny po LipDubie film promocyjny „James 

Bond w AWF o Zmierzchu”. Odnotował on wspólnie z LipDubem i wybranymi materiałami 

filmowymi ponad 420 tysięcy odsłon na kanale YouTube AWF Biała Podlaska. Film 

nakręcony został na terenie Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu, a wzięło w nim 

udział ponad 100 studentów wszystkich kierunków studiów. 

 W styczniu 2013 roku odbyły się kolejne Wybory Miss AWF Biała Podlaska - o tytuł 

najpiękniejszej przy ponad półtysięcznej widowni walczyło 9 kandydatek.  

Tradycyjnie, w roku akademickim 2012/2013, studenci uczestniczyli w największych 

imprezach sportowych w Europie m.in. kibicowali polskim skoczkom narciarskim podczas 

Pucharu Świata w Harrachowie. 

 Ważnym wydarzeniem było Otwarcie Hali Sportowo-Widowiskowej Akademickiego 

Centrum Edukacji Prozdrowotnej i Rehabilitacji. Z inicjatywy Samorządu  Studenckiego 

zorganizowano imprezy towarzyszące, takie jak: rozgrywki AWF Warszawa vs Biała 

Podlaska w siatkówce i koszykówce, pokazy bialskich studentów, olimpijczyków - 

gimnastyków Romana Kuleszy i Marty Pihan-Kuleszy. Ponadto, podczas otwarcia Hali 

odbywał się “Piknik z AWF”, na którym studenci zorganizowali stoiska prezentujące 

specyfikę kształcenia oraz możliwości zdobywania dodatkowych uprawnień na kierunkach 

WF, Sport, Fizjoterapia, Kosmetologia oraz TiR. 

 Studenci czynnie włączają się w akcje związane z promocją uczelni organizując  

i uczestnicząc w prezentacjach, piknikach naukowych, targach edukacyjnych oraz piknikach  

z AWF. W rankingu portalmaturzysty.pl bialski wydział Akademii Wychowania Fizycznego, 

na portalu społecznościowym Facebook, zajmuje drugie miejsce z liczbą - 2795 „polubień”.  

 W ramach działań środowiskowych studenci bialskiego wydziału włączają się w akcje 

charytatywne, m.in. „AWF oddaje krew” itp.  

Po raz drugi Samorząd Studentów był organizatorem Dnia Sportu, który poprzedził 

studenckie Juwenalia 2013.   

 

 

1.6. STUDENCKI RUCH NAUKOWY 

 

Część warszawska Uczelni 

 
Wydział Rehabilitacji  

 

Na Wydziale Rehabilitacji prowadzone są aktywne zajęcia w ośmiu studenckich 

kołach naukowych prowadzonych na kierunku fizjoterapia oraz pielęgniarstwo. W roku 

akademickim 2012-2013 członkami kół naukowych było ponad 80 studentów. 

Oto szczegółowa lista SKN: 

1 - SKN - Medycyna Ratunkowa w Służbie Dziecku (Katedra Psychospołecznych Podstaw 

Rehabilitacji i Bioetyki) 

opiekun: dr hab. prof. AWF Marianna Barlak; przewodniczący: Konrad Kozłowski  

2 - Biomechaniki (Katedra Biologicznych Podstaw Rehabilitacji) 

opiekun: Prof. dr hab. Andrzej Wit; przewodniczący: Kamil Kobiałka  

3 - SKN przy Katedrze Teorii i Metodyki Nauczania Ruchu 

opiekun: dr Grzegorz Bednarczuk; przewodniczący: Tomasz Marciniak   



 45 

4 - SKN przy Zakładzie Rehabilitacji w Ortopedii, Traumatologii i Reumatologii (Katedra 

Rehabilitacji) 

opiekun: doc. Krzysztof Dudziński;   

5 - SKN -  SPINE (Katedra Rehabilitacji) 

opiekun: dr Krzysztof Graff; przewodniczący: Agata Świst     

6 - SKN – Rehabilitacji Ortopedycznej (Katedra Fizjoterapii) 

opiekun: Dr Aleksandra Truszczyńska; przewodniczący: Marek Simiński  

7 - SKN - Wczesnej Rehabilitacji Pediatrycznej (Katedra Fizjoterapii) 

opiekun: Dr Joanna Suchocka;  

8 - SKN przy Zakładzie Podstaw Pielęgniarstwa  

opiekun: mgr Magdalena Śniegocka; przewodniczący: Łukasz Szostek   

 

Wydział Turystyki i Rekreacji 

 

W okresie sprawozdawczym w Wydziale aktywnych było pięć studenckich kół naukowych.  

 

 

Studenckie Koło Naukowe Rozwoju 

Lokalnego i Regionalnego 

Katedra Zarządzania 

Ekonomii - Zakład 

Rozwoju Lokalnego i 

Regionalnego 

Dr Wojciech 

Pokojski 

20 

Studencie Koło Naukowe Menadżerów 

Turystyki 

Katedra Zarządzania i 

Ekonomii – Zakład 

Organizacji i Zarządzania 

 10 

Studenckie Koło naukowe - Re-rekreacja Katedra Rekreacji Prof. nzw. dr hab. 

Ewa Kozdroń 

12 

Studenckie Koło Naukowe Metodyki 

Turystyki 

Katedra Turystyki – 

Zakład Metodyki 

Turystyki 

Dr Anna 

Ostrowska-Tryzno 

Mgr Karolina 

Gołębiewska 

15 

Studenckie Koło Naukowe Turystyki 

Krajoznawczej i Zrównoważonej 

Katedra Turystyki – 

Zakład Teorii Turystyki 

Dr Anna 

Mazurkiewicz-

Pizło 

Dr Beata Pachuca-

Smulska 

69 

 

Uczestnicy Studenckich Kół Naukowych brali udział w Konferencji Studenckich Kół 

Naukowych, przedstawiając 12 wystąpień. Członkowie Koła Naukowego Menedżerów 

Turystyki  uczestniczyli w imprezie „Skołowany weekend”, której celem było zaznajomienie 

uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów z osiągnięciami współczesnej nauki.  
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Aktyną działalność turystyczno-krajoznawczą prowadził studencki klub „Spacerniak”, który 

zorganizował jedenaście wypraw. Sprawozdania w dokumentacji Wydziału. 

 

 

Część bialska Uczelni 

 
 W roku akademickim 2012/2013 w Wydziale działały 22 studenckie koła naukowe 

zrzeszające 227 członków. 

Studenci WWFIS popularyzowali własne osiągnięcia naukowe biorąc czynny udział  

w studenckich konferencjach naukowych oraz publikując prace w materiałach pokonferencyjnych, czy 

monografiach. Członkowie SKN’ów wygłosili referaty na: 

 VII Festiwalu Nauki i Kultury Studenckiej AWF – „Feniks”, 08-09.12.2012 r., Akademia 

Wychowania Fizycznego, Poznań  

- 2 referaty członków z SKN „Lekkoatleta”, opiekun dr Jolanta Danielewicz 

- 2 referaty członków SKN „Ruch korekcyjny”, opiekun dr Małgorzata Lichota 

 

 Cyklicznym Sympozjum Studenckich Kół Naukowych „VII Wiosna z Fizjoterapią”, 

19.04.2013 r., Uniwersytet Medyczny, Warszawa 

- 1 referat członków SKN „Młodych Fizjoterapeutów”, opiekun dr Krystyna Kałuża 

 

 II Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych nt. ”Koła naukowe – szkołą twórczego 

działania” (23.04.2013 r.), Państwowa Szkoła Wyższa, Biała Podlaska  

- 1 referat członków SKN „Menedżerów”, opiekun dr Krystyna Buchta 

- 1 referat członków SKN „Przedsiębiorczości”, opiekun dr Małgorzata Skiert 

 

 Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych nt. „Zagadnienia kultury 

fizycznej w badaniach młodych naukowców”, 07.06.2013 r., Wydział Rehabilitacji AWF 

Warszawa 

 2 referaty członków SKN „Zarządzania i Marketingu”, opiekun dr Mirosław Zalech 

 2 referaty członków SKN Menedżerów”, opiekun dr Krystyna Buchta 

 3 referaty członków SKN Teorii Sportu, opiekun dr Artur Litwiniuk 

 2 referaty członków SKN KORYO, opiekun doc. dr Zbigniew Bujak 

 1 referat członków SKN „Podnoszenia Ciężarów”, opiekun dr Jarosław Sacharuk 

 2 referaty członków SKN „Teorii i Praktyki Treningu Sportowego”, opiekun dr Dariusz Gierczuk 

 1 referat członków SKN „Przedsiębiorczości”, opiekun dr Małgorzata Skiert 

 1 referat członków SKN „Akademia Gimnastyczna”, opiekun dr Tomasz Niźnikowski 

 W konferencji tej udział wzięli przedstawiciele 8 Kół Naukowych Wydziału, łącznie 

zaprezentowano 14 referatów w 5 sesjach tematycznych.  

Wyróżnienie za wygłoszony referat w panelu tematycznym Turystyka i Rekreacja otrzymały studentki z 

SKN „Menedżerów” Marta Dryżałowska i Weronika Winiarska za pracę pt. „Bariery rozwoju 

jeździectwa na terenie powiatu bialskiego”. 
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1.7.  ZESPOŁY TAŃCA LUDOWEGO 

 

1.7.1. ZESPÓŁ TAŃCA LUDOWEGO „WARSZAWA”  
 

Zespół Pieśni i Tańca ,,Warszawa” popularyzuje taniec ludowy biorąc udział w Ogólnopolskiej Akcji 

Studenckiej ,, Wytnij Hołupca” w ramach Dni Tańca Ludowego. Ponadto bierze udział w 

przedsięwzięciach takich jak wystawienie opery ,,Straszny Dwór” w Uściu Gorlickim, w którym 

uczestniczą muzycy i artyści warszawskiego Teatru Wielkiego.  

 

  Wykaz koncertów w których uczestniczył Zespół: 

-  2.10. 2012r -  Rozpoczęcie Roku Akademickiego AWF Warszawa 

-  7.10. 2012r. - Koncert w auli Politechnik Warszawskiej wieńczący akcję ,,Wytnij Hołupca”  

-  1.11. 2012r. - udział w Święcie Niepodległości na terenie AWF  

-  22.11. 2012r. – Święto Uczelni  

-  14.12.2012r. - Wigilia Rektorska – prezentacja kolęd  

-  19.01. 2013r. -  Koncert dla Straży Granicznej na Lotnisku Okęcie  

-  23. 03. 2013r. – Koncert na ,,Dniach Otwartych Drzwi”  

- 19.05 2013r. -  Powitanie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i koncert w czasie 

organizowanego przez Uczelnię ,, Marszu Piłsudskiego” 

-  2.06. 2013r. – koncert w Sopocie z okazji  ,,Parady Drobiu” na sopockim molo  

-  8.06. 2013r. – Event firmowy w Firlejach – popularyzacja polskiego folkloru 

-  9.06. 2013r. -  koncert w ramach Senioriady, która odbyła się na terenie Uczelni 

- 12- 14.07. 2013r. - ,,Straszny Dwór” Uście Gorlickie, premiera razem z artystami Teatru Wielkiego   

-  11. 08. 2013r.- Koncert promujący książkę prof. S. Pastuszki w Oblekoniu 

-  18 – 25. 08. 2013r. – Festiwal Folklorystyczny w Rumunii  

-  8.09.2013r. -  koncert uświetniający Święto Kawalerii Wojska Polskiego , Warszawa 

  

 

1.5.2. ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „PODLASIE”  

       
W roku sprawozdawczym 2012- 2013 w próbach i koncertach zespołu Pieśni i Tańca „Podlasie” udział 

brało około 40 studentów  wszystkich kierunków studiów. Działalność zespołu oparta była na 

popularyzacji 

i prezentacji polskiego folkloru, poszerzonego o wprowadzenie elementów jazzu, co zaowocowało 

przygotowaniem całkiem nowej choreografii do muzyki Michała Urbaniaka. 

     W ramach popularyzacji kultury studenckiej na uwagę zasługuje działalność Zespołu Pieśni i Tańca 

„Podlasie”, który od lat jest wizytówką uczelni i prezentuje rodzimy folklor  

w kraju i za granicą. W roku akademickim 2012/2013 ZPiT Podlasie prezentował folklor taneczny 

podczas uroczystości uczelnianych, koncertował i przebywał na warsztatach tanecznych w Hiszpanii, 

prowadził cykliczne edukacyjne spotkania z folklorem przeznaczone dla najmłodszych. Należy 

nadmienić, że członkami zespołu są wyłącznie studenci wszystkich kierunków studiów bialskiego 

wydziału. Zespołowi towarzyszy studencka kapela i zespół wokalny.   
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1.8. SPORT AKADEMICKI 
 

1. SEKCJE 

W roku akademickim 2012/2013, w ramach systemu sportu powszechnego na AWF działało 13 sekcji 

prowadzonych i kierowanych przez studentów lub pracowników uczelni na zasadach wolontariatu. Dla 

studentów do doskonała okazja do zdobycia niejednokrotnie pierwszych szlifów trenerskich.  

Sekcje oraz ich prowadzący/kierownicy: 

- aerobik sportowy (treningi 3x/tydz., prowadząca: mgr Daria Broda – pracownik uczelni) 

- badminton (treningi 3x/tydz., trener: dr Dariusz Nowicki – pracownik uczelni) 

- futsal kobiet (treningi 3x/tydz., trener: mgr Zbigniew Tyc – pracownik uczelni) 

- futsal mężczyzn (treningi 2x/tydz. Trener/kierownik: Jakub Stęszewski – student) 

- koszykówka kobiet (treningi 2x/tydz. Trener/kierownik: Rafał Brankiewicz – student) 

- koszykówka mężczyzn (treningi 2x/tydz. Trener/kierownik: Łukasz Stryjecki – student) 

- piłka nożna (treningi 2x/tydz. Trener/kierownik: Michał Chorzępa – student) 

- piłka siatkowa kobiet (treningi 2x/tydz. Trener/kierownik: Jacek Błażejak – student) 

- piłka siatkowa mężczyzn (treningi 2x/tydz. Trener/kierownik: Anna Lipińska – studentka) 

- pływanie (treningi 3x/tydz. Trener: mgr Piotr Furman – pracownik uczelni, kierownik: Inga 

Cwalina/Krzysztof Olecki – studenci) 

- sporty zimowe (treningi 2x/tydz. Trener/kierownik: Zuzanna Firlit – studentka) 

- tenis (treningi 2x/tydz. Trener/kierownik: Rafał Kilijański – student) 

- tenis stołowy (treningi 2x/tydz. kierownik: Maria Smuga – studentka) 

 

Ponadto, na potrzeby startów w systemie rywalizacji w sporcie uczelnianym, część szkolenia była 

prowadzona wspólnie z sekcjami wyczynowymi KS AZS-AWF Warszawa: 

- ergometr wioślarski/wioślarstwo - (treningi 2x/tydz. kierownik: Katarzyna Witek – studentka) 

- judo kobiet i mężczyzn - (treningi zgodnie z programem pracy sekcji wyczynowej, Trener/kierownik: 

Wojciech Borowiak – pracownik Klubu) 

- lekka atletyka - (treningi zgodnie z programem pracy sekcji wyczynowej, kierownik: Joanna Banach 

– studentka) 

- piłka ręczna kobiet - (treningi zgodnie z programem pracy sekcji wyczynowej, trener/kierownik: mgr 

Paweł Kapuściński – pracownik uczelni) 

 

Dodatkowo cześć studentów organizowała treningi we własnym zakresie w dyscyplinach, których sekcje 

nie były powołane na początku roku. Było to podyktowane chęcią startów i reprezentowania uczelni. 

Efektem takich działań były starty w AMWiM i AMP, niejednokrotnie z sukcesami. Do takich dyscyplin 

należy zaliczyć: 

- kolarstwo górskie 

- siatkówkę plażową 

- wspinaczkę sportową 

- żeglarstwo. 

 

Wymiernym efektem pracy w sekcjach jest start w zawodach w ramach Akademickich Mistrzostw 

Warszawy i Mazowsza, Akademickich Mistrzostw Polski, czy Akademickich Pucharach Polski. Aby to 

było możliwe studenci muszą zarejestrować się w elektronicznym systemie zgłoszeń E-Madzia. W roku 

akademickim 2012/2013 w systemie figurowało 339 osób. Należy jednak pamiętać, że osobostartów 

było znacznie więcej, z tego względu, że niektórzy zawodnicy startowali w dwóch i więcej dyscyplinach 

lub też byli zgłaszani w danej dyscyplinie do kilku „rzutów”. Ponadto system ten nie był wymagany 

podczas rejestracji zawodników na Varsoviadę, Puchary AZS i Akademickie Mistrzostwa Europy, więc 
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łączna liczba studentów reprezentujących naszą uczelnię w rywalizacji międzyuczelnianej powinna 

oscylować w okolicy 400 osób 

 

2. VARSOVIADA 

W dniach 10-11 listopada 2012 r. odbywały się na obiektach sportowych AWF tradycyjne Igrzyska 

Studentów Pierwszego Roku – 49. VARSOVIADA. Swoich reprezentantów AWF wystawił w piłce 

nożnej, piłce siatkowej kobiet i mężczyzn, koszykówce kobiet i mężczyzn, pływaniu, biegach 

przełajowych i tenisie stołowym. W sumie w Varsoviadzie wzięło udział ponad 80 studentów 

i studentek pierwszego roku studiów na AWF. Godne odnotowania są sukcesy niektórych z nich. 

Reprezentacja siatkarek prowadzona przez Jacka Błażejaka wygrała wszystkie swoje mecze i pewnie 

zwyciężyła w całym turnieju. Podobnie było z koszykarzami trenującymi pod okiem Łukasza 

Stryjeckiego. W dyscyplinach indywidualnych najmocniejsze okazało się pływanie, gdzie nasi studenci 

zdobyli 9 medali (5 kobiet i 2 mężczyzn indywidualnie oraz dwie zwycięskie sztafety 4x50 m stylem 

dowolnym). 

Zwycięstwa w dyscyplinach drużynowych i miejsca w czołówce w dyscyplinach indywidualnych 

dawały awans i prawo startu do Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Studentów Pierwszego Roku. 

  

3. III OGÓLNOPOLSKI FINAŁ IGRZYSK STUDENTÓW PIERWSZEGO 

ROKU 

W finale igrzysk, który odbywał się na początku grudnia w Lublinie AWF Warszawa reprezentowały 

dyscypliny drużynowe (piłka siatkowa kobiet, koszykówka) mężczyzn oraz z dyscyplin indywidualnych 

pływanie kobiet i mężczyzn. Swój turniej bez straty seta wygrały siatkarki. Dobrze zaprezentowali się 

również pływacy, którzy zdobyli kilka indywidualnych wyróżnień. 

 

4. AKADEMICKIE MISTRZOSTWA WARSZAWY I MAZOWSZA 

W rozgrywkach w ramach Akademickich Mistrzostw Warszawy i Mazowsza wystartowało w sumie 245 

studentów i studentek AWF. Punktowali oni w 25 klasyfikacjach drużynowych: aerobik sportowy, biegi 

przełajowe K, ergometr wioślarski K i M, futsal K i M, judo K i M, kolarstwo górskie M, koszykówka K 

i M, piłka ręczna K, piłka siatkowa K i M, siatkówka plażowa K i M, pływanie K i M, snowboard M, 

tenis stołowy K i M, tenis K i M, trójbój siłowy, wspinaczka sportowa M.  Dla porównania, w 

poprzednim sezonie, było to 18 miejsc punktowanych. W punktacji klasyfikacji drużynowych w 

poszczególnych dyscyplinach stawaliśmy na podium 11 razy (4 razy na pierwszym miejscu, 4 razy na 

drugim i 3 razy na trzecim). Poprzedni sezon (2011/2012) to 5 miejsc na podium (3 razy pierwsze 

miejsce i po razie drugie i trzecie).  

Punktacja drużynowa 2012/2013 – pierwsze miejsca: 

-futsal kobiet 

- judo kobiet 

- judo mężczyzn 

- siatkówka plażowa mężczyzn 

Punktacja drużynowa – drugie miejsca: 

- piłka ręczna kobiet 

- piłka siatkowa kobiet 

- siatkówka plażowa kobiet 

- tenis mężczyzn 

Punktacja drużynowa – trzecie miejsca: 

 - kolarstwo górskie mężczyzn 

- koszykówka kobiet 

- wspinaczka sportowa mężczyzn 
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Cały sezon zakończyliśmy na 6. miejscu w klasyfikacji generalnej AMWiM zdobywając 214 pkt., o 55,5 

pkt. więcej niż rok wcześniej. Poza klasyfikacjami drużynowymi studenci AWF zdobywali 

indywidualne medale m.in. w ergometrze wioślarskim (złoto Aliny Korytkowskiej, KL), judo kobiet 

(3 medale), judo mężczyzn (8 medali), kolarstwie górskim (złoto u kobiet – Joanna Kur, złoto 

u mężczyzn – Maciej Jeziorski), pływaniu (3 medale), siatkówce plażowej (srebro pary 

Nasslaski/Trzciński), tenisie mężczyzn (srebro Adama Paprockiego), wspinaczce sportowej. 

 

5. AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI 

W rywalizacji w ramach Akademickich Mistrzostw Polski wystartowało w sumie 287 studentek 

i studentów AWF. Punkty do klasyfikacji generalnej zdobywali w 25 dyscyplinach (aerobiku 

sportowym, futsalu K i M, judo K i M, kolarstwie górskim M, koszykówce K i M, narciarstwie 

alpejskim K, piłce ręcznej K, piłce siatkowej K i M, pływaniu K i M, siatkówce plażowej K i M, 

snowboardzie K i M, tenisie K i M, tenisie stołowym K i M, wspinaczce sportowej K i M oraz w 

żeglarstwie), o 4 więcej niż w poprzednim sezonie. Dla porównania, AWF-y z Krakowa i Katowic, które 

wyprzedziły nas w klasyfikacji generalnej, zanotowały po 1 starcie więcej w zestawieniu z poprzednim 

rokiem. W końcowej klasyfikacji generalnej AMP AWF Warszawa został sklasyfikowany na 25. 

miejscu, co daje awans o osiem pozycji w porównaniu z sezonem 2011/2012. Zdobyliśmy 1248 pkt. (w 

sezonie 2011/2012 były to 972 pkt.). W klasyfikacji typów Uczelni Wychowania Fizycznego 

pozostaliśmy na 3. miejscu za Krakowem i Katowicami. Znacznie powiększyliśmy przewagę nad 4. 

AWF Wrocław i mocno zniwelowaliśmy stratę do drugiego AWF Kraków. (W tym roku nasz dorobek 

punktowy stanowił 86% punktów zdobytych przez AWF Kraków, rok wcześniej było to 63%).  

W punktacji drużynowej poszczególnych dyscyplin zdobyliśmy 13 medali: 3 złote, 2 srebrne 

i 8 brązowych. Taki wynik dał nam 15. miejsce w klasyfikacji medalowej AMP – drugie wśród Uczelni 

Wychowania Fizycznego.  

Studenci AWF zdobywali również indywidualne medale AMP, m.in. w ergometrze wioślarskim kobiet, 

judo kobiet, judo mężczyzn, lekkiej atletyce kobiet, pływaniu mężczyzn.  

 

6. AKADEMICKIE PUCHARY POLSKI 

W gronie imprez z cyklu Akademickich Pucharów Polski swoją obecność w tym sezonie zaznaczyła 

Joanna Kur, która startowała w cyklu AZS MTB CUP (Otwarty Akademicki Puchar Polski w kolarstwie 

górskim w formule XCO). W pierwszej edycji (Kluszkowce, 26.05.2013) zajęła 3. miejsce w kategorii 

open U-23 kobiet i 2. w klasyfikacji AZS. W drugiej edycji Pucharu w Zieleńcu (20.07.2013), była 

2. W kategorii open U-23 kobiet i 1. w klasyfikacji AZS i obecnie prowadzi w klasyfikacji generalnej 

pucharu wśród kobiet. 

 

7. AKADEMICKIE MISTRZOSTWA EUROPY 

W dniach 23-30 czerwca b.r. w Katowicach odbyły się Akademickie Mistrzostwa Europy w piłce 

ręcznej, gdzie wystąpił zespół AWF Warszawa prowadzony przez Daniela Lewandowskiego. 

W klasyfikacji końcowej zajął on 9. miejsce. 

 

 

8. SZKOLENIA 

W tym roku akademickim studenci AWF po raz pierwszy od kilku lat wzięli udział w seminariach 

szkoleniowych dla studentów – liderów AZS. Pierwsze ze szkoleń organizowane było w listopadzie 

2012 r. w Zieleńcu (Kotlina Kłodzka), drugie w marcu, w Radomiu. W każdym uczestniczyła dwójka 

przedstawicieli AWF. Podczas zajęć szkoleniowych mieli okazję poznać m.in. specyfikę pracy klubu 

AZS, zasady organizacji przedsięwzięć sportowych, w tym prowadzenia sekcji oraz zintegrować się 

z rówieśnikami z całej Polski. Udział w szkoleniach przełożyły się na późniejszą działalność studentów 

w swoich sekcjach.  
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9. INNE AKTYWNOŚCI 

a. Organizacja Akademickich Mistrzostw Polski w 2014 r. 

W lutym b.r. Zarząd Główny AZS opublikował komunikat dotyczący konkursu ofert na organizację 

imprez z cyklu Akademickich Mistrzostw Polski. Klub Sportowy AZS-AWF złożył 3 oferty 

konkursowe na organizację: półfinału A AMP w futsalu kobiet, finału AMP w judo mężczyzn i finału 

AMP w judo kobiet. Pod koniec czerwca ZG AZS ogłosił wynik konkursu ofert. Otrzymaliśmy prawo 

organizacji półfinału A Akademickich Mistrzostw Polski w futsalu kobiet. 

b. Propozycje zmian regulaminu 

W czerwcu b.r. Zarząd Główny AZS opublikował komunikat dotyczący zgłaszania propozycji zmian 

Regulaminu Ogólnego AMP. Jako Klub złożyliśmy propozycję zmiany dotyczącej minimalnej liczby 

uczelni potrzebnej do stworzenia klasyfikacji w typach Uczelni Wychowania Fizycznego, z obecnych 

sześciu do pięciu. Z racji na małą liczbę uczelni wychowania fizycznego w Polsce, rzadko kiedy 

możliwa była klasyfikacja w typie UWF. Jeśli nasza propozycja zyska uznanie, łatwiej będzie 

o zdobycie medalu wśród studentów UWF, co może wpłynąć na większe zainteresowanie startami 

wśród studentów AWF Warszawa. 

 

1.9. UCZELNIANY SYSTEM JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 
 

Uczelniany System Jakości Kształcenia 

 
Akademia Wychowania Fizycznego przykłada nadal duża wagę do jakości kształcenia prowadzonego w 

uczelni.  

Rok akademicki 2012/2013 był kolejnym rokiem doskonalenia uczelnianego systemu zapewnienia 

jakości kształcenia: 

1. Zrealizowano badanie ankietowe skierowane do dziekanów wydziałów oraz przewodniczących 

wydziałowych komisji ds. jakości i programów kształcenia pn: „Uczelnia wobec zmiany 

systemu kształcenia”, a także serię spotkań z dziekanami wydziałów lub przewodniczącymi 

komisji wydziałowych w celu omówienia uzyskanych wyników. 

2. Podjęto działania mające na celu zapobiegania zjawiskom patologicznym w uczelni, szczególny 

nacisk kładąc na ochronę własności intelektualnej, w tym celu uszczegółowiono obowiązującą 

dotychczas procedurę antyplagiatową dla prac dyplomowych realizowanych w uczelni, 

wprowadzając jednocześnie obowiązek organizacji na wydziałach obowiązkowych zajęć dla 

studentów w zakresie podstaw prawa autorskiego. Cała procedura została wprowadzona 

zarządzeniem rektora nr 62/2012/2013 

3. Kontynuowano semestralną ankietyzację zajęć dydaktycznych na studiach pierwszego i 

drugiego stopnia. Badaniem oceniającym objęte były wszystkie zajęcia dydaktyczne kończące 

się w semestrze a wystawiona przez studentów, w ankiecie, ocena zajęć stanowi element 

okresowej i bieżącej oceny nauczycieli akademickich. 

Kontynuację badania zapewniła podjęta przez Senat AWF Uchwała nr 66/2012/2013 

4. Rozpoczęto prace nad objęciem ankietyzacją zajęć dydaktycznych realizowanych na studiach III 

stopnia. 

5. Podjęto kontynuację ankietyzacji studentów kończących studia pierwszego i drugiego stopnia, 

badając opinię studentów na temat jakości procesu dydaktycznego i osiągniętych efektów 

kształcenia oraz ocenę satysfakcji z odbytych studiów. 

6. Kontynuowano ankietyzację kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia na AWF 

zbierając w ten sposób informację na temat m.in oczekiwań kandydatów związanych z 

oferowanymi przez uczelnię programami kształcenia. 

7. Powołany zarządzeniem rektora zespół opracował zmiany w obowiązującym regulaminie 

studiów uwzględniające m.in. potrzeby uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia 
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8. Doskonaląc system jakości, senat uczelni podjął uchwałę nr 71/2012/2013 przyjmującą m.in. 

Politykę Jakości, cele systemu oraz opisującą jego strukturę i podstawowe zadania. 

9. Realizując założenia uchwały senatu nr 71/2012/2013 powołano Zespół ds. Analiz Jakości 

Kształcenia oraz Uczelnianą Komisję ds. Jakości Kształcenia. Uczelniana Komisja ds. Jakości 

Kształcenia na posiedzeniach w roku sprawozdawczym przyjęła wymagane dokumenty 

wewnętrzne oraz rozpoczęła prace nad dokumentami w zakresie jakości kształcenia 

wynikającymi z opracowanego harmonogramu prac oraz uchwały senatu. 

10. Wprowadzono system informowania kadry naukowo-dydaktycznej o możliwości uczestniczenia 

w konferencjach lub seminariach poświęconych Krajowym Ramom Kwalifikacji i systemom 

jakości kształcenia w uczelniach, jak również rozsyłania materiałów pokonferencyjnych lub 

poseminaryjnych do wykorzystania na wydziałach. 

 

Rok akademicki 2012/2013 był ponadto rokiem współpracy Głównego Specjalisty ds. Jakości 

Kształcenia z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego w zakresie doskonalenia narzędzi badań 

ankietowych, spotkań – konsultacji z wydziałowymi komisjami ds. jakości kształcenia oraz spotkań 

inicjowanych przez Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia z pracownikami naukowo-dydaktycznymi 

oraz pracownikami administracyjnymi związanymi z realizacją procesu dydaktycznego. Tematyka 

spotkań dotyczyła Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego oraz systemu zapewnienia 

jakości kształcenia w uczelni. 

W roku akademickim 2012/2013 prowadzono również zadanie auditowe dotyczące wdrożenia w AWF 

Krajowych Ram Kwalifikacji oraz realizacji zadań wynikających z uczelnianego systemu zapewnienia 

jakości kształcenia z oceną w zakresie spełniania wymagań stawianych przez akty prawa zewnętrznego 

oraz przepisy wewnętrzne AWF. 

 

2. 

Zasoby ludzkie 
 

2.1. NAUCZYCIELE AKADEMICCY 
 

Stan zatrudnienia nauczycieli akademickich w AWF w Warszawie (na dzień 30 czerwca 

2012 r.) 
 

Stanowisko 

Bibl. 

Główna 
 

Studium 

Języków 

Obcych 

Miedzywydz. 

Lab. 

Neuropsychofi

zjologii 

Wydział 

 WWFiS w 

Białej 

Podlaskiej 

Razem 

WWF WR WTiR 

Profesor zwyczajny 
 

  7 4 1 14 26 

Profesor 

nadzwyczajny z 

tytułem 

 

  1 - - - 1 

Profesor 

nadzwyczajny 

 
  9 9 10 16 44 

Adiunkt 
 

 1 41 22 16 36 116 

Adiunkt /doktor 

habilitowany/ 

 
  3 1 - - 4 

Docent 
 

  10 3 - 7 20 
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Asystent /dr/ 
 

  - 1 - 1 2 

Asystent 
 

  4 8 6 4 22 

St. wykładowca /dr/ 
 

  24 12 6 30 72 

St. wykładowca 

/mgr/ 

 
1  9 4 - 8 22 

Wykładowca 
 

10  14 16 1 20 61 

Lektor 
 

2  - - - 4 6 

Instruktor  /dr/ 
 

  - - 1 - 1 

Instruktor 
 

  13 1 1 7 22 

st. kustosz dypl. 1       1 

Razem 1 13 1 

135 81 42 

147 420 
258 

 

 

Na dzień 30 czerwca 2013 r. w Uczelni zatrudnionych jest 419 nauczycieli akademickich  

oraz  1 starszy kustosz dyplomowany w Bibliotece Głównej. 

 

     W okresie od 01.10.2012 r. do 30.06.2013 r. w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie w części warszawskiej zostało przyjętych 23 nauczycieli akademickich oraz 

rozwiązano stosunek pracy z 29-ma nauczycielami akademickimi z czego 13 osób odeszło z uwagi na 

osiągnięcie wieku emerytalnego. Dwie osoby po przejściu na świadczenie emerytalne zostały ponownie 

zatrudnione. 

 

Wydział Turystyki i Rekreacji – wyszczególnienie 
 

OBSADA KADROWA  kierunku turystyka i rekreacja  

na dzień 15.10.2012r.   

Pracownicy Iᵒ IIᵒ 

posiadający tytuł profesora 1   

posiadający stopień naukowy dr hab. 8 6 

posiadający stopień naukowy doktora 18 12 

posiadający tytuł zawodowy magistra 19 19 

OGÓŁEM: 46 37 
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2.2. PRACOWNICY NIEBĘDĄCY NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI 
 

Stan zatrudnienia pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w AWF 

w Warszawie (na dzień 30 czerwca 2013 r.) 

 

 

 

 

Grupy pracownicze 

Studium 

Języków 

Obcych 

 

 

Wydział 

WWFiS Biała 

Podlaska 
Razem 

WWF WR WTiR 

Administracja 

dydaktyczna 

 

1 
32 13 11  

21 

 

 

78 56 

Administracja 

centralna 
 125 42 167 

Ośrodek 

Rehabilitacji 

Kompleksowej 

 9  9 

Pracownicy fizyczni  74 53 127 

Projekty UE  12 - 12 

Razem 1 276 116 393 

 

 

        W okresie od 01.10.2012 r. do 30.06.2013 r. grupie pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (części 

warszawskiej) przyjęto 14 osób  oraz rozwiązano stosunek pracy z 18 pracownikami.  

W roku akademickim 2012/2013 w okresie od 01.10.2012 r. do 30.06.2013 r. 5 osób z grupy 

pracowników niebędących nauczycielami akademickimi przeszło na świadczenie emerytalne. 

          

         W Dziale Spraw Pracowniczych Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie zatrudnione są 

3 osoby, w tym 1 osoba prowadzi sprawy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (Sprawozdanie 

z tej działalności w dalszej części sprawozdania). Jeden z pracowników Działu pełni funkcję Sekretarza 

Senackiej Komisji ds. Odznaczeń i Wyróżnień. 

 

Wydział Turystyki i Rekreacji – wyszczególnienie 

 

Na dzień 15.10.2012 roku ogólna liczba administracji to 12 osób , w tym zatrudnionych na : 

  

- stanowisku głównego specjalisty             - 1 osoba 

- stanowisku specjalisty                              - 3 osoby  

- stanowisku samodzielnego referenta        - 6 osób 

- stanowisku referenta                                 - 2 osoby 
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3. 

Działalność naukowa 
 

3.1. PROJEKTY BADAWCZE, DZIAŁANIA STATUTOWE I WŁASNE 

 
 

3.1.1. PROJEKTY BADAWCZE(granty uzyskane w drodze konkursów 

organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki i Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego 
 

W roku akademickim 2012/2013 nauczyciele akademiccy Uczelni realizowali następujące granty: 

1. „Aktywność ruchowa kobiet ciężarnych a stan ich zdrowia psychicznego i fizycznego oraz 

przebieg ciąży i porodu” – dr hab. prof. nzw. AWF Monika Guszkowska, grant własny NCN 

zakończony 09.09.2012; 

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, grant własny NCN zakończony 14.03.2013; 

3. „Systematyczne ćwiczenia fizyczne jako czynnik kształtowania u kobiet poczucia własnej 

skuteczności oraz pozytywnych postaw wobec aktywności fizycznej” - dr hab. prof. nzw. AWF 

Monika Guszkowska, grant promotorski NCN; 

4. „ „Ocena zmian dynamiki stabilizacji posturalnej w procesie starzenia” – prof. dr hab. Andrzej 

Wit, grant własny NCN; 

5. „Seksualność pacjentek po mastektomii” - dr hab. prof. nzw. AWF Zbigniew Lew-Starowicz, 

grant własny NCN; 

6. „Modelowanie matematyczne funkcji kompensacyjnych mięśni kończyn dolnych w chodzie 

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

NCN; 

7. „Biomechaniczna ocena funkcji kończyn dolnych człowieka po operacyjnym leczeniu stawu 

biodrowego” - dr hab. prof. nzw. AWF Michał Wychowański, grant OPUS NCN; 

8. „Wpływ wysiłku fizycznego i treningu sportowego na system immunologiczny kobiet i 

mężczyzn o zróżnicowanej aktywności fizycznej” - Dr hab. prof. nzw. AWF Elżbieta Hűbner-

Woźniak, grant uzyskany w konkursie „Rozwój Sportu Akademickiego” MNiSW; 

9. „Wykorzystanie treningu dynamicznego EEGBiofeedback i AVS (nauropsychostymu-lacja) w 

mentalnym przygotowaniu sportowców do treningu i zawodów” – dr Mirosław Mikicin, grant 

uzyskany w konkursie „Rozwój Sportu Akademickiego” MNiSW. 

 

Decyzjami Dyrektora Narodowego Centrum Nauki przyznano AWF Warszawa środki 

finansowe na realizację nowych grantów: 

 „Długofalowa ocena konsekwencji wcześniactwa w aspekcie parametrów somatycznych, 

funkcji płuc i tolerancji wysiłku” kierownik dr Katarzyna Kaczmarczyk (Wydział 

Rehabilitacji), konkurs SONATA; 

 „Wpływ zmienności genetycznej na wybrane wskaźniki aktywności osi podwzgórzowo-

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

(Wydział Wychowania Fizycznego), konkurs OPUS. 

 Konsorcjum naukowe złożone z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN 

(Lider), Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz 
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Instytutu Spotu uzyskało, w ramach konkursu OPUS, finansowanie grantu „Zmiany 

plastyczne kory mózgu podczas treningu metodą Neurofeedback- EEG w strzelectwie 

sportowym”.  

Umowy na realizację tych projektów są przesłane do podpisu do NCN; realizacja 

projektów rozpocznie się jesienią 2013 roku. 

Na kolejną edycję konkursu MNiSW „Rozwój sportu akademickiego” w maju 2013 roku Wydziały 

warszawskie złożyły 5 wniosków o finansowanie projektu: WWF trzy wnioski, WR i WTiR po jednym 

wniosku. 

 

Wydział Turystyki i Rekreacji – wyszczególnienie: 

 

Badania naukowe pracowników Wydziału Turystyki i Rekreacji dotyczą różnych zagadnień 

szczegółowych powiązanych jednak ze strategicznym problemem naukowym  wydziału: Zdrowy 

człowiek w zdrowym środowisku. Rekreacja i turystyka jako czynniki ochrony i pomnażania zasobów 

zdrowia jednostki oraz zasobów środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego. Strategia rozwoju 

badań naukowych zakłada zachowanie równowagi miedzy badaniami podstawowymi i rozwojowymi. 

Badania podstawowe będą ukierunkowane na zdobywanie wiedzy na temat nowych zjawisk w obszarze 

rekreacji (np. uzależnienie od ćwiczeń fizycznych dysmorfia mięśniowa) i turystyki (turystyka 

zrównoważona), ich mechanizmów, determinant i następstw. Celem badań rozwojowych będzie 

poszukiwanie sposobów rozwiązywania problemów praktycznych (np. zachowanie sprawności 

psychofizycznej osób w wieku 60+, aktywność fizyczna w  profilaktyce chorób cywilizacyjnych, 

stymulowanie rozwoju lokalnego), co wymaga prowadzenia badań naukowych w porozumieniu i 

współpracy z wieloma podmiotami i instytucjami, między innymi z  obszaru ochrony zdrowia i branży 

turystycznej.  

Tematy badawcze tworzą dwa główne nurty: 1. projekty dotyczące problemów rekreacji 

ruchowej (uwarunkowań różnych jej form, korzyści w sferze zdrowia somatycznego i psychicznego, 

znaczenia w podnoszeniu  jakości życia różnych grup społecznych oraz w profilaktyce chorób, 

zwłaszcza cywilizacyjnych); 2. projekty dotyczące  różnych problemów turystyki (turystyka miejska, 

ekoturystyka, turystyka na obszarach chronionych). Ich tematyka mieści się w obszarze nauk o kulturze 

fizycznej.  

W ramach pierwszego nurtu prowadzone będą następujące badania: 

 Aktywność rekreacyjna w promocji zdrowia i profilaktyce chorób niezakaźnych a jakość życia i 

wydłużenie aktywności zawodowej osób powyżej 60. roku życia – dr hab. prof. AWF Ewa 

Kozdroń z zespołem; 

 Wpływ treningu funkcjonalnego na zdolności motoryczne młodych skoczków do wody 

trenujących w placówce wychowania pozaszkolnego – dr Bartłomiej Krynicki z zespołem; 

 Obraz własnego ciała adolescentem i młodych dorosłych o zróżnicowanej aktywności ruchowej 

- dr hab. prof. AWF Monika Guszkowska z zespołem. 

W drugim nurcie prowadzone będą następujące badania: 

 Przestrzenne, społeczne i kulturowe uwarunkowania rozwoju turystyki miejskiej w Warszawie 

(wybrane aspekty) - dr hab. prof. AWF Anna Pawlikowska-Piechotka z zespołem; 

 Turystyczno-promocyjne i społeczno-gospodarcze aspekty polskich rekonstrukcji historycznych - 

dr hab. prof. AWF Stanisław Piekarski z zespołem. 

Szczególne znaczenie w strategii Wydziału zajmują badania prowadzone przez młodych 

naukowców, których zainteresowania koncentrują się na problemach turystki zrównoważonej i 

aktywności lokalnej: 

 Grupy interesu w Kazimierzu Dolnym wobec rozwoju turystyki i rekreacji – mgr Artur Bosek; 

 Turystyka zrównoważona na obszarach wschodniej Polski. Strategie – rozwiązania – elementy – 

dr Piotr Majdak; 
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 Turystyka zrównoważona w gminach Kampinoskiego Parku Narodowego – dr Małgorzata 

Gałązka; 

 Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjneterenów nadrzecznych jako szansa zrównoważonego 

rozwoju obszarów cennych przyrodniczo i poprawy wizerunku miasta na przykładzie Warszawy 

– dr Agata Stefanowski; 

 Organizacje pozarządowe promujące kulturę fizyczną a wspieranie aktywności lokalnej –stan 

faktyczny a oczekiwania społeczności lokalnej – dr Anna Leś.  

Wszystkie wymienione projekty zostały pozytywnie zaopiniowane przez Senacką Komisję Nauki AWF 

Warszawa.  

Dowodem zwiększającej się aktywności naukowej Wydziału jest organizacja w listopadzie 2012 

roku Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Turystyka i rekreacja – współczesne wyzwania, obszary i 

problemy badawcze. Konferencja umożliwiła wymianę doświadczeń i poglądów ponad 80 badaczy z 21 

ośrodków akademickich, prezentujących wyniki analiz teoretycznych i prac badawczych w 65 

wystąpieniach.  

Pracownicy Wydziału Turystyki i Rekreacji brali udział w organizacji pierwszej Ogólnopolskiej 

Debaty o Edukacji Fizycznej w Polsce oraz czynnie w niej uczestniczyli. Debata poświęcona została 

edukacji fizycznej, jej uwarunkowaniom i obecnemu stanowi, aktualnemu statusowi w społeczeństwie 

oraz kształtowi w przyszłości. 

W 2012 roku zwiększono częstotliwość wydawania czasopisma Turystyka i Rekreacja (dwa numery); w 

2013 roku wydane zostaną cztery numery czasopisma, którego Komitet Redakcyjny działa przy 

Wydziale Turystyki i Rekreacji. Podejmowane są działania zmierzające do podniesienia jego rangi 

naukowej (obecnie 4 pkt MNiSW). 

 

 

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu – wyszczególnienie: 

 

1. Rozwój naukowy  

 
 W roku akademickim 2012/2013 odbyły się kolejne obrony prac doktorskich osób 

niebędących pracownikami jednostki, Rada Wydziału WFIS nadała stopień doktora nauk  

o kulturze fizycznej: 
 dnia 11.10.2012 mgr Jerzemu Franciszkowi Millerowi, 

 dnia 11.10.2012 mgr Tomaszowi Szurmikowi, 

 dnia 15.11.2012 mgr Jarosławowi Herbertowi. 

 

 

Aktualnie 7 pracowników wydziału posiada otwarty przewód doktorski, a kolejnym 3 osobom wszczęto 

przewód doktorski:  

 dnia 14.03.2013 r. mgr Dorota Drabarek, 

 dnia 29.05.2013 r. mgr Magdalena Plandowska, 

 dnia 11.07.2013 r. mgr Tomasz Sacewicz 

oraz 1 pracownikowi z innej uczelni. Stypendium doktorskie w roku 2012/2013 otrzymywały 4 osoby 

będące pracownikami Wydziału. 

 

 W roku akademickim 2012/2013 - 3 osoby złożyły dokumentację wymaganą do wszczęcia 

przewodu  habilitacyjnego oraz 1 osoba na początku 2012 roku, aktualnie otrzymała trzy 

pozytywne recenzje. 

 

2. Badania naukowe 
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W roku akademickim 2012/2013 pracownicy Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej 

Podlaskiej prowadzili badania naukowe w ramach badań statutowych  

oraz badań młodych naukowców. Należy zaznaczyć, że 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”) 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. 

 

3.1.2. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA 
 

  
Badania statutowe stanowią najpoważniejszą grupę realizowanych projektów badawczych i obejmują 

zadania prowadzone w sposób ciągły. 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 oraz dziekana wydziału właściwego dla kierownika projektu. Zasady 

wydatkowania środków przyznanych przez MNiSW Wydziałom AWF Warszawa na finansowanie 

działalności statutowej ujęte są w Uchwale Senatu AWF Warszawa z nr 48/2012/2013 z 22 stycznia 

2013 roku.  

Od 2011 roku jednostki naukowe otrzymują dotację podmiotową na dofinansowanie działalności 

statutowej w podziale na poszczególne panele finansowania.  

Na utrzymanie potencjału badawczego (dotacja bazowa) Wydziały warszawskie otrzymały: 

 

Rok/jednostka WWF WR WTiR 

2012 532 430 zł 0 0 

2013 446 780 zł 0 19 770 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 wyniosła: 

 

Rok/jednostka WWF WR WTiR 

2012 197 010 zł 4 640 0 

2013 238 620 zł 9 480 5 080 zł 

 
Liczbę projektów badawczych przyjętych do planu badań naukowych AWF Warszawa z Wydziałów 
warszawskich w podziale na podstawowe jednostki organizacyjne przedstawia załącznik nr 1 do 
niniejszego rozdziału, wykaz aktualnie realizowanych projektów zawiera załącznik nr 2 do niniejszego 
rozdziału. Wykaz ten znajduje się na stronie internetowej AWF Warszawa (www.awf.edu.pl; Nauka; 
Badania naukowe: Aktualnie realizowane badania naukowe). 

 

 

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu – wyszczególnienie: 

 

W 2012 roku pracownicy Wydziału prowadzili 13  tematów  statutowych:  

1) DS. 116  „ Rozwój biologiczny dziewcząt i chłopców z powiatu bialskiego”  

Kierownik: dr hab. prof. AWF. Krystyna Górniak 

Wykonawcy: dr hab. prof. AWF Elżbieta Huk-Wieliczuk, dr Helena Popławska, dr Agnieszka Dmitruk, 

dr Adam Wilczewski, dr Anna Czeczuk, dr Wojciech Hołub, mgr Bartłomiej Kargulewicz 

http://www.awf.edu.pl/
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2) 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 

3) DS. 124 „Uwarunkowania składu tkankowego ciała dorosłych mieszkańców Białej Podlaskiej”  

Kierownik: dr Agnieszka Wasiluk 

Wykonawcy: dr Jerzy Saczuk, mgr Dorota Olszewska 

4) 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 

5) DS. 141 „Styl życia polskiej młodzieży akademickiej na tle stylu życia młodzieży  

z wybranych krajów Europy Wschodniej” 

Kierownik: dr hab. prof. AWF Ryszard Cieśliński 

Wykonawcy: dr hab. prof. AWF Elżbieta Huk-Wieliczuk, dr Artur Litwiniuk, mgr Agnieszka Daniluk 

oraz partnerzy zagraniczni 

6) DS. 142 „Skuteczność nauczania czynności ruchowych w zależności od rodzaju informacji 

zwrotnej i stopnia trudności ćwiczeń” 

Kierownik: dr hab. prof. AWF Jerzy Sadowski 

Wykonawcy: dr Tomasz Niźnikowski, dr Waldemar Wiśniowski, mgr Marek Kulik, mgr Michał 

Biegajło, dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz, 

7) 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 

8) DS. 168  „Ocena leczenia różnymi sposobami stenozy lędźwiowej” 

Kierownik tematu: dr Aleksandra Truszczyńska 

9) DS. 169 „Obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego dzieci tornistrami szkolnymi” 
Kierownik: dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

Wykonawcy: dr hab. prof. AWF Jerzy Sadowski, dr Tomasz Niźnikowski, dr Paweł Różański, mgr 

Mariusz Buszta 

10) DS. 171 „Wizerunek nauczyciela wychowania fizycznego – diagnoza, różnice, oczekiwania” 

Kierownik: dr Mirosław Zalech 

Wykonawcy: dr Katarzyna Rutkowska  

11) 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. AWF Jan Czeczelewski 

Wykonawcy: dr Barbara Długołęcka, dr Ewa Czeczelewska, dr Agnieszka Wasiluk, dr Jerzy Saczuk 

12) 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 

13) 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 
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W roku 2013 rozpoczęto realizację kolejnych tematów: 

1) DS. 179 „Charakterystyka stanu czynnościowego mięśni oddechowych w spoczynku  

i po wysiłku u kobiet i mężczyzn o zróżnicowanym stopniu wytrenowania” 
Kierownik: dr hab. prof. AWF Andrzej Klusiewicz 

Wykonawcy: dr Barbara Długołęcka, dr hab. prof. AWF Adam Czaplicki, dr hab. prof. AWF Benedykt 

Opaszowski, mgr Łukasz Zubik 

2) DS. 180 „Wpływ rodzaju nawierzchni na zmianę obciążeń układu ruchu w ćwiczeniach 

skocznościowych, plyometrycznych osób uprawiających sport” 
Kierownik tematu: mgr Tomasz Sacewicz 

Wykonawcy: dr hab. prof. AWF Adam Czaplicki, doc. dr Janusz Jaszczuk, dr Hubert Makaruk 

3) DS. 183 „Epidemiologia nieswoistych bólów kręgosłupa a także ich związek  

z aktywnością fizyczną dzieci i młodzieży z terenu wschodniej Polski - jako zadanie dla szkolnego 

wychowania fizycznego” 
Kierownik: dr Agnieszka Kędra 

Wykonawcy: dr Dariusz Czaprowski, mgr Aleksandra Kolwicz, prof. dr hab. Aleksander Ronikier, dr 

hab. prof. AWF Elżbieta Rutkowska, mgr Sylwia Góra, mgr Karolina Białobrzewska, mgr Dominik 

Sitarski, mgr Karolina Białobrzewska, mgr Dominik Sitarski 

4) DS. 184 „Polimorfizm wybranych genów enzymów antyoksydacyjnych a status oksydacyjno-

antyoksydacyjny we krwi w odpowiedzi na trzymiesięczny trening sportowy”  
Kierownik: dr Ewa Jówko 

Wykonawcy: dr Dariusz Gierczuk, mgr Wilhelm Gromisz, dr Barbara Długołęcka, dr hab. prof. AWF 

Jerzy Sadowski 

5) DS. 185 „Zarządzanie ryzykiem na rynku usług turystycznych” 

Kierownik tematu: prof. dr hab. Ema Halavach 

Wykonawcy: prof. dr hab. Aliaksandr Rubakhau, dr Mirosław Zalech 

6) DS. 186 „Aktywność wybranych mięśni stawu kolanowego po rekonstrukcji więzadła 

krzyżowego przedniego o alloplastyce stawu kolanowego” 
Kierownik: dr Dorota Bylina 

Wykonawcy: dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz, dr hab. prof. AWF Adam Czaplicki, dr n. med. 

Andrzej Jurkiewicz, doc. dr Janusz Jaszczuk, dr Agnieszka Michalska, mgr Marta Jarocka, mgr Jarosław 

Sołtan, mgr Tomasz Sacewicz, mgr Jakub Zaradkiewicz 

7) DS. 188 „Zmiany stężenia sfingolipidów we krwi osób poddanych treningowi 

wytrzymałościowemu” 
Kierownik: dr Małgorzata Charmas 

Wykonawcy: dr hab. Marcin Baranowski, dr Ewa Jówko, dr Barbara Długołęcka, dr hab. prof. AWF 

Andrzej Klusiewicz 

8) DS. 194 „Ocena relacji siły dystalnej i proksymalnej u osób w starszym wieku  

w powiązaniu ze stabilnością posturalną oraz elektromiografią”  
Kierownik: mgr Dorota Drabarek 

Wykonawcy: prof. dr hab. Janusz W. Błaszczyk, dr Agnieszka Kędra, mgr Beata Tyszkiewicz-Gromisz, 

mgr Jakub Zaradkiewicz 

 

Na realizację badań statutowych w roku 2012 wydział otrzymał z Ministerstwa Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego dotację w wysokości 142.100,00 zł, a następnie kolejną kwotę dotacji w 

wysokości 66.700,00 zł., z czego wykorzystano 120.098,38 zł, w pierwszej kolejności w całości dotację 

pozostałą z poprzedniego 2011 roku.  

W 2013 roku Ministerstwo przyznało Wydziałowi dotację w wysokości 195.160,00 zł,  

która aktualnie jest wydatkowana w ramach realizacji zadań badawczych przewidzianych  

w harmonogramach tematów na bieżący rok. 
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Wszystkie sprawozdania z realizacji tematów w roku 2012 zostały pozytywnie ocenione przez 

Senacką Komisję Nauki, a 6 tematów rozliczono i zamknięto. Aktualnie  

w planie działalności statutowej Wydziału jest 15 tematów statutowych. 

Struktura kosztów (koszty bezpośrednie w podziale na rodzaje wydatków i koszty pośrednie 

oraz koszty ogółem) poniesionych na realizację badań statutowych w roku 2012, opracowana na 

podstawie rocznych kalkulacji wynikowych poszczególnych projektów, została przedstawiona w tabeli 

1 (kolumna pierwsza),  

 

Tabela 1. Struktura kosztów poniesionych na badania naukowe 

Lp. Wyszczególnienie kosztów 
 

Badania statutowe Badania młodych 

naukowców  
Projekt 

badawczy 

I. Koszty bezpośrednie w tym: 106 242,06 13 552,80 71 897,97 
1. Aparatura  13 866,58 0,00 0,00 
2. Wynagrodzenie z pochodnymi 13 602,00 5 400,00 29 898,34 
3. Usługi obce 18 124,53 2 143,20 1 008,90 
4. Udział w konferencjach 6 339,76 1 600,00 2 037,45 
5. Wyposażenie 25 996,33 2 196,80 35 338,62 
6. Materiały biurowe 6 011,03 792,90 0,00 
7. Materiały do badań 12 167,57 0,00 0,00 
8. Odczynniki laboratoryjne 0,00 0,00 0,00 
9. Delegacje krajowe 4 787,02 1 419,90 0,00 

10. Delegacje zagraniczne 5 347,24 0,00 3 614,66 
II. Koszty pośrednie (15%) 13 856,32 2 032,92 16 143,14 

                   R A Z E M   KO S Z T Y 120 098,38 15 585,72 88 041,11 

 

Podsumowując, należy stwierdzić, że w 2012 roku w badaniach statutowych zaangażowanych 

było 32 pracowników naukowo-dydaktycznych (tabela 2). 

 

Badania młodych naukowców 

 

 W 2012 roku 6 młodych pracowników naukowo-dydaktycznych realizowało następujące 

tematy: 

1) MN.I/1 „Turystyka szansą rozwoju gmin i powiatów Polski wschodniej - potrzeby  

i uwarunkowania” 

Kierownik: dr Mirosław Zalech 

2) MN.I/2 „Skuteczność wybranych programów treningu mocy na lądzie  

z wykorzystaniem trenażera” 

Kierownik: mgr Wilhelm Gromisz 

3) MN.I/3 „Wybrane aspekty portretu psychologicznego kobiet trenujących dyscypliny sportowe 

tradycyjnie uznawane jako męskie - studium empiryczne” 

Kierownik: mgr Joanna Burdzicka-Wołowik 

MN.II/1 „Zmiany siły kończyn dolnych i równowagi ciała jako efekt treningu po rekonstrukcji 

więzadła krzyżowego przedniego” 

Kierownik: mgr Marta Jarocka 

MN.II/2 „Efektywność eksperymentalnych programów treningu w motorycznym uczeniu się 

skoków na trampolinie” 

Kierownik: mgr Michał Biegajło 

MN.II/3 „Wpływ ćwiczeń o różnej strukturze ruchu na zmianę wzorca lokomocyjnego”  

Kierownik: mgr Marek Kulik 

W 2013 roku rozpoczęła pracę badawczą jeszcze jedna osoba: 

MN.III/1 „Stopień zaspokojenia potrzeb ruchowych dzieci przedszkolnych w Białej Podlaskiej”  
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Kierownik: mgr Magdalena Plandowska 

 

Na realizację badań młodych naukowców w roku 2012 wydział otrzymał  

z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotację w wysokości 16.560,00 zł, z czego na realizację 

zadań wykorzystano 15.585,72 zł. 

W 2013 roku Ministerstwo przyznało Wydziałowi dotację w wysokości 20.520,00 zł,  

która aktualnie jest wydatkowana w ramach poszczególnych tematów. 

Strukturę kosztów poniesionych na realizację badań młodych naukowców w 2012 roku 

przedstawiono w  tabeli 1 (kolumna druga). 

Udział poszczególnych Katedr w realizacji badań młodych naukowców w roku 2012 

zaprezentowany został w  tabeli 2. 

 
Tabela 2. Udział katedr w realizacji planu badań naukowych w 2012 roku (na podstawie sprawozdań z 

badań) 
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   te
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y 

w
yk
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1. 
Teorii i Praktyki 

Sportu 
 4 2 5 1 1 39 3 5 8 

2. 
Wychowania 
Fizycznego 

- 2 2 9 2 2 22 4 5 9 

3. 
Turystyki 
i Rekreacji 

- - 2 3 1 1 25 3 - 3 

4. 
Nauk 
Humanistycznych 

- 1 2 5 1 1 18 3 3 6 

5. 
Nauk 

Przyrodniczych 
1 - 2 6 - - 15 5 1 6 

6. 
 

Fizjoprofilaktyki 
- - 3 3 1 1 15 2 1 3 

7. 
 

Zakład Kosmetologii 
- - - 1 - - 13 - 1 1 

OGÓŁEM 1 7X 13 32
x 6 6

x 147 20
xx 16

xx 36
xx 

x/ każdy pracownik wykazany został tylko raz  

w obrębie danego rodzaju badań  

xx/ każdy pracownik wykazany został tylko raz  

niezależnie od zaangażowania w różne rodzaje  

projektów  

 

Projekt badawczy 

 

W latach 2012-2013 w ramach programu Rozwój Sportu Akademickiego realizowano projekt 

badawczy, pt.: ”Stabilność i powtarzalność elementów techniki w wybranych skokach i rzutach 

lekkoatletycznych”, który otrzymał finansowanie na lata 2011-2014 ze środków MNISW. Przyznanie 

finansowania należy odnotować jako duży sukces kierownika projektu dr hab. prof. AWF. Andrzeja 

Mastalerza, który wraz z 7-osobowym zespołem realizuje badania unikatowe w skali Polski i Europy w 
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zakresie sportu akademickiego. Dotyczą one problemu związanego z dostarczaniem danych do trenera i 

zawodnika w trakcie treningu. Bezpośredni bio-feedback  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 2012 roku w 

poszczególnych Katedrach Wydziału, uwzględniono wszystkich realizatorów  

w każdym rodzaju badań (projekty badawcze, badania statutowe, młodych naukowców). Natomiast w 

rubrykach „pracownicy uczestniczący w badaniach” każdy pracownik wykazany został tylko raz, 

niezależnie od liczby i rodzaju prowadzonych prac badawczych w Wydziale. 

 

Parametryzacja 

 
 Kompleksowa ocena jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek 

naukowych przeprowadzana jest na podstawie wyników oceny poziomu naukowego prowadzonych 

badań naukowych lub prac rozwojowych oraz ich efektów w odniesieniu do standardów 

międzynarodowych, a także oceny znaczenia działalności jednostki naukowej dla rozwoju nauki w skali 

międzynarodowej oraz wzrostu innowacyjności w skali kraju. 

 W 2013 roku decyzją Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu złożono wniosek 

do MNISW o przyznanie kategorii naukowej i przekazano wypełnioną ankietę  

w postaci elektronicznej, z niezbędnymi informacjami za okres od 2009 do 2012 roku. Szczegółowa 

ocena przeprowadzana jest przez Komisje KEJN w terminie 6 miesięcy od dnia 15 kwietnia 2013 r. 

 

Wydział Rehabilitacji – wyszczególnienie: 

 

Działalność naukowa 

 

Wydział nie realizuje badań w ramach działań statutowych. W 2010 roku przyznano 

jednostce kategorię C. W chwili obecnej Wydział oczekuje na decyzję Ministerstwa Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego dotyczącą kolejnej oceny parametrycznej za lata 2009-2012 

(najprawdopodobniej decyzja wr wrześniu 2013 r.). 

Mimo to Wydział Rehabilitacji realizuje lub rozpoczyna realizację łącznie 5 grantów 

naukowych pozytywnie zaopiniowanych przez Narodowe Centrum Nauki. 
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Wykaz realizowanych przez jednostkę naukową GRANTÓW NCN: 

Lp. numer projektu N N404 047339 

1 tytuł projektu Ocena zmian dynamiki stabilizacji posturalnej w 

procesie starzenia 

imiona, nazwisko kierownika projektu Prof. dr hab. Andrzej Wit 

środki finansowe ogółem przyznane 

jednostce naukowej 

250 000,00 

datę zawarcia umowy 29.10.2010 

termin zakończenia realizacji projektu 28.10.2013 

nazwę instytucji finansującej MNiSW - NCN 

nazwę programu, w ramach którego 

projekt jest finansowany 

Projekt własny 

2 numer projektu N N404 165640 

tytuł projektu Seksualność pacjentek po mastektomii 

imiona, nazwisko kierownika projektu Dr hab. n. med. Zbigniew Kazimierz Lew-Starowicz 

środki finansowe ogółem przyznane 

jednostce naukowej 

135 942,00 

datę zawarcia umowy 19.05.2011 

termin zakończenia realizacji projektu 18.11.2013 

nazwę instytucji finansującej MNiSW - NCN 

nazwę programu, w ramach którego 

projekt jest finansowany 

Projekt własny 

3 numer projektu UMO-2011/01/D/NZ7/05296 

tytuł projektu Modelowanie matematyczne funkcji kompensacyjnych 

mięśni kończyn dolnych w chodzie swobodnym osób z 

dysfunkcją narządu ruchu 

imiona, nazwisko kierownika projektu Dr Michalina Bogumiła Błażkiewicz 

środki finansowe ogółem przyznane 

jednostce naukowej 

299 690,00 

datę zawarcia umowy 13.12.2011 

termin zakończenia realizacji projektu 12.12.2016 

nazwę instytucji finansującej NCN 

nazwę programu, w ramach którego 

projekt jest finansowany 

SONATA 1 

4 numer projektu UMO-2011/01/B/NZ7/05369 

tytuł projektu Biomechaniczna ocena funkcji kończyn dolnych 

człowieka po operacyjnym leczeniu stawu biodrowego 

imiona, nazwisko kierownika projektu Dr hab. Michał Jan Wychowański 

środki finansowe ogółem przyznane 

jednostce naukowej 

267 670,00 

datę zawarcia umowy 20.12.2011 

termin zakończenia realizacji projektu 19.12.2014 

nazwę instytucji finansującej NCN 

nazwę programu, w ramach którego 

projekt jest finansowany 

OPUS 1 

5 numer projektu Decyzja z dnia 16.05.2013 nr DEC-

2012/07/D/NZ7/03265 



 65 

tytuł projektu Długofalowa ocena konsekwencji wcześniactwa w 

aspekcie parametrów somatycznych, funkcji płuc i 

tolerancji wysiłku 

imiona, nazwisko kierownika projektu Dr Katarzyna Kaczmarczyk 

środki finansowe ogółem przyznane 

jednostce naukowej 

267 810,00  

datę zawarcia umowy Planowana lipiec 2013 

termin zakończenia realizacji projektu Planowana lipiec 2016 

nazwę instytucji finansującej NCN 

nazwę programu, w ramach którego 

projekt jest finansowany 

SONATA 4 

 

W roku 2013 Wydział Rehabilitacji złożył pięć wniosków badawczych oraz jeden edukacyjny do źródeł 

finansowania zewnętrznego.
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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 naukowo-badawczych 

i badawczo-rozwojowych w zakresie rehabilitacji. W 2012 r. zainicjowano rozmowy dotyczące 

uruchomienia Akademickiego Centrum Wdrożeniowego (ACW). W skład ACW wchodzą: AWF 

Warszawa, Instytut Wzornictwa Przemysłowego oraz firma Medicover sp. z o.o. Współpraca dotyczy 

realizacji badań naukowych i prac rozwojowych. Efektem dotychczasowych działań było podpisanie 

umowy o współpracy między trzema jednostkami. ACW ma na celu aplikowanie projektów, między 

innymi, do NCBiR i pozyskiwanie środków finansowania zewnętrznego na wartościowe projekty 

badawcze o istotnym znaczeniu społecznym. 

 Aktualnie prowadzone są prace badawcze na rzecz CIOP i Polskiego Związku Zapaśniczego. 

 

 

3.2. KONFERENCJE NAUKOWE 
 
 

Plan konferencji naukowych na 2012/2013 rok organizowanych przez Wydziały warszawskie 

przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego rozdziału. Pełne plany są zamieszczone na stronie 

internetowej AWF Warszawa (www.awf.edu.pl: Nauka: Badania naukowe). 

 

Wydział Turystyki i Rekreacji – wyszczególnienie: 
 

Zorganizowane konferencje naukowe: 

Ogólnopolska debata o uwarunkowaniach, realiach i wyzwaniach edukacji fizycznej w 

Polsce, AWF Warszawa, 28.11.2012 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Turystyka i rekreacja – współczesne wyzwania, obszary 

i problemy badawcze, AWF Warszawa, 30.11.2012 

Ogólnopolska Konferencja Metodyczna Edukacja przygodą, AWF Warszawa, 24-26.05.2013 

 

Ponadto pracownicy wydziału wzięli udział w pięciu konferencjach międzynarodowych i 

licznych krajowych. 

 

Udział nauczycieli akademickich Wydziału w konferencjach międzynarodowych 

 

Anna Pawlikowska-Piechotka: The 4th World Conference of the International Society for the Social 

Science of Sport; 05-07 October 2012, University of PrimorskaKoper (Slovenia), Institute of Sport 

Development, Slovenia; referat“Recreation grounds and urban society expectations” 

 

Wojciech Szeligiewicz: Konferencja międzynarodowa "Individual-basedecology. Modeling and 

experiments"; Mikołajki, Polska; 20 IV 2012 

Referat: „Plankton individual-based modeling” 

 

Ewa Niedzielska: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zróżnicowanie aktywności fizycznej 

społeczeństw” Janów Podlaski 28-29.05.2012 

Referat: „Systematyczna aktywność ruchowa a jakość życia kobiet w okresie około menopauzalnym” 

 

http://www.awf.edu.pl/
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Anna Mazurkiewicz-Pizło: XII. International Conference on Human Rights „Communication as a 

Measure of Protection and Limitation of Human Rights”, 1-2 June 2012, Bratislava.  

Referat: “The Right to information vs consumer protection in the light of Regulation (EU) No 

1169/2011 of the European Parliament and of the Council”  

 

Anna Mazurkiewicz-Pizło: IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Szanse i bariery rozwoju 

turystyki krajowej oraz międzynarodowej” 25-26.10.2012 Sopot.  

Referat:  „Ekonomiczne bariery rozwoju enoturystyki w Polsce”. 

 

Piotr Majdak: Międzynarodowa Konferencja „Turystyka rowerowa w zjednoczonej Europie”, 11–13 

października 2012, Zielonka k. Poznania.  

Referat: „Rowerem przez Półwysep Helski. Uwarunkowania - projekty – efekty”. 

 

Inne projekty badawcze realizowane przez Uczelnię i pracowników 

Pracownicy Wydziału Turystyki i Rekreacji uczestniczą jedynie w realizacji grantów NCN, projektów 

statutowych i badań młodych naukowców; nie kierują innymi projektami badawczymi. 

 

Wydział Rehabilitacji – wyszczególnienie: 

 

 

Wykaz i liczba konferencji krajowych zorganizowanych przez jednostkę  

Nazwa konferencji Rok 

organizacji 

Dokumentacja w fizjoterapii na poziomie edukacji akademickiej i podyplomowej 2012 

Dobra praktyka badawcza w naukach o kulturze fizycznej i naukach o zdrowiu 2012 

FORUM PRAKTYKÓW - Skoliozy 2013 

Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych oraz Ogólnopolska 

Olimpiada Wiedzy Młodych Fizjoterapeutów 

2013 

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Myśl rehabilitacyjna profesora Andrzeja 

Seyfrieda” - Aktualne kierunki terapii narządu ruchu – intuicja czy evidence-based 

medicine 

2013 
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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. 

Udział pracowników poszczególnych Katedr w konferencjach naukowych w roku 2012 

przedstawiony został w tabeli 3. 

 
Tabela 3. Udział pracowników w konferencjach naukowych w 2012 roku 

 

 

 
Lp 

 

 

 
Katedry 

  
Zorganizowan

e 
konferencje 

naukowe 

 
Członkowie 
komitetów 
naukowych 
i organiza-

cyjnych 

Udział 
w konferencjach 

 
Ogólna 
liczba 

uczestni-

ków 

międzynarodowych krajowych 

 

między-

narodow

e 

 
krajowe 

liczba 

uczestni- 

ków 

 

z 

refer. 

 

przew. 

sesjom 

liczba 

uczest- 

ników 

 

z 

refer. 

 

przew. 

sesjom 

1. 
Teorii i Praktyki 

Sportu 
- - 6 5 4 - 3 2 - 7 

2. 
Wychowania 

Fizycznego 
1 - 7 8 4 5 11 7 - 10 
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3. 
Turystyki 

i Rekreacji 
- - 2 6 1 - 6 6 - 6 

4. 
Nauk 

Humanistycznych 
- - 3 7 7 - 12 3 2 7 

5. 
Nauk 

Przyrodniczych 
- - 1 10 7 2 2 2 1 7 

6. 
 

Fizjoprofilaktyki - - 1 4 4 - 7 8 1 6 

7. 
Zakład 

Kosmetologii 
- - - 2 1 - - - - 2 

Ogółem 1 0 20
x 42 28 7 41 28 4 45

x 

 
x/ w kolumnie „członkowie komitetów naukowych i organizacyjnych” oraz w kolumnie „ogólna liczba uczestników 

konferencji” każdy pracownik został wykazany tylko raz, niezależnie od rodzaju konferencji,  

w których brał udział i liczby wygłoszonych referatów  

 

 W 2012 roku w konferencjach międzynarodowych wzięły udział 42 osoby, w tym 28  

z referatami, a w ogólnopolskich 41 osób (w tym 28 osób z referatami). Łączny udział 

pracowników Wydziału w konferencjach to 45 osób (w kolumnie: „ogólna liczba 

uczestników” każda osoba została wykazana tylko raz). W komitetach naukowych  

i organizacyjnych konferencji uczestniczyło 20 osób, a 11 osób przewodniczyło sesjom.  

 W 2012-2013 roku w Wydziale odbyły się dwie konferencje:  

 w dniach 21-23.09.2012 roku  I Międzynarodowa  Konferencja Naukowo-Metodyczna nt. 

„Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 

Celem konferencji była prezentacja badań nad aktywnością ruchową dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej oraz wymiana doświadczeń w zakresie metod i form prowadzenie zajęć ruchowych /w 

formie warsztatów/. Konferencja skierowana był do pracowników naukowych, dydaktycznych, 

środowiska fizjoterapeutów, nauczycieli oraz studentów. W trakcie konferencji swoje wystąpienia mieli 

goście z zagranicy reprezentujący 6 ośrodków naukowych oraz 20 referatów naukowców z Polski. 

 w dniach 11-12.05.2013 r. odbyła się VIII Konferencja Metodyczno-Naukowa nt. „Nordic 

walking na różnych etapach edukacji szkolnej” 

Celem konferencji była prezentacja nordic walking jako atrakcyjnej formy aktywności ruchowej 

kształtującej sylwetkę, poprawiającej samopoczucie i zdrowie z możliwością wykorzystania jej w 

szkolnym wychowaniu fizycznym oraz zajęciach sportowo-rekreacyjnych osób w każdym wieku. 

Konferencja była adresowana do nauczycieli wychowania fizycznego, pracowników jednostek kultury 

fizycznej, centrów kultury, palcówek edukacyjnych oraz wszystkich zainteresowanych tą formą 

spędzania czasu wolnego. 

 

Plan konferencji na rok 2013 obejmuje jeszcze organizację 2 konferencji międzynarodowych  

i 2 ogólnopolskich: 

 Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Aktywizacja osób z niepełnosprawnością” 

 6
th 

International Scientific Conference „Modern methods of motor learning in physical 

education, motor rehabilitation and sport” 

 II Krajowa Konferencja Naukowa „Żywienie, aktywność fizyczna, promocja zdrowia – w 

zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym” 

Konferencja Krajowa „IX Jesienne Dni Fizjoterapii” 
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3.3. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 
 

 W roku akademickim 2012/2013 część warszawska Akademii wydała kolejne numery 

periodyków: Wychowanie Fizyczne i Sport (Physical Education and Sport), Postępy Rehabilitacji 

(Advances in Rehabilitation), Kultury Fizycznej, Turystyki i Rekreacji, Physical Culture and Sport. 

Studies and Research oraz 12 nowych pozycji książkowych i 10 dodruków. Są to: 

 
- Zbigniew Dziubiński, Zbigniew Krawczyk (red. Naukowa) – Socjologia kultury fizycznej (I wydanie, II 

seria), 

- Michał Staniszewski – Teoria i metodyka nauczania snowboardu (I wydanie, I seria), 

- Aleksandra Jóźwiak, Barbara Pacelt, Marcin Popieluch, Urszula Szmatlan-Gabryś, Jacek R. Zieliński – 

Zeszyt do ćwiczeń z anatomii człowieka. Część III Narządy wewnętrzne. Powłoka wspólna. Narządy zmysłów, 

(I wydanie, I seria), 

- Joanna Gołębiewska, Aleksandra Jóźwiak, Barbara Pacelt, Jacek R. Zieliński – Zeszyt do ćwiczeń z 

anatomii człowieka. Część I Aparat ruchu, (I wydanie, III seria), 

- Zbigniew Jańczak, Agnieszka Niemierzycka, Marta Ciejka, Jolanta Kubiak, Agnieszka Zdrodowska – 

Przewodnik do ćwiczeń z fizykoterapii. Część II Metodyka zabiegów, (I wydanie, IV seria), 

- Joanna Femiak – Cielesność w teorii wychowania fizycznego. Od materializmu do holizmu, (I wydanie, I 

seria), 

- Ludwik Mazurkiewicz – Wybrane teorie oraz metody badawcze turystyki, (I wydanie, I seria),  

- Elżbieta Olszewska, Maciej Popiel, Dorota Trzcińska – Zeszyt do ćwiczeń z przedmiotu korektywa i 

kompensacja, (I wydanie, IV seria), 

- Anna Pawlikowska-Piechotka – Europejskie tradycje rekreacji w mieście, (I wydanie, I seria), 

- Andrzej Wit (red. naukowa) – Wartości normatywne do oceny asymetrii chodu i postawy stojącej 

człowieka, (I wydanie, I seria), 

- Jerzy Nowocień – Studium o pedagogice kultury fizycznej (I wydanie, I seria), 

- Sławomir Neuhorn, Grzegorz Sadowski – Obozy wędrowne. Przewodnik do zajęć, (I wydanie, I seria), 

- Ewa Piotrowska-Całka – Aqua Fitness, (I wydanie, I seria), 

- Opracowanie zbiorowe pod red. T. Łaska-Mierzejewskiej – Ćwiczenia z antropologii (III wydanie, V 

seria), 

- Opracowanie zbiorowe pod. red. A. Kosmola – Teoria i metodyka sportu niepełnosprawnych, (I wydanie, 

II seria), 

- Opracowanie zbiorowe pod red. M. Kutzner-Kozińskiej – Proces korygowania wad postawy ciała, (I 

wydanie, VII seria), 

- Opracowanie zbiorowe pod red. J. Charzewskiego – Antropologia, (I wydanie, V seria), 

- Elżbiata Hubner-Woźniak – Ocena wysiłku fizycznego oraz monitorowanie treningu sportowego metodami 

biochemicznymi, (I wydanie, III seria), 

- Zagadnienia kultury fizycznej w badaniach młodych naukowców – wydanie jednorazowe, 

- Jakub Adamczyk – Ocena reakcji organizmu na wysiłek fizyczny metodą obrazowania termograficznego, (I 

wydanie, I seria), 

- Izabela Rutkowska – Deficyty w rozwoju somatycznym i motorycznym dzieci i młodziezy z dysfunkcją 

wzroku, (I wydanie, I seria), 

- Dorota Trzcińska – Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna w przedszkolu. (I wydanie, III seria). 

 

W przygotowaniu jedna książka monograficzna oraz 5 dodruków. 

 

Trzy nasze czasopisma Biomedical Human Kinetics, Advances in Rehabilitation, Physical Culture 

and Sport. Studies and Research ukazują się również w wersji elektronicznej (www.versita.com). 

 
 

 

http://www.versita.com/
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Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu – wyszczególnienie: 

 

W roku 2012/2013 ukazały się następujące monografie wydane przez Wydział Wychowania 

Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej - tabela 4: 

 monografie 

 

Tabela 4. Wykaz wydanych monografii naukowych w latach 2012-2013 

Uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej 2012 Adam Wilczewski (red.) 

Koordynacyjne zdolności motoryczne i umiejętności 

techniczne 
2012 

Jerzy Sadowski, Janusz Zieliński 

Paweł Wołosz 

Kajakarstwo turystyczne 2012 
Grzegorz Godlewski                Marian 

Rzędzicki (red.) 

Rozwój i sprawność fizyczna dzieci i młodzieży wiejskiej 

w zależności od stopnia i rodzaju otłuszczenia 
2012 Helena Popławska 

Zmiany w rozwoju biologicznym dziewcząt i chłopców 

wiejskich z powiatu bialskiego w okresie między 1998 a 

2008 rokiem 
2012 Krystyna Górniak i współautorzy 

Czy dystanse środowiskowe w rozwoju dzieci i młodzieży 

ze wschodniego regionu Polski ulegają zmianie? 
2013 Adam Wilczewski 

Efektywność uczenia się złożonych czynności ruchowych 

a rodzaj informacji zwrotnej 
2013 Tomasz Niźnikowski 

Badania i ocena jakości kształcenia na kierunku 

wychowanie fizyczne w wybranych akademiach 

wychowania fizycznego 
2013 Krystyna Buchta 

 

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 2013 rok przewidziano jeszcze wydanie kilku monografii 

naukowych. 

 czasopisma 
 Aktualnie biblioteka WWFIS posiada 129 tytułów czasopism polskich i 10 zagranicznych oraz 

dostęp do 14 baz czasopism elektronicznych. 

W 2012 roku wydano 19 tom czasopisma Polish Journal of Sport and Tourism, składający się z 

4 zeszytów, a w 2013 roku wydano zeszyt nr 1 i przygotowano materiał do druku zeszytu nr 2. W 

kwartalniku publikowane są prace w języku angielskim, jak i polskim wraz ze streszczeniami. Pełne 

teksty artykułów dostępne są na stronie internetowej czasopisma. Kwartalnik indeksowany jest w bazach 

EBSCO International Services z pełną dostępnością do wszystkich artykułów oraz w serwisie Index 

Copernicus International, gdzie w 2011 roku otrzymał ocenę 4,98. Artykuły dostępne są 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 punktacja czasopisma, przyznana przez MNISW w 2012 roku, wynosi 5 pkt.  

W lipcu 2013 roku zaplanowana jest kolejna ewaluacja czasopisma. Priorytetem Komitetu 

Redakcyjnego jest podniesienie poziomu wydawnictwa. 
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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 IF i MNiSW.  

 W roku 2012 odnotowany został spadek aktywności publikacyjnej w monografiach 

(autorstwo rozdziału w monografii), przy jednoczesnym zwiększeniu liczby publikacji  

w punktowanych czasopismach. Łączna liczba opublikowanych prac wynosi 177, w tym 121 

publikacji posiada punktację Ministerstwa. Pracownicy Wydziału przygotowali 14 artykułów, 

które zostały wydane w czasopismach posiadających wskaźnik Impact Factor, uzyskując 

łączną wartość dla Wydziału IF = 17,53 (tabela 5). 

 

Tabela 5. Dorobek publikacyjny pracowników Wydziału w 2012 roku (stan na dzień 01.07.2013r.) 

 

Wyszczególnienie 

 

Liczba publikacji/ 

wartość punktacji 

Liczba prac ogółem: 177 

liczba prac ze wskaźnikiem IF 14 

łączna wartość wskaźnika IF dla Wydziału 17,53 

wartość wskaźnika IF proporcjonalnie do liczby autorów 6,831 

liczba prac punktowanych przez MNISW 107 

łączna wartość punktacji MNISW dla Wydziału 784 

wartość punktacji MNSW proporcjonalnie do liczby autorów 523,61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. DZIAŁALNOŚĆ CENTRALNEGO LABORATORIUM 

BADAWCZEGO 
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W semestrze zimowym w CLB były prowadzone badania z wykorzystaniem większości aparatury. 

Ponieważ większość zgłoszeń były rejestrowane przez P. Krzysztofa Marczaka na osobistym 

komputerze, w chwili obecnej z dysponuje 11 zgłoszeniami, z których wynika, że były prowadzone 

badania w ramach DS 164, DS 154, DS 21, PB73, DM 21. Ogólna liczba osób zgłoszonych do badań 

wynosi 225, dodatkowo w trzech zgłoszeniach podana jest przybliżona ilość osób (grupy 10-20 

osobowe), badania te wykonywane są cyklicznie w wybrane dni w całym semestrze zimowym. 

 Przez okres całego miesiąca listopada oraz grudnia, prowadzone były zajęcia dydaktyczne przez 

pracowników Zakładu Fizjologii z 20 osobową grupą studentów. 

 Dodatkowo została przeprowadzona prezentacja aparatury znajdującej się w CLB studentom 

Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. 

 W semestrze letnim w CLB były prowadzone badani z wykorzystaniem aparatury: 

VICON, emg, Platformy KISTLER, stanowiska pomiaru siły kończyn górnych i dolnych, 

cykloergometry, platformy dynamometryczne, bieżnia Pulsar, platforma BIODEX, ergometr ręczny 

LODE, przyśpieszeniomierz. 

 Badania wykonywane były w ramach DS 163,  DM 7, PB 73, prac magisterskich oraz 

doktorskich. Ogólna liczba osób zgłoszonych do badań wynosi około 790. 

 W kwietniu przeprowadzone były zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników Zakładu 

Biomechaniki. 

  W maju przeprowadzone były zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników Wydziału 

Rehabilitacji. 

 W dniach 20-21 kwietnia przeprowadzone były eliminacje do programu telewizyjnego TVN 

Turbo, o sportach walki, pt. „MMAster”. 

             Aktualnie uruchamiam system Streampix/Apas do rejestracji Video, który przez ostanie lata stał 

nieużywany. Uruchomienie systemu zostało uzgodnione pomiędzy Prorektorem ds. Nauki i Współpracy 
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Międzynarodowej  prof. M. Kowalczykiem a prof. M. Wychowańskim z propozycją współpracy mojej 

osoby przy w/w systemie. 

 W chwili obecnej jestem w trakcie ustalania prac związanych z odświeżeniem/praniem 

wykładziny położonej w pomieszczeniach CLB oraz gruntownym sprzątaniem celem przygotowania 

laboratorium do nowego semestru akademickiego 2013/2014. 

 

3.5. DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO LABORATORIUM 

NEUROPSYCHOFIZJOLOGII 

 
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 i lekkoatletyka  

Realizowany jest projekt PB – 76 (grant MNiSWNr NRSA1 000751) „Wykorzystanie treningu 

dynamicznego EEGBiofeedback i AVS (neuropsychostymulacja) w mentalnym przygotowaniu 

sportowców do treningu i zawodów” - projekt w ramach programu Rozwój Sportu Akademickiego 

(kierownik projektu dr Mirosław Mikicin, wykonawcy zadań: EEG i EEGBiofeedback – dr Mirosław 

Mikicin i prof. Marek Kowalczyk, EMG – prof. Andrzej Mastalerz, Fizjologii – prof. Andrzej 

Wiśniewski i dr Anna Mróz, realizacja do 18.12. 2014 roku). 

Przygotowano dwa projekty, które uzyskały finansowanie na kolejne3 lata:  

-Grant NCN „Opus 4”–w Konsorcjum: AWF Warszawa - Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. 

NenckiegoPAN - Instytut Sportu pt. „Zmiany plastyczne kory mózgu podczas treningu metodą 

Neurofeedback-EEG w strzelectwie sportowym” (kierownik zadań dotyczących EEG, NEEG, EMG, 

badań biochemicznych i psychologicznych - Mirosław Mikicin, realizacja do 2016 roku). 

- DS - AWF Warszawa – „Koncentracja i ciągłość uwagi a wytrzymałość fizyczna sportowców” 

(kierownik projektu Mirosław Mikicin, wykonawcy: Anna Kuk, Adrianna Zagórska – Zakład 

Psychologii, Sylwia Nowacka-Dobosz – Zakład Teorii Wychowania Fizycznego i Korektywy, Anna 

Mróz – Zakład Fizjologii, realizacja do 12,2015) 

Wysłano do wydawnictwa„COGNITION” -manuskrypt pt. „Durable changes in the power of theta, 

sensorimotor-SMR and beta 1 bands evoked by neurofeedback training is associated with enhanced 

attention performance in athletes”. 

            Przygotowywane są publikacje:„Osobowość autoteliczna jako predykator zaangażowania sportowego”, 

„Aktywność mózgu i stany umysłu jako determinanty neuropsychologiczne w sporcie”, „Systematyczny 

trening Neurofeedback-EEG wywołuje synchronizację międzypółkulową w mózgu”, „Aktywność mózgu 

(EEG) i mięśni (EMG) a parametry psychologiczne i fizjologiczne podczas spoczynku i ruchu”oraz 

„Krzywa pracy jako predykator aktywności sportowej”. 

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

Wydziałów: Rehabilitacji, Wychowania Fizycznego oraz Turystyki i Rekreacji, będący pod opieką 

kierownika Laboratorium dr. Mirosława Mikicina.  

W prowadzonych badaniach i treningach w których udział wzięło 550 osób, uczestniczyli doktoranci 

(dwie osoby) realizujący zadanie dotyczące EMG. 

       Uwzględniając przygotowane i wyposażone pomieszczenia oraz współpracę MLN w Konsorcjum 

AWF Warszawa z Instytutem Biologii Doświadczalnej i Instytutem Sportu w Warszawie a także 

współpracę z innymi jednostkami naszej uczelni przewidujemy w najbliższym roku akademickim dalszy 

rozwój Laboratorium.     
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Załączniki do rozdziału 

 
Załącznik nr 1 

 
LICZBA PROJEKTÓW STATUTOWYCH PRZYJĘTYCH DO PLANU BADAŃ 

NAUKOWYCH AWF WARSZAWA Z WYDZIAŁÓW WARSZAWSKICH  
(w podziale na podstawowe jednostki organizacyjne) 

 

Jednostka 

Działalność statutowa-
bazowa 

Działalność statutowa-
młodych 

2012 2013 2012 2013* 

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

Katedra Anatomii i Biomechaniki 6 4 1 2 

Katedra Nauk Biomedycznych 
5 7 8 8 

Katedra Nauk Społecznych 
5 5 2 1 

Katedra Teorii Wychowania Fizycznego      i 

Pedagogiki 

4 3 1 1 

Katedra Sportów Indywidualnych                i 

Zespołowych 

1 1 1 2 

Katedra Teorii Sportu, Sportów Wodnych    i 

Zimowych 

1 1 1 1 

RAZEM WWF 22 21 14 15 

WYDZIAŁ REHABILITACJI 

Katedra Biologicznych Podstaw Rehabilitacji 
2 1 0 2 

Katedra Psychospołecznych Podstaw 

Rehabilitacji i Bioetyki 

2 1 0 0 

Katedra Teorii i Metodyki Nauczania Ruchu 
3 0 0 1 

Katedra Fizjoterapii 2 0 0 0 

Katedra Rehabilitacji 0 0 3 0 

RAZEM WR 9 2 3 3 

WYDZIAŁ TURYSTYKI i REKREACJI 

Katedra Zarządzania i Ekonomii  
1 1 0 1 

Katedra Turystyki  2 1 1 2 

http://www.awf.edu.pl/page1_13_5.html
http://www.awf.edu.pl/page1_13_6.html
http://www.awf.edu.pl/page1_13_10.html
http://www.awf.edu.pl/page1_13_8.html
http://www.awf.edu.pl/page1_13_8.html
http://www.awf.edu.pl/page1_13_15.html
http://www.awf.edu.pl/page1_13_15.html
http://www.awf.edu.pl/page1_13_3.html
http://www.awf.edu.pl/page1_13_3.html
http://www.awf.edu.pl/page1_14_4.html
http://www.awf.edu.pl/page1_14_5.html
http://www.awf.edu.pl/page1_14_5.html
http://www.awf.edu.pl/page1_14_6.html
http://www.awf.edu.pl/page1_14_7.html
http://www.awf.edu.pl/page1_14_8.html
http://www.awf.edu.pl/page1_16_4.html
http://www.awf.edu.pl/page1_16_5.html


 76 

Katedra Rekreacji 3 2 2 3 

RAZEM WTiR 6 4 3 6 

 
*Dane na 30 lipca 2013 roku. 
 

http://www.awf.edu.pl/page1_16_13.html
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Załącznik nr2  

 

WYKAZ PROJEKTÓW STATUTOWYCH UJĘTYCH W PLANIE BADAŃ NAUKOWYCH AWF 

WARSZAWA Z WYDZIAŁÓW WARSZAWSKIECH 

 

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.-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.- 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.-157, dr Marcin Popieluch 

Ocena zakresu ruchomości oraz możliwości siłowych mięsni obsługujących stawy: łokciowy i kolanowy 

u osób zdrowych i po urazach aparatu ruchu 

DS-161, dr Witold Rekowski 

Praca zarobkowa studentów II
0
 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 
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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 

DS-181, dr Anna Kęska 
Wpływ sposobu żywienia na stężenie wybranych hormonów we krwi u młodych mężczyzn o małej 

aktywności fizycznej 

DS-182, dr Anna Mróz 
Wydolność fizyczna i siła mięśni u mężczyzn w wieku 50+ o dużej aktywności fizycznej 

DS-187, dr Jerzy Chełmecki 
Społeczne i historyczne uwarunkowania rozwoju sportu na przełomie XIX i XX wieku (do 1939 r.) ze 

szczególnym uwzględnieniem Warszawy i ziem wschodnich II Rzeczypospolitej 

DS-189, dr hab. prof. nzw. AWF Monika Guszkowska 
Obraz własnego ciała adolescentek i młodych dorosłych o zróżnicowanej aktywności ruchowej 

DS.-191, dr Bartłomiej Krynicki 

Wpływ treningu funkcjonalnego na zdolności motoryczne młodych skoczków do wody trenujących w 

placówce wychowania pozaszkolnego 

DS-193, dr Andrzej Smoleń 
Zarządzanie klubami sportowymi w Polsce 
 

 

PROJEKTY MŁODYCH NAUKOWCÓW 

 

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 Świderska (dokt.)  
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, dr 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 

DM.-15, mgr Artur Bosek 
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Grupy interesu w Kazimierzu Dolnym wobec rozwoju turystyki i rekreacji 

DM-16, prof. dr hab. Grażyna Lutosławska, mgr Anna Szymańska (dokt.) 

Wydolność tlenowa i beztlenowa, sposób żywienia oraz parametry biochemiczne we krwi w różnych 

okresach cyklu treningowego u kobiet uprawiających rugby 

DM-17, dr hab. prof. AWF Krzysztof Mazurek, mgr Anna Kamelska (dokt.) 

Efekty zdrowotne treningu kolarskiego osób niewidomych oraz prawidłowo widzących 

DM-19, dr Anna Leś 

Organizacje pozarządowe promujące kulturę fizyczną a wspieranie aktywności lokalnej – stan faktyczny 

a oczekiwania społeczności lokalnej 

DM-20, dr Małgorzata Gałązka 

Turystyka zrównoważona w gminach Kampinoskiego Parku narodowego – możliwości i bariery 

rozwoju 

DM-21, dr Jakub Adamczyk 

Wykorzystanie termografii w ocenie zdolności wysiłkowej sportowców 

DM-22, dr hab. prof. AWF Krzysztof Buśko, mgr Ewa Kalka (dokt.) 

Stan rozwoju somatycznego młodych mężczyzn, studentów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie 

DM-23, dr hab. prof. AWF Ewa Kozdroń, mgr  Anna Kisiel (dokt.) 

Prozdrowotne efekty treningu fitness a ocena jakości życia kobiet w wieku produkcyjnym 

DM.-24, dr hab. prof. AWF Krzysztof Mazurek, mgr Katarzyna Witek (dokt.) 
Sprawność funkcjonalna układu oddechowego i układu krążenia oraz wybrane wskaźniki biochemiczne 

u mężczyzn w wieku 50+ aktywnych i nieaktywnych fizycznie 

DM-25, dr Agata Stefanowska 

Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów nadrzecznych jako szansa zrównoważonego 

rozwoju obszarów cennych przyrodniczo na przykładzie Warszawy 

DM-26, dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko, mgr Paweł Zembura (dokt.) 
Model zachowań konsumenckich mieszanych sztuk walki w Polsce 

DM,-27, dr hab. prof. AWF Krzysztof Perkowski, mgr Beata Wolnik (dokt.) 

Ocena sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz sprawności fizycznej dzieci w wieku przedszkolnym 

DM.-28, dr hab. prof. AWF Michał Wychowański, mgr Kamil Kamiński (dokt.) 
Ocena skuteczności wybranych technik terapii tkanek miękkich w usprawnianiu osób z zespołem 

przeciążeniowym przejścia piersiowo-lędźwiowego kręgosłupa 

DM.-29, dr hab. prof. AWF Michał Wychowański, mgr Agata Bielińska (dokt.) 
Ocena skuteczności wybranych metod terapii u pacjentów z bólami przeciążeniowymi przejścia 

szyjnego-piersiowego kręgosłupa bez zdiagnozowanych schorzeń krążka 

DM.-30, dr hab. prof. AWF Bartosz Molik, mgr Grzegorz Prokopowicz (dokt.) 

Charakterystyka gry w koszykówkę na wózkach w relacji do możliwości funkcjonalnych zawodników 

DM-31, dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz, mgr Paulina Szyszka (dokt.) 

Biomechaniczna analiza techniki bojów klasycznych w podnoszeniu ciężarów 
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Załącznik nr 3 

 
PLAN KONFERENCJI NAUKOWYCH organizowanych przez Wydziały warszawskie  

w roku akademickim 2012/2013 

2012 ROK 

Konferencje międzynarodowe 
 

L.p. Nazwa konferencji  Termin Miejsce Organizator Osoba odpowiedzialna 

2. 

IV Konferencja Międzynarodowego 

Towarzystwa Nauk Społecznych o 

Sporcie  

Wrzesień Lublana, Słowenia 

Międzynarodowe 

Towarzystwo Nauk 

Społecznych o Sporcie 

Prof. Dr. Lev Kreft – 

gospodarz oraz  

Prof. dr hab.  

Jerzy Kosiewicz,  

prezydent MTNSS 

 

Konferencje krajowe 

 

 
 

 

 

 

L.

p. 
Nazwa konferencji  Termin Miejsce Organizator Osoba odpowiedzialna 

6. 

Wykorzystanie technik 

informatycznych w diagnozie 

kondycji fizycznej Polaków 

Wrzesień 

AWF Warszawa, 

Narodowe Centrum 

Badania Kondycji 

Fizycznej 

WWF AWF Warszawa 
Dr Sylwia Nowacka-

Dobosz, Dr Janusz Dobosz 

7. 

II Konferencja Polskiego 

Towarzystwa Nauk Społecznych o 

Sporcie 

Wrzesień 
Oleśnica – AWF 

Wrocław 

AWF Wrocław, Polskie 

Towarzystwo Nauk 

Społecznych o Sporcie 

Dr Katarzyna Salamon,  

Dr Tomasz Michaluk oraz  

prof. dr hab.  

Jerzy Kosiewicz,  

prezes PTNSS 

8. 

Badania w naukach o kulturze 

fizycznej i zdrowiu. Praktyka – 

etyka – prawo 

Wrzesień AWF Warszawa 
Wydział Rehabilitacji AWF 

Warszawa 

Dr Joanna Różyńska 

 

9. 
Tradycja Korczakowska – nieznane 

karty, nowe przesłania 

19 

paździer-

nika 

AWF Warszawa 

Wydział Turystyki 

i Rekreacji 

AWF Warszawa 

Dr hab. prof. nzw. AWF  

Monika Guszkowska 

10. Kultura fizyczna a socjalizacja 

20 

paździer-

nika 

Dom Rekolekcyjno-

Formacyjny  

W-wa Bielany 

WWF AWF Warszawa 
Dr hab. prof. nzw. AWF 

Zbigniew Dziubiński 

11 
Wychowanie fizyczne i zdrowotne w 

podstawie programowej  

Paździer-

nik 
AWF Warszawa 

Zakład Metodyki 

Wychowania Fizycznego 

AWF Warszawa 
Dr Alicja Paszkiewicz 

12 
Aktywność fizyczna i społeczna ludzi 

trzeciego wieku 

22-23 

listopada 
PKOl, 

AWF Warszawa 

WWF AWF Warszawa, 
PAOl, PKOl, 
Fundacja ,,Centrum Edukacji 

Olimpijskiej” 

Dr hab. prof. nzw. AWF  

Jerzy Nowocień 

13 

XV Warsztaty Antropologiczne             

im. Profesora Janusza Charzewskiego 

pt.: „Uwarunkowania rozwoju dzieci   

w wieku przedszkolnym” 

23 

listopada 
AWF Warszawa WWF AWF Warszawa 

Dr hab. prof. nzw. AWF 

Krzysztof Buśko 

Prof. dr hab. Jadwiga 

Charzewska 

14 

Dokumentacja w fizjoterapii na 

poziomie edukacji akademickiej     i 

podyplomowej 

27-29 

listopada 

Reha Plus – sale 

seminaryjne lub 

AWF Warszawa – 

do uzgodnienia 

Reha Plus przy współpracy z 

wyższymi szkołami z 

Niemiec, Holandii, Belgii,  

WR AWF Warszawa 

Dr Agnieszka Stępień 

15 Turystyka i rekreacja 
30 

listopada 
AWF Warszawa 

WTiR 

AWF Warszawa 

Dr hab. prof. nzw. AWF 

Ludwik Mazurkiewicz 

16 
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy 

Młodych Fizjoterapeutów 
1 grudnia AWF warszawa 

WR AWF Warszawa, 

Europejskie Stowarzyszenie 

Młodych Fizjoterapeutów  

Mgr Cezary Sławuszewski                                              

17 Seksualność niepełnosprawnych Grudzień AWF Warszawa WR AWF Warszawa 

Dr hab. n. med. prof. nzw. 

AWF  

Zbigniew Lew-Starowicz 
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2013 ROK 

 

Konferencje międzynarodowe 

 

L.p. Nazwa konferencji  Termin Miejsce Organizator Osoba odpowiedzialna 

1. 

III Międzynarodowa Konferencja 

Naukowa „Myśl rehabilitacyjna 

profesora Andrzeja Seyfrieda” - 

Aktualne kierunki terapii narządu 

ruchu – intuicja czy evidence-based 

medicine 

24-25 maja AWF Warszawa 
WR AWF Warszawa, 

INS 

Prof. dr hab.  

Andrzej Kosmol 

2. 
Physical Education and Sport: 

Challenging and Future 
4-7 lipca 

 

Centrum Nauki 

Kopernik, PKOl 

 

AWF Warszawa, Polskie 

Towarzystwo Nauk 

Społecznych o Sporcie 

Dr Michał Lenartowicz,  

Dr hab. prof.  AWF 

Zbigniew Dziubiński 

 

Konferencje krajowe 

 

 

 

L.p. 

 
Nazwa konferencji  Termin Miejsce Organizator Osoba odpowiedzialna 

1. FORUM PRAKTYKÓW - Skoliozy 
15 lub 22 

marca 
AWF Warszawa 

WR AWF Warszawa, 

INS 

Prof. dr hab. n. med.  

Marek Kowalczyk 

5. 
VII Interdyscyplinarna Konferencja 

Naukowa Doktorantów 
17 maja AWF Warszawa 

Studenci I roku studiów 

doktoranckich 

AWF Warszawa 

Mgr Dagmara Fiszer 

6. 

Ogólnopolska Konferencja 

Studenckich Kół Naukowych oraz 

IV Olimpiada Młodych 

Fizjoterapeutów 

31 maja-      1 

czerwca 
AWF Warszawa 

WR AWF Warszawa, 

Europejskie Stowarzyszenie 

Młodych Fizjoterapeutów 

(YEAP) 

Dr hab. prof. AWF 

Bartosz Molik,  

Mgr Cezary Sławuszewski 

7. 

II Ogólnopolska Konferencja 

Metodyczna dla nauczycieli 

wychowania fizycznego 

14 czerwca AWF Warszawa WWF AWF Warszawa Dr Renata Czarniecka 


