
Załącznik nr 2 do uchwały Nr 1/2015/2016 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 27 października 2015 roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

WYDZIAŁU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO  

I SPORTU W BIAŁEJ PODLASKIEJ  

 
 w roku akademickim 2014/2015 

 w roku kalendarzowym 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

Spis treści 

 
I. STUDIA I STUDENCI………………………………………………………….. 3 

1.   Wykaz kierunków studiów prowadzonych w Wydziale Wychowania   

       Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej………………………………………. 3 

2.   Liczebność studiujących………………………………………………………...  3 

       2.1. Studenci ogółem na poszczególnych latach studiów……………………… 4 

3.   Pomoc materialna dla studentów……………………………………………….. 5 

4.   Sprawy studenckie……………………………………………………………… 7 

      4.1. Działalność Samorządu Studentów Wydziału Wychowania Fizycznego  

              i Sportu w Białej Podlaskiej………………………………………………. 7 

     4.2. Działalność Zespołu Pieśni i Tańca „Podlasie”……………………………. 8 

     4.3. Działalność na rzecz środowiska – najważniejsze imprezy i wydarzenia  

            z udziałem pracowników i studentów……………………………………… 9 

5.   Wydziałowy system jakości kształcenia………………………………………... 

 

11 

II. PRACOWNICY………………………………………………………………... 12 

1.   Nauczyciele akademiccy……………………………………………………….. 12 

  

III. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA……………………………… 12 

1.   Rozwój naukowy……………………………………………………………….. 12 

2.   Badania naukowe……………………………………………………………….. 13 

      2.1. Działalność statutowa……………………………………………………… 13 

      2.2. Badania młodych naukowców……………………………………………... 16 

      2.3. Projekty badawcze…………………………………………………………. 17 

3.   Parametryzacja………………………………………………………………….. 18 

4.   Konferencje naukowe…………………………………………………………... 18 

5.   Działalność wydawnicza……………………………………………………….. 20 

6.   Publikacje pracowników………………………………………………………... 21 

7.   Współpraca międzynarodowa ………………………………………………….. 22 

      7.1.  Wyjazdy zagraniczne pracowników naukowo-dydaktycznych…………… 22 

      7.2.  Przyjazdy zagraniczne pracowników naukowo-dydaktycznych ………….. 22 

8.   Działalność studenckich kół naukowych ………………………………………. 

 

23 

IV. PROGRAM ERASMUS ……………………………………………………… 

 

24 

VII. FINANSE …………………………………………………………………….. 24 

1.   Przychody i wydatki w 2014 r. Wydziału WFiS w Białej Podlaskiej …………. 24 

2.   Dane sprawozdania finansowego 2014 roku Wydziału Wychowania 

      Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej ………………………………………. 25 

3.   Adaptacja i wyposażenie innowacyjnych laboratoriów do badań 

      diagnostycznych i terapeutycznych narządu ruchu …………………………….. 26 

4. Plan rzeczowo-finansowy WWFiS w Białej Podlaskiej na rok 2015 …………... 

 

26 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

I. STUDIA I STUDENCI 

 

1. Wykaz kierunków studiów prowadzonych w Wydziale 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 sport 

-          studia I stopnia w trybie stacjonarnym 

 

 

 

2. Liczebność studiujących (stan na 01.2015 r.) 
 

Tabela nr 1. Liczba studentów według wydziałów. 

Wydział Liczba studentów 

WWFiS 935 

 

Tabela nr 2. Liczba studentów według kierunków 

Kierunek Liczba studentów 

Wychowanie fizyczne  850 

Sport 85 

 

Tabela nr 3. Zestawienie przyznanych ITS oraz IPS w roku ak.2014/2015. 

Rodzaj 

Kierunek 

Wychowanie 

fizyczne 
Sport 

ITS 61 13 

IPS 15 5 

Razem 76 18 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

 

Tabela nr 4. Studia stacjonarne - stan studentów na dzień 01.06.2015 r. 

Rodzaj 

studiów 

Kierunek 

Wychowanie 

fizyczne 
Sport 

I stopnia 462 85 

II stopnia 254 - 

Razem 716 85 

 

 

Tabela nr 5. Studia niestacjonarne - stan studentów na dzień 01.06.2015 r. 

Rodzaj 

studiów 

Kierunek 

Wychowanie fizyczne 

I stopnia 23 

II stopnia 111 

Razem 134 

 

 

 

2.1. Studenci ogółem na poszczególnych latach studiów 

 
Tabela nr 6. Studenci studiów stacjonarnych wg stanu na dzień 01.06.2015 r. 

Wydziały i kierunki studiów 

Studia I stopnia 
Studia II 

stopnia Razem 

Σ 1-5 

 
I II III I II 

1 2 3 4 5 

WWFiS w Białej Podlaskiej 

Wychowanie fizyczne studia I stopnia 177 139 146 - - 462 

Wychowanie fizyczne studia II stopnia - - - 128 126 254 

Sport studia I stopnia 26 24 35   85 

Razem 203 163 181 128 126 801 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

 

Tabela nr 7. Studenci studiów niestacjonarnych zaocznych wg stanu na dzień 01.06.2015 r. 

Wydziały i kierunki studiów 

Studia I stopnia 
Studia II 

stopnia Razem 

Σ 1-5 

 
I II III I II 

1 2 3 4 5 

WWFiS w Białej Podlaskiej 

Wychowanie fizyczne studia I stopnia - - 23 - - 23 

Wychowanie fizyczne studia II stopnia - - - 42 69 111 

Razem - - 23 42 69 134 
 

 

Tabela nr 8. Płatne kursy, specjalizacje w roku akademickim 2014/2015 

Lp. Rodzaj kształcenia 
Liczba 

uczestników 

Liczba 

absolwentów 

INSTRUKTOR SPORTU AWF   

1.  Gimnastyka sportowa - 13 

INSTRUKTOR REKREACJI RUCHOWEJ AWF   

1.  Fitness-nowoczesne formy gimnastyki - 17 

INNE   

1.  
Kurs „Adaptacja do środowiska wodnego 

niemowląt i małych dzieci” 
- 13 

 
 
 
Tabela nr 9. Studia podyplomowe w roku ak.2014/2015 

Lp. Rodzaj kształcenia 
Liczba 

uczestników 

Liczba 

absolwentów 

STUDIA PODYPLOMOWE   

1.  Taniec 30 - 

 

 
 

3.  Pomoc materialna dla studentów 
 

O stypendium socjalne mogli ubiegać się studenci, których miesięczny dochód netto na 

jednego członka rodziny nie przekraczał kwoty 800,00 zł. Stypendium specjalne dla osób 

niepełnosprawnych wynosiło 450,00 zł.  

W roku akademickim 2014/2015 studenci ubiegali się o stypendium rektora za wysoką 

średnią ocen, osiągnięcia naukowe i artystyczne – kwota stypendium w zależności od 

uzyskanych punktów wynosiła 410,00-510,00 zł i stypendium rektora za osiągnięcia sportowe 

– kwota uzależniona od kategorii I-III (420,00-1696,00 zł). 

Jednorazowa zapomoga w zależności od sytuacji losowej studenta obejmowała kwoty 

250,00-1000,00 zł (Tabela nr 10). 
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Tabela nr 10. Wysokość poszczególnych stypendiów w roku akademickim 2014/2015 

stypendium socjalne 

średni miesięczny dochód netto na jednego 

członka rodziny studenta w zł 

wysokość stypendium w zł 

0 -300 470 

301 - 600 420 

601 - 800 370 

stypendium socjalne w zwiększonej wysokości 

średni miesięczny dochód netto na jednego 

członka rodziny studenta w zł 

wysokość stypendium w zł 

0 - 800 250 

stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 

wysokość stypendium w zł 

450 

stypendium rektora dla najlepszych studentów za wysoką średnią ocen, osiągnięcia 

naukowe, artystyczne 

suma punktów wysokość stypendium w zł 

42 - 49 510 

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 

jednorazowa zapomoga 

wysokość zapomogi w zł 

250 - 1000 

 

 

W roku akademickim 2014/2015 z pomocy materialnej w Wydziale Wychowania 

Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej korzystało 554 studentów studiów stacjonarnych i 

niestacjonarnych. 

  Największa grupa studentów (264 osoby) pobierały stypendium socjalne, a 192 osoby 

otrzymywały stypendium w zwiększonej wysokości. Stypendium rektora za wysoką średnią 

ocen, osiągnięcia naukowe, artystyczne otrzymywało 65 studentów. Stypendium rektora za 

wysokie wyniki sportowe pobierała grupa 31 osób. Stypendium dla osób niepełnosprawnych 

pobierało 2 studentów (Tabela nr 11).   

 

Tabela nr 11. Liczba studentów na poszczególnych rocznikach pobierających świadczenia 

pomocy materialnej - stan studentów na dzień 30.06.2015 r. 
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za wysoką 

średnią ocen, 

osiągnięcia 

naukowe, 

artystyczne  

za wysokie 

wyniki 

sportowe 

I Sport Iº 6 3 - - - 9 

II Sport Iº 10 8 - 2 - 20 

III Sport Iº 3 2 - 5 2 12 

I WF Iº 60 46 - - - 106 

II WF Iº 43 34 - 15 3 95 

III WF Iº 41 33 - 10 7 91 

I WF IIº 51 41 1 12 13 118 

II WF IIº 32 25 1 16 4 78 

suma stacjonarne 246 192 2 60 29 529 

III WF niestacjonarne Iº 
1 - - 1 - 2 

I WF niestacjonarne IIº 
11 - - 3 2 16 

II WF niestacjonarne IIº 
6 - - 1 - 7 

suma niestacjonarne 18 - - 5 2 25 

razem 264 192 2 65 31 554 

 

 

4.  Sprawy studenckie 

 

4.1. Działalność Samorządu Studentów Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu  

w Białej Podlaskiej 

 

W roku akademickim 2014/2015 Samorząd Studencki Filii Akademii Wychowania 

Fizycznego w Białej Podlaskiej działający wspólnie w ramach nowo powołanych dwóch 

wydziałów realizował pracę głównie w obszarach: dydaktycznym, kulturalnym, sportowym  

i socjalno-bytowym, działając w czterech komisjach: dydaktycznej, sportowej, socjalnej  

i komisji ds. kultury.  

Komisja dydaktyczna brała czynny udział w działaniach związanych z weryfikacją  

i oceną Krajowych Ram Kwalifikacji, a przedstawiciele studentów włączeni zostali do 

poszczególnych komisji związanych z jakością kształcenia. Komisja współdziałała  

z pracownikami dziekanatu w sprawach organizacji studiów i planowania sesji 

egzaminacyjnych. Komisja współpracowała i organizowała spotkania ze starostami 

roczników i starostami grup w sprawach organizacyjnych dotyczących procesu dydaktyczno-

wychowawczego. 

 Komisja ds. kultury organizowała szereg imprez kulturalnych skierowanych do 

studentów i pracowników. Do najważniejszych wydarzeń roku akademickiego 2014/2015 

należały m.in. Juwenalia 2015, Maraton Pływacki Ekiden 2015, AWF dla Zdrowia 2015 oraz 
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Wybory Miss AWF Biała Podlaska 2014. Najpiękniejsze studentki bialskiego Wydziału 

wyłonione w powyższych wyborach uczestniczyły w kolejnej edycji Wyborów Miss Polski 

AWF organizowanych w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. 

Działalność komisji sportowej przy Samorządzie Studentów dotyczyła organizacji 

rekreacyjno-sportowego życia studentów. W tym zakresie członkowie komisji dbali  

o organizację zajęć podczas godzin pozostających do dyspozycji studentów tzw. „godzin 

samorządowych”. Wspólnie z działem Promocji i Rekrutacji studenci organizowali wyjazdy 

na największe imprezy sportowe w Polsce i za granicą m.in. Halowe Mistrzostwa Świata  

w Lekkiej Atletyce.  

Studenci promując aktywny styl życia zaproponowali tzw. „Aktywny tydzień z AWF”. 

Projekt skierowany był do studentów, prowadzących, nauczycieli w-f, uczniów szkół 

podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W programie znalazło się wiele 

atrakcyjnych i popularnych form aktywności, min.: Men’s Fitness Power, Turniej siatkówki 

plażowej, Turniej street ball, frisbee, Nordic walking itp. 

Komisja socjalna powołana w roku sprawozdawczym działała w porozumieniu  

z Samorządem Studentów na rzecz społeczności studenckiej w sprawach związanych  

z rozpatrywaniem podań o stypendia i zapomogi losowe. Działała również w zakresie 

przydzielania miejsc w domach studenta na podstawie opracowanego regulaminu.  

 

 

4.2. Działalność Zespołu Pieśni i Tańca „Podlasie” 

 

W roku sprawozdawczym w próbach i koncertach zespołu Pieśni i Tańca „Podlasie” 

udział brało 61 osób - studentów wszystkich kierunków studiów. Działalność zespołu oparta 

była na popularyzacji i prezentacji polskiego folkloru, a przede wszystkim rodzimego 

Podlasia. Zespół jest członkiem stowarzyszeń folklorystycznych C.I.O.F.F. i PASF.  

Działalność zespołu oparta została o Stowarzyszenie Folklorystyczne – Zespół Pieśni  

i Tańca „Podlasie”, którego celem jest aktywne uczestnictwo w tworzeniu i upowszechnianiu 

kultury ludowej oraz popularyzowanie polskiej twórczości w zakresie folkloru poza 

granicami kraju. Głównym zadaniem Stowarzyszenia jest edukacja młodzieży akademickiej 

w zakresie kształtowania i umacniania patriotycznych postaw, promocja regionu 

południowego Podlasia i kształtowanie pozytywnego wizerunku regionu oraz prezentowanie 

najbardziej wartościowych osiągnięć twórczych i wykonawczych akademickiego ruchu 

folklorystycznego w kraju i za granicą.  

Rok akademicki 2014/2015 był rokiem szczególnym z uwagi na Jubileusz 45-lecia 

zespołu. Koncert Jubileuszowy Zespołu Pieśni i Tańca Podlasie odbył się 11 kwietnia 2015 

roku o godzi. 17.30. Uroczystość została zorganizowana w Centrum Upowszechniania 

Wyników Badań Regionalnego Ośrodka Badań i Rozwoju, Filii Akademii Wychowania 

Fizycznego J. Piłsudskiego w Białej Podlaskiej przy ul. Akademickiej 2. 

Koncert podzielony został na dwie części. W pierwszej, w której zaprezentowane zostały 

Polskie tańce narodowe i wybrane tańce regionalne, zespołowi towarzyszyła orkiestra 

kameralna w składzie Przemysław Marcyniak  prowadzenie/flet, Piotr Ptak - klarnet, Damian 

Marat - trąbka, Mateusz Wachowiak - akordeon, Mateusz Zaziębło - skrzypce I, Anna 

Szalińska - skrzypce II, Michał Osmycki - skrzypce III, Sylwia Mróz-Celuch - altówka, Kuba 

Fiebig - altówka, Olga Łosakiewicz-Marcyniak  - wiolonczela, Konrad Kubicki  - kontrabas. 

W drugiej części tancerzom ZPiT Podlasie towarzyszył zespół Jazz Trio w składzie Jarosław 

Michaluk (kontrabas), Radosław Żyła (perkusja, saksofon), Bogusław Kutnik (piano) oraz 

Kinga Kuligowska - (wokal). Program tej części był prezentacją „Impresji Podlaskich” 

opartych na rodzimym regionalnym folklorze z elementami tańca współczesnego oraz 

podlaską muzyką ludową w aranżacji jazzowej. 

Koncert trwający ponad 2 godziny zgromadził na auli AWF pełną widownię około 550 

osób. Poprowadził go znany z TVP prezenter i absolwent AWF Paweł Bukrewicz wspólnie  

z dr. Pawłem Wołoszem. 
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Wydarzenie Jubileuszu 45-lecia zespołu odbyło się pod Honorowym Patronatem 

Prezydenta Miasta Biała Podlaska Dariusza Stefaniuka - obecnego na widowni.  

Na uroczystość przybyli także zaproszeni goście m.in. Poseł na Sejm Franciszek 

Stefaniuk i Adam Abramowicz oraz Starosta Bialski Tadeusz Łazowski. 

Koncert był prezentacją aktualnego dorobku zespołu, a wzięło w nim udział 60 

aktualnych studentów i 44 absolwentów. Na scenie wspólnie z muzykami, tancerzami oraz 

grupą wokalną zaprezentowało się ponad 100 osób w różnych programach i strojach. Całość 

przedsięwzięcia wzbogacona została profesjonalnym nagłośnieniem i oświetleniem 

charakterystycznym dla prezentacji taneczno-teatralnych. 

W ramach działalności ZPiT „Podlasie” organizował cykliczne edukacyjne spotkania  

z folklorem w przedszkolach i szkołach bialskich, popularyzując region wśród najmłodszych. 

Zespół Pieśni i Tańca „Podlasie” w roku akademickim 2014/15 zatańczył ponad 12 

koncertów w tym m.in. X Święto Mleka Wysokie Mazowieckie - lipiec (2014), Koncert 

Kolęd (grudzień-styczeń), Święto Uczelni AWF - grudzień (2014) Noworoczne Spotkania 

PSL - styczeń (2015), Dni Tańca - IV LO im. S. Staszica - marzec (2015), I LO im.  

T. Kościuszki w Łukowie - marzec (2015), Koncert Jubileuszowy 45-lecia działalności 

artystycznej - kwiecień (2015), Konferencja UMCS i KUL Nałęczów - maj (2015), 

Edukacyjne Spotkania z Folklorem - czerwiec (2015), Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich 

w formie towarzyskiej, Siemiatycze - lipiec (2015).  

W roku sprawozdawczym studenci „Podlasia” uczestniczyli w warsztatach tanecznych 

organizowanych w Poroninie /listopad/, Łuków /marzec/ Biała Podlaska /październik, luty, 

kwiecień/. 

Studenci - tancerze, oprócz działalności artystycznej licznie angażowali się w wyjazdy  

związane z promocją Uczelni zostawiając materiały reklamowe i organizując prelekcje  

w wybranych 94 szkołach woj. lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego i mazowieckiego 

m.in. w takich miastach, jak: Ostrołęka, Myszyniec, Augustów, Ełk, Leżajsk, Białystok, 

Siemiatycze, Jarosław, Łuków, Dęblin, Lublin, Nałęczów, Mińsk Mazowiecki, Hrubieszów, 

Chełm, Zamość. 

Działalność Zespołu Pieśni i Tańca „Podlasie” w bieżącym roku akademickim 

zwieńczona zostanie wyjazdem na koncerty i festiwal taneczny do Nafplio /Peloponez, 

Grecja/w dniach 1-10 września 2015 roku i koncertami podczas Zjazdu Absolwentów 12 

września oraz koncertem 26 września podczas Dnia Patrona Miasta Biała Podlaska. 

 

4.3. Działalność na rzecz środowiska - najważniejsze imprezy i wydarzenia z udziałem 

pracowników i studentów 

 

II Memoriał Kazimierza Rybaka 

W dniach 19.-20.09.2015 r. na obiektach sportowych bialskiej Filii AWF odbył się 

zorganizowany przez Zakład Piłki Nożnej i Siatkowej WWFiS w Białej Podlaskiej II 

Memoriał Kazimierza Rybaka w piłce siatkowej mężczyzn. Celem imprezy było 

upamiętnienie postaci wybitnego nauczyciela akademickiego i trenera piłki siatkowej. Do 

rywalizacji w II Memoriale przystąpiło sześć zespołów siatkarskich z I i II ligi oraz zespół 

licznie przybyłych absolwentów - wychowanków K. Rybaka. Rozgrywki zakończyły się 

zwycięstwem zespołu AZS AWF Biała Podlaska przed LKPS Lublin i KPS Siedlce. 

 

17 Piknik Olimpijski 

Dnia 23 maja 2015 r. odbył się 17. Piknik Olimpijski organizowany przez Polski 

Komitet Olimpijski przy współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz Urzędem 

Dzielnicy Żoliborz. W bieżącym roku po raz trzeci zostali zaproszeni do współpracy 

pracownicy i studenci Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu. 

Piknik przebiegał wokół Centrum Olimpijskiego PKOl im. Jana Pawła II oraz na 

terenie Parku Kępa Potocka. Ta największa, otwarta dla wszystkich impreza o charakterze 

rekreacyjno-sportowym w Polsce organizowana jest cyklicznie już od 17 lat, dociera 
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do bardzo szerokiej grupy fanów, kibiców i sympatyków sportu z całej Polski oraz z różnych 

stron świata. Bogata oferta naszego wydziału obejmowała szereg różnorodnych zajęć, wśród 

których znalazły się m.in.: pokazy fitness - nauczanie krótkiego układu ćwiczeń, prezentacja 

Wiedeńskiego Sytemu Testów Komputerowych, malowanie twarzy, wybrane rodzinne 

konkurencje rekreacyjne, które cieszyły się największym zainteresowaniem uczestników 

Pikniku (szczególnie dzieci i młodzieży) akademia przedszkolaka - zabawy rytmiczne i ze 

śpiewem dla najmłodszych, zabawy z piłką, dawne zabawy i gry, masaż – stanowisko 

najbardziej oblegane przez uczestników Pikniku. 

 

Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik 

 W dniu 9 maja 2015r w Warszawie na koronie Stadionu Narodowego odbył się 19 

Piknik Naukowy organizowany przez Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik. Po raz 

kolejny Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu licznie reprezentowali pracownicy i 

studenci. Na stoisku AWF zwiedzający mogli sprawdzić swoje umiejętności z zakresu 

koordynacji i psychomotoryki. Zwiedzającym udostępniono następujące urządzenia: BATAK 

Lite, który jest trenażerem wykorzystywanym do pracy nad szybkością reakcji, koordynacją 

wzrokowo-ruchową i spostrzegawczością. WIEDEŃSKI SYTEM TESTÓW - komputerowe 

urządzenie do oceny zdolności psychomotorycznych oraz koordynacyjnych. Jest bardzo 

szeroko stosowany zarówno w świecie sportu jak i zwykłym życiu a o jego użyteczności 

może świadczyć bardzo duża liczba testów, które mogą oceniać różne parametry. Jak co roku 

stoisko Filii AWF cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem i było chętnie odwiedzane 

przez uczestników pikniku. 

 

„Na skraju Unii Europejskiej” wycieczka krajoznawczo-turystyczna organizowana 

przez pracowników Filii AWF w Białej Podlaskiej 

W dniach 14.-16.09.2015 r. nauczyciele akademiccy bialskiej Filii AWF byli 

organizatorami wycieczki krajoznawczo-turystycznej „Na skraju Unii Europejskiej”.  

W wycieczce uczestniczyli uczniowie i nauczyciele I-go Liceum Ogólnokształcącego im.  

M. Kopernika w Łodzi. Celem wycieczki było: promowanie Filii AWF, poznanie walorów 

krajoznawczo-turystycznych i Południowego Podlasia, rozwijanie zainteresowań 

poznawczych i wartości estetycznych uczniów dzięki uczestnictwu w aktywności sportowo-

rekreacyjnej, turystycznej i kulturowej, wdrażanie do zdobywania wiedzy krajoznawczej  

o odwiedzanym terenie, kształtowanie postaw odnoszących się do zasady fair-play (zdrowie, 

odpowiedzialność, równość szans, przestrzeganie reguł, przepisów i prawa), kształtowanie 

nawyków i postaw prozdrowotnych i proekologicznych, integracja zespołu klasowego. 

 

X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Metodyczna „PHYSICAL EDUCATION 

LESSON OF TEAM SPORT GAMES IN SCHOOL” 

 Dnia 21.05.2015 r. odbyła się w Latvian Academy of Sport Education w Rydze  

X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Metodyczna: „PHYSICAL EDUCATION 

LESSON OF TEAM SPORT GAMES IN SCHOOL”.  

 Komitet organizacyjny Konferencji stanowili pracownicy Katedry Gier Sportowych 

LSPA w Rydze i nauczyciele akademiccy bialskiej Filii AWF (dr Anna Bodasińska – 

przewodnicząca komitetu organizacyjnego i członkowie: dr Krzysztof Piech, dr Sławomir 

Bodasiński, dr Grzegorz Godlewski).    

W konferencji uczestniczyło ok. 200 osób (nauczycieli wychowania fizycznego, 

nauczycieli akademickich, trenerów i studentów). 

 

Studenckie Koło Naukowe Turystyki i Rekreacji Filii AWF Biała Podlaska 

 W działalności na rzecz społeczności studenckiej i środowiska Filii AWF Biała 

Podlaska w roku sprawozdawczym 2014/2015 na uwagę zasługuje Studenckie Koło Turystyki 

i Rekreacji, którego członkowie byli inicjatorami i organizatorami wielu imprez m.in.: „AWF 

Kayak Days” z Aleksandrem Dobą i Piotrem Sikorą z grupą RETENDO, Olimpiady 
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Przedszkolaka w Łomazach, Białej Podlaskiej i Międzyrzecu Podlaskim, piątkowe zajęcia dla 

rodziców z dziećmi, otwarte spotkania z osobami, które opowiedały o swoich pasjach 

(spadochroniarz Tomasz Rzeczkowski, paralotniarze Rafał i Krystian oraz studenci naszej 

uczelni: Kasia Dmowska, Mateusz Dziekan, Kamil Zieliński), Festiwal Tradycyjnych Zabaw 

i Gier, bieg na orientację na terenie kampusu AWF, spotkanie z dr Ingridą Smuką z Latvijas 

Sporta Pedagogijas Akademija z Rygi, nauka tańców łotewskich i in.  

Międzynarodowa Letnia Szkoła - Malaga 2015 

W dniach 14-18 września 2015 roku w Maladze w Hiszpanii odbyła sie ̨ VI Edycja 

MIE ̨DZYNARODOWEJ SZKOŁY LENIEJ - /OUTDOOR SPORTS AND RECREATION 

EDUCATION SUMMER SCHOOL 2015/. 

Letnia szkoła powstała w wyniku współpracy kilku uczelni wychowania fizycznego  

z różnych krajów: Latvian Academy of Sport Edycation (LASE), Wydziału Wychowania 

Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie, Universidad of Malaga, Państwowej Wyz ̇szej Szkoły Informatyki 

i Przedsiębiorczości w Łomz ̇y, Swedish School of Health Science Sweden. Idea ̨ tego 

wydarzenia jest znoszenie barier w nauczaniu mie ̨dzy nauczycielami i studentami. 

Umiejętności uczenia sie ̨ rozwijane sa ̨ podczas zaje ̨ć praktycznych i teoretycznych. Duz ̇ą 

uwage ̨ zwraca sie ̨ na współpracę w międzynarodowej grupie. 

Uczestnikami VI Edycji OSERSS 2015 byli studenci i nauczyciele akademiccy z Łotwy, 

Polski, Hiszpanii i Litwy. Letnie szkoły na trwałe wpisały sie ̨ do życia akademickiego 

organizujących je uczelni. Podczas ostatniej Letniej Szkoły w Maladze podje ̨to decyzje ̨  
o organizacji kolejnej VII juz ̇  edycji w Filii AWF w Białej Podlaskiej. 

 

 

5. Wydziałowy system jakości kształcenia 
 

     Z uwagi na restrukturyzację Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu, w bieżącym 

roku akademickim zmieniono składy osobowe poszczególnych komisji. Zmianę tę określono 

Pismem Okólnym nr 08/2014/2015 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w 

Białej Podlaskiej z dnia 03 listopada 2014 r.  

     Wstępna analiza zmodyfikowanych w bieżącym roku kart przedmiotów ukazała, iż 

umieszczone w nich założenia – efekty kształcenia, treści programowe – są zgodne z misją 

Uczelni, którą jest "... odkrywanie prawdy i przekazywanie wiedzy przez prowadzenie badań 

naukowych i kształcenie studentów, stanowiąc integralną część narodowego i europejskiego 

systemu edukacji i nauki oraz przygotowuje swoich absolwentów do współtworzenia 

gospodarki opartej na wiedzy", jak i celów Uczelni: strategicznego i operacyjnego. 

     Dalszą analizą przeprowadzono na podstawie opinii interesariuszy wewnętrznych, którzy 

ocenili zgodność realizowanych efektów kształcenia z wymaganiami stawianymi przez 

studentów Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu. Stwierdzono, iż stopień zgodności  

w tym zakresie był wysoki i na wszystkich trzech kierunkach przekroczył 80%. Analogiczną 

analizę przeprowadzono wśród interesariuszy zewnętrznych, którzy podkreślili, iż 
najważniejszymi efektami kształcenia są te z zakresu kompetencji, czyli efektywna komunikacja, 

otwartość na uczenie się i stały rozwój, aktywność i zaangażowanie w pracy, elastyczność  

i zdolność do adaptacji, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność oraz znajomość języków 

obcych. Biorąc pod uwagę efekty kształcenia na kierunkach realizowanych w uczelni należy 

uznać je za zgodne z wymaganiami wszystkich grup interesariuszy. 
     Zgodnie z regulaminem wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia – roczny 

raport zostanie przedłożony Dziekanowi wydziału nie później niż do 30 września bieżącego 

roku akademickiego. Raport zostanie upubliczniony w czasie spotkania z interesariuszami 

wewnętrznymi i zewnętrznymi wydziału oraz na stronie internetowej wydziału.  
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II. PRACOWNICY 
(w roku kalendarzowym 2014) 

 

1. Nauczyciele akademiccy 
  

 Stan zatrudnienia nauczycieli akademickich Wydziału Wychowania Fizycznego                

i Sportu w Białej Podlaskiej na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawiono tabelarycznie               

w załączeniu. 

 Na dzień 31 grudnia 2014 roku zatrudnionych było ogółem 84 osoby w pełnym 

wymiarze czasu pracy. 

W okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku odeszło z WWFiS - 4 nauczycieli 

akademickich, przyjęto  do pracy – 2 nauczycieli akademickich.    

 

Tabela nr 12. Nauczyciele akademiccy 

Stanowisko Liczba zatrudnionych 

Profesor zwyczajny 3 

Profesor nadzwyczajny 9 

Adiunkt 14 

Docent 6 

Asystent 3 

St. wykładowca /dr/ 28 

St. wykładowca /mgr/ 7 

Wykładowca 7 

Lektor 4 

Instruktor 3 

Razem 84 

 

 

 

III. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA 
 

1. Rozwój naukowy  
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 W roku akademickim 2014/2015 Rada Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu 

nadała stopień doktora nauk o kulturze fizycznej: 

 mgr Pawłowi Pakoszowi (08.10.2014 r.), pracownikowi Politechniki Opolskiej, 

 mgr Marcie Jarockiej (13.05.2015 r.), pracownikowi Wydziału Turystyki i Zdrowia. 

Aktualnie 9 pracowników jednostki posiada otwarty przewód doktorski, a stypendium 

doktorskie otrzymują 2 osoby. 

 

W 2015 roku 3 pracowników Wydziału uzyskało stopień naukowy doktora habilitowanego:  

 dr Tomasz Niźnikowski, dnia 10.02.2015 r. w AWF Kraków, 

 dr Adam Wilczewski, dnia 05.05.2015 r. w AWF Warszawa, 

 dr Hubert Makaruk, dnia 07.07.2015 r. w AWF Katowice. 

 

 

2. Badania naukowe 

Pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej 

Podlaskiej prowadzili badania statutowe finansowane w ramach dotacji podmiotowej na 

utrzymanie potencjału badawczego jednostki oraz badania młodych naukowców, na które 

środki pochodzą z dotacji celowej na finansowanie działalności jednostek polegającą na 

prowadzeniu badań naukowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych 

naukowców. Fundusze przeznaczane na realizację projektów dla młodych naukowców 

przyznawane są w drodze wewnętrznego konkursu przeprowadzanego zgodnie  

z Regulaminem zatwierdzonym przez Radę Wydziału. 

W 2014 roku miały miejsce zmiany organizacyjne jednostki polegające na wydzieleniu ze 

struktury Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dniem 

01.10.2014 r. nowej podstawowej jednostki organizacyjnej - Wydziału Turystyki i Zdrowia.  

W związku z tym, że przez okres dziewięciu miesięcy jednostka funkcjonowała łącznie,  

przedstawione w sprawozdaniu treści dotyczące badań naukowych odnoszą się do całości 

osiągnięć jednostki. 

 

2.1. Działalność statutowa 

W 2014 roku pracownicy Wydziału prowadzili 15  tematów  statutowych, następnie  

z dniem 30 września zamknięto 2 projekty,  w związku z zatrudnieniem dwóch kierowników 

w nowoutworzonym wydziale. W 2015 roku rozpoczęto realizację kolejnych 7 tematów.  

Poniżej wykaz tematów badawczych realizowanych w 2014 i 2015 roku: 

1) DS. 169 „Obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego dzieci tornistrami szkolnymi” 
Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Sadowski 

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

mgr Mariusz Buszta 

2) DS. 171 „Wizerunek nauczyciela wychowania fizycznego – diagnoza, różnice, 

oczekiwania” – projekt zamknięty z dniem 30.09.2014 r. w związku z zatrudnieniem 

pracownika w Wydziale Turystyki i Zdrowia 

Kierownik: dr Mirosław Zalech 

Wykonawcy: dr Katarzyna Rutkowska  

3) 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 

4) DS. 176 „Wybrane czynniki ryzyka rozwoju chorób sercowo-naczyniowych  

u młodzieży szkół średnich i wyższych” 
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Kierownik: dr Agnieszka Michalska 

Wykonawcy: dr Dorota Bylina, dr Agnieszka Dmitruk, dr Marta Jarocka, dr hab. prof. AWF 

Elżbieta Huk-Wieliczuk, dr Anna Czeczuk 

5) DS. 177 „Jakość i efekty dwustopniowego systemu kształcenia w Wydziale 

Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej” 
Kierownik: dr Maria Anna Turosz 

Wykonawcy: dr Krystyna Buchta, dr Małgorzata Skiert, prof. dr hab. Jan Sikora 

6) 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 

7) 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 hab. Hubert 

Makaruk 

8) 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 

9) 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, prof. dr 

hab.  Jerzy Sadowski 

10) DS. 185 „Zarządzanie ryzykiem na rynku usług turystycznych” - projekt zamknięty z 

dniem 30.09.2014 r. w związku z zatrudnieniem pracownika w Wydziale Turystyki i Zdrowia 

Kierownik tematu: prof. dr hab. Ema Halavach 

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

11) 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, dr Marta Jarocka, 

mgr Jarosław Sołtan, mgr Tomasz Sacewicz, mgr Jakub Zaradkiewicz 

12) 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 

13) DS. 194 „Ocena relacji siły dystalnej i proksymalnej u osób w starszym wieku w 

powiązaniu ze stabilnością posturalną oraz elektromiografią” 
Kierownik: dr Renata Golanko 

Wykonawcy: mgr Dorota Drabarek, prof. dr hab. Janusz W. Błaszczyk, dr Agnieszka Kędra, 

mgr Beata Tyszkiewicz-Gromisz, mgr Jakub Zaradkiewicz 

14) DS. 200 „Czynniki warunkujące osiąganie wysokich wyników sportowych przez 

zawodniczki i zawodników trenujących zapasy” 
Kierownik: dr Dariusz Gierczuk 
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Wykonawcy: doc. dr Zbigniew Bujak, dr Katarzyna Rutkowska, dr Igor Cieśliński, mgr 

Dariusz Czubak 

15) DS. 201 „Współczesne aspekty i możliwości wykorzystania tradycyjnych form 

aktywności fizycznej w procesie edukacji fizycznej” 

Kierownik: dr Ireneusz Chaliburda 

Wykonawca: dr Igor Cieśliński 

 

tematy od 2015 roku: 

1) DS. 202 „Wpływ 36-godzinnego szkolenia survivalowego i braku snu na zmianę 

wybranych wskaźników biochemicznych oraz koordynacyjnych zdolności 

motorycznych” 

Kierownik: dr Paweł Różański 

Wykonawcy: dr Andrzej Tomczak, dr Ewa Jówko 

2) DS. 203 „Środowiskowe uwarunkowania zmian w rozwoju fizycznym i sprawności 

dzieci i młodzieży ze wschodnich regionów Polski” 

Kierownik: doc. dr Adam Wilczewski 

Wykonawcy: dr Jerzy Saczuk, dr Agnieszka Wasiluk, dr Ireneusz Chaliburda, mgr Robert 

Wilczewski 

3) DS. 204 „Badanie wpływu naświetleń niskoenergetycznym promieniowaniem 

laserowym na regenerację mięśnia czworogłowego uda poddanego treningowi siłowemu 

z zastosowaniem elektrostymulacji nerwowo-mięśniowej” 

Kierownik: dr Ewa Jówko 

Wykonawcy: dr Maciej Płaszewski, mgr Maciej Cieśliński, dr Dorota Bylina, dr Marta 

Jarocka, dr n.med. Paweł Maga, dr Tomasz Włoch 

4) DS. 205 „Efekty kształcenia w uczelniach wychowania fizycznego a oczekiwania 

rynku pracy” 

Kierownik: doc. dr Adam Wilczewski 

Wykonawcy: dr Małgorzata Skiert, dr Krystyna Buchta, dr Mirosław Zalech, prof. dr hab. 

Aliaksandr Rubakhau            

5) DS. 206 „Wizerunek nauczyciela wychowanie fizycznego w środowisku szkolnym i 

pozaszkolnym w kształtowaniu postaw wobec wychowania fizycznego” 

Kierownik: doc. dr Zbigniew Bujak 

Wykonawcy: dr Mirosław Zalech, prof. dr hab. Ema Halavach, dr Małgorzata Skiert, dr 

Katarzyna Rutkowska 

6) DS. 207 „Sposób żywienia, stan odżywienia (wybrane cechy somatyczne) oraz 

aktywność fizyczna  a wybrane czynniki rozwoju niektórych chorób przewlekłych kobiet 

w wieku peri i postmenopauzalnym” 

Kierownik: dr hab. prof. AWF Jan Czeczelewski 

Wykonawcy: dr Agnieszka Dmitruk, dr Ewa Czczelewska, dr Jolanta Gołach, mgr Katarzyna 

Rydzewska, prof. dr hab. n.med. Mieczysław Szostek 

7) DS. 208 „Oznaczanie pozostałości wybranych hormonów steroidowych w próbkach 

biologicznych i farmaceutykach z wykorzystaniem technik chromatograficznych” 

Kierownik: dr Barbara Długołęcka 

Wykonawca: dr Paweł Płocharz 

Na realizację zadań badawczych w ramach dotacji statutowej w roku 2014 

otrzymaliśmy z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotację w wysokości 212 

470,00 zł oraz posiadaliśmy niewykorzystaną część dotacji z 2013 roku, która została 

wydatkowana w 2014 roku w pierwszej kolejności.  

Wszystkie sprawozdania roczne i końcowe zostały pozytywnie ocenione przez Wydziałową 

Komisję Nauki, przy czym jeden temat został zamknięty rok wcześniej z uwagi na 

samowolne wprowadzenie dodatkowego etapu badań do projektu (bez zgody WKN i Dziekan 

Wydziału). 
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Podsumowując działalność statutową w Wydziale należy stwierdzić, że w 2014 roku 

w badania statutowe zaangażowanych było 41 pracowników naukowo-dydaktycznych, 

szczegóły w podziale na katedry przedstawiono w  tabeli 1. 

Aktualnie w planie działalności Wydziału jest 18 tematów statutowych realizowanych 

przez pracowników wydziału. 

 

2.2. Badania młodych naukowców 

 W 2014 roku pracownicy Wydziału realizowali 5 projektów młodych naukowców:  

1) MN.II/1 „Zmiany siły kończyn dolnych i równowagi ciała jako efekt treningu po 

rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego” 

Kierownik: dr Marta Jarocka 

2) MN.III/1 „Stopień zaspokojenia potrzeb ruchowych dzieci przedszkolnych w Białej 

Podlaskiej” 

Kierownik: mgr Magdalena Plandowska 

3) MN. IV/1 „Biomechaniczna ocena siły siatkarzy w rocznym makrocyklu 

treningowym” 
Kierownik: mgr Marcin Śliwa 

4) MN. IV/2 „Ocena skuteczności postępowania usprawniającego dzieci ze spektrum 

autyzmu” 

Kierownik: mgr Joanna Burdzicka-Wołowik 

Wykonawca: mgr Beata Tyszkiewicz-Gromisz 

5) MN. IV/3 „Współpraca między podmiotami polskich klastrów turystycznych” 

Kierownik: mgr Michał Biegajło 

Wykonawca: mgr Katarzyna Kładź-Postolska 

Sprawozdanie końcowe jednego projektu zostało pozytywnie ocenione przez 

Wydziałową Komisję Nauki.  

W 2015 roku kontynuowane są cztery tematy oraz włączony został do planu 

działalności naukowej Wydziału kolejny realizowany przez młodych pracowników jednostki: 

MN. IV/4 „Wpływ aktywności fizycznej na dobrostan płodu oraz stres przed- i 

poporodowy kobiet” 
Kierownik: mgr Aleksandra Dębowska 

Wykonawca: dr Beata Makaruk 

Na realizację badań młodych naukowców w roku 2014 otrzymaliśmy z Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotację w wysokości 17 660,00 zł oraz Wydział dysponował 

niewielką częścią niewykorzystanej dotacji z 2013 roku, która została wydatkowana w 

pierwszej kolejności na realizację zadań badawczych w 2014 roku. 

Udział poszczególnych katedr w realizacji badań młodych naukowców w roku 2014 

zaprezentowany został w tabeli nr 13. 

 

Tabela nr 13. Udział katedr w realizacji planu badań naukowych w 2014 roku (na podstawie 

rocznych sprawozdań z badań) 

 

 

 

 

 
Lp. 
 

 

 

 

 

 
Katedry 

 
Rodzaj badań 

 

O
g
ó
łe

m
 p

ra
co

w
n

ic
y
 

n
a
u

k
o
w

o
-d

y
d

a
k

ty
cz

n
i 
 

i 
d

y
d

a
k

ty
cz

n
i 

w
 W

W
F

IS
 

 
Pracownicy uczestniczący  

w badaniach 

projekty statutowe młodzi 

naukowcy 

n
a
u

k
o
w

o
-

d
y
d

a
k

ty
cz

n
i 

d
y
d

a
k

ty
cz

n
i 

 

 

 
Ogółem 

 

 

 te
m

at
y
 

w
y
k
o
n
aw

cy
 

te
m

at
y
 

w
y
k
o
n
aw

cy
 

   te
m

at
y
 

w
y
k
o
n
aw

cy
 



 17 

 
1. 

 

Teorii i Praktyki 

Sportu 

 

1 

 

8 

 

3 

 

9 

 

2 

 

2 

 

37 

 

4 

 

10 

 

14 

 
2. 

 

Wychowania 

Fizycznego 

 

- 

 

1 

 

2 

 

7 

 

1 

 

1 

 

22 

 

4 

 

5 

 

9 

 
3. 

 

Turystyki 

i Rekreacji 

 

- 

 

- 

 

2 

 

6 

 

- 

 

1 

 

24 

 

5 

 

2 

 

7 

 
4. 

 

Nauk 

Humanistycznych 

 

- 

 

1 

 

1 

 

4 

 

1 

 

1 

 

11 

 

2 

 

3 

 

5 

 
5. 

Nauk 

Przyrodniczych 

 

1 

 

4 

 

7 

 

12 

 

- 

 

- 

 

14 

 

6 

 

7 

 

13 

 
6. 
 

 

Fizjoprofilaktyki 

 

- 

 

- 

 

- 

 

3 

 

1 

 

2 

 

16 

 

1 

 

2 

 

3 

 
7. 
 

 

Zakład 

Kosmetologii 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

14 

 

- 

 

- 

 

- 

 

8. 

 

 

Zakład Społ. Podst. 

Aktyw. Fiz. 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

3 

 

- 

 

- 

 

- 

 
             OGÓŁEM 
 

 

2 

 

14
 x
 

 

15 

 

41
x
 

 

5 

 

7
x
 

 

141 

 

22
xx

 

 

29
xx

 

 

51
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  

 

Przedstawiając aktywność naukową pracowników naukowo-dydaktycznych w 2014 

roku w poszczególnych katedrach Wydziału, uwzględniono wszystkich realizatorów w 

każdym rodzaju badań (projekty badawcze, badania statutowe, badania młodych 

naukowców). Natomiast w rubrykach „pracownicy uczestniczący w badaniach” każdy 

pracownik wykazany został tylko raz, niezależnie od liczby i rodzaju prowadzonych 

projektów badawczych w Wydziale. 

 

2.3. Projekty badawcze 

W 2014 roku finalizowana była realizacja projektu badawczego w ramach programu 

MNISW pod nazwą Rozwój Sportu Akademickiego pt. ”Stabilność i powtarzalność 

elementów techniki w wybranych skokach i rzutach lekkoatletycznych”, finansowanego 

w latach 2011-2014. Kierownikiem projektu był dr hab. prof. AWF. Andrzej Mastalerz, który 

wraz z 9-osobowym zespołem pracowników Wydziału realizował badania unikatowe w skali 

Polski i Europy w przypadku sportu akademickiego dotyczące problemu związanego z 

dostarczaniem danych do trenera i zawodnika w trakcie treningu. Projekt został zakończony i 

rozliczony w MNISW. 

W latach 2014-2015 kontynuowana jest realizacja projektu dr hab. Huberta Makaruka, 

który otrzymał finansowanie projektu do 2016 roku nt. „Sterowanie długością kroku 

biegowego jako determinant wyniku sportowego w skoku w dal i trójskoku”. Głównym 

celem poznawczym niniejszego projektu badawczego jest poszukiwanie skutecznych 

rozwiązań w zakresie sterowania długością kroku biegowego w skoku w dal i trójskoku 

identyfikowanych końcową prędkością rozbiegu i precyzją odbicia; natomiast celem 

praktycznym jest wskazanie skutecznych rozwiązań metodycznych umożliwiających 

programowanie treningu techniki w skoku w dal i trójskoku oraz skuteczną walkę w czasie 

zawodów sportowych. 
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W 2014 roku dr hab. prof. AWF Adam Czaplicki rozpoczął badania, które będzie 

kontynuował do 2017 roku nt. „Biomechaniczne wspomaganie procesu treningu 

zawodników różnych dyscyplin sportowych z zastosowaniem metod modelowania 

matematycznego”.  

 

 

3. Parametryzacja 

W listopadzie 2014 roku w związku z wydzieleniem ze struktury Wydziału 

Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej nowej podstawowej jednostki 

organizacyjnej - Wydziału Turystyki i Zdrowia, na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu 

przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym, kierownictwo Wydziału 

Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej wnioskowało o przyznanie nowej 

kategorii naukowej i przekazano wypełnioną Ankietę w postaci elektronicznej.  

W czerwcu 2015 roku Wydział otrzymał decyzję o przyznaniu kategorii B 

zapewniającej finansowanie realizowanych badań naukowych do czasu kolejnej 

kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek 

naukowych (planowanej przez MNISW na rok 2017). 

   

 

4. Konferencje naukowe 

Aktywność naukowa pracowników Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej 

Podlaskiej przejawia się także w czynnym udziale w ogólnopolskich oraz międzynarodowych  

konferencjach naukowych organizowanych w kraju lub za granicą, na których prezentowane 

są wyniki prowadzonych badań naukowych w formie wystąpień z referatami. 

Udział pracowników poszczególnych Katedr w konferencjach naukowych w roku 2014, 

przedstawiony został w tabeli nr 14 (poniżej) i zawiera dane liczbowe sprzed zmian 

organizacyjnych jednostki, gdyż pracownicy Katedr/Zakładów reprezentowali na 

konferencjach naukowych w 2014 roku WWFIS.  
 

 

Tabela nr 14. Udział pracowników w konferencjach naukowych w 2014 roku (na podstawie 

rocznych sprawozdań z Katedr) 

 

 

 
Lp 

 

 

 
Katedra 

  
Zorganizowa

ne 
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naukowe 

 
Członkowie 
komitetów 
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i organiza-
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Udział 
w konferencjach 

 
Ogólna 
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międzynarodowych krajowych 

 

między

-

narodo

we 

 
krajowe 

liczba 

uczestni- 

ków 
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refer. 
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sesjom 

liczba 
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refer. 

 

przew. 

sesjom 

1. Teorii i Praktyki 

Sportu  
 

- 
 

1 
 

12 

 

1 

 

1 

 

 

2 

 

14 

 

5 

 

- 

 

10 

2. Wychowania 

Fizycznego 
 

1 
 

- 
 

4 

 

 

5 

 

5 

 

4 

 

4 

 

2 

 

- 

 

4 

3. Turystyki  

i Rekreacji 
 

- 

 

1 

 

8 

 

7 

 

3 

 

- 

 

13 

 

10 

 

1 

 

10 
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4. Nauk 

Humanistycznych 
 

- 
 

- 
 

1 

 

 

2 

 

2 

 

- 

 

2 

 

1 

 

- 

 

3 

5. Nauk 

Przyrodniczych 
 

- 
 

- 
 

1 

 

 

2 

 

2 

 

- 

 

8 

 

6 

 

- 

 

5 

6. 
 

Fizjoprofilaktyki    

1 

 

 

6 

 

6 

 

- 

 

2 

 

1 

 

1 

 

2 

7. Zakład 

Kosmetologii 

 

 
- 

 
- 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

 

7 

 

6 

 

1 

 

2 

8.  Zakład 

Społecznych 

Podstaw 

Aktywności Fiz. 

 

- 
 

- 

 

- 

 

2 

 

2 

 

- 

 

2 

 

2 

 

1 

 

2 

 
              Ogółem 

 

 
1 

 
2 

 
28

x 
 

26 
 

21 
 
6 

 
52 

 
33 

 
4 

 

38
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 i liczby 

konferencji, w których brał udział 

 

 W 2014 roku w konferencjach międzynarodowych wzięło udział  26 osób (z 

referatami 21 osób), a w ogólnopolskich 52 osoby (w tym 33 z referatami). Łączny udział 

pracowników Wydziału w konferencjach to 38 osób (w kolumnie: „ogólna liczba 

uczestników” każda osoba została wykazana tylko raz). W komitetach naukowych i 

organizacyjnych konferencji uczestniczyło 28 osób, a 10 osób przewodniczyło sesjom na 

konferencjach.  

 

W 2014 roku odbyły się w Wydziale 2 konferencje krajowe i 1 międzynarodowa: 

 06.06.2014 r. XI Konferencja naukowo-metodyczna nt. „Rozgrzewka z klasą 

koniecznym ogniwem atrakcyjnej lekcji wf z gier zespołowych” 

Intencją organizatorów Konferencji jest wywołanie dyskusji i podkreślenie ważności 

lekcji wychowania fizycznego, szczególnie jej części wstępnej – rozgrzewki. We 

współczesnej polskiej szkole obserwuje się kryzys wychowania fizycznego. Przedmiot, 

którego celem powinno być zachęcenie uczniów do aktywności fizycznej, nie spełnia 

oczekiwań dzieci i młodzieży. Brak atrakcyjnych form zajęć, dominacja 

współzawodnictwa, stereotypowe rozgrzewki, to tylko niektóre krytyczne uwagi o 

lekcjach wychowania fizycznego. Konferencja była adresowana do nauczycieli 

wychowania fizycznego, pracowników jednostek kultury fizycznej, centrów kultury, 

palcówek edukacyjnych oraz wszystkich zainteresowanych studentów.  

 19.09.2014 r. Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Turystyka kontrowersyjna na 

współczesnym rynku podróży – formy, uwarunkowania, skutki” (konferencja odbyła 

się przed zmianami organizacyjnymi jednostki) 

Tematyka konferencji, nowatorska w założeniach i naukowej praktyce, pozwoliła na 

scalenie różnorodnej tematyki – począwszy od podróży kojarzonych z dysfunkcjami 

turystyki, a skończywszy na wyjazdach o rzadko spotykanych motywacjach i miejscach 

docelowych. Nie ma wszystkie pytania udało się odpowiedzieć i niektóre z nich do tej 

pory pozostają bez odpowiedzi, ponieważ termin turystyka kontrowersyjna nie jest 

powszechnie używany, a takie zestawienie słów podkreśla dyskusyjny i problematyczny 

aspekt niektórych wyjazdów. Na współczesnym rynku dostrzega się istnienie, nie zawsze 
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motywowanych w sposób społecznie akceptowalny: turystyki seksualnej, narkotykowej, 

aborcyjnej, clubbingu, czy wybranych form dark tourism, a także innych nietypowych 

form migracji. Czyni to podejmowaną problematykę interesującą i prowokuje do 

prowadzenia akademickiej dyskusji w zakresie faktycznego zainteresowania ofertą, 

motywacji podróżujących, a także społeczno-kulturowych, prawnych, ekonomicznych i 

zdrowotnych skutków omawianych zjawisk. 

 26-28.09.2014 r. II 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 18 referatów naukowców z Polski. 

 17-18.09.2015 r. 13
th 

International Scientific Conference of Sport Kinetics - Sport and 

Exercise for Health and Quality of Life / of the 6
th

 International Scientific Conference 

Coordination Abilities in Physical Education, Sports and Rehabilitation 

 

Plan konferencji na rok 2015 obejmuje jeszcze organizację 1 ogólnopolskiej: 

 III Krajowa Konferencja Naukowa „Żywienie – aktywność fizyczna – promocja 

zdrowia w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym” (25-26.09.2015) 

 

W ramach upowszechniania nauki w Wydziale organizowane są także festiwale nauki. 

W dniach 07-08.05.2014 r. zorganizowano II Festiwal Nauki połączony z obchodami Dni 

Otwartych Funduszy Europejskich. W ramach festiwalu odbyły się wykłady naukowe 

pracowników Wydziału, wystąpienia z referatami studentów, warsztaty badawczo-

pomiarowe, warsztaty metodologiczne oraz debata naukowa oraz szereg imprez 

towarzyszących.  

Przedstawiciele Wydziału wspólnie z pracownikami AWF Warszawa brali czynny udział 

w 19 Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik w dniu 

09.05.2015 r., który odbywał się w Warszawie na Stadionie Narodowym. Zaprezentowano 

wybrane elementy Wiedeńskiego Systemu Testów, który pozwala na diagnozę koordynacji 

wzrokowo-ruchowej człowieka oraz odbyły się pokazy urządzenia Batak Pro, na którym 

demonstrowano sprzężenie zwrotne treningu koncentracji, koordynację wzrokowo – 

ruchową oraz wytrzymałość.  

 

5. Działalność wydawnicza 

 monografie 

W roku 2014-2015 ukazały się następujące monografie wydane przez Wydział 

Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej - tabela nr 14 (poniżej). 
 

Tabela nr 14. Wykaz wydanych monografii naukowych w latach 2014-2015 
 

Aktywizacja osób z niepełnosprawnością 

(tom I i II) 

 

 

2014 E. Rutkowska, M. Płaszewski (red.) tom I 

E. Rutkowska, W. Otrębski tom II 

 

Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej 

 

 

2014  

M. Bilska, R. Golanko, J. Sołtan (red.) 
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Podstawy teorii i technologii treningu 

sportowego (tom II) 

 

 

2015 
 

H. Sozański, J. Sadowski, 

J. Czerwiński (red.) 

 

Od Filii do Filii  

 

 

2015 
 

T. Jaślikowska-Sadowska (red.) 

 

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 2015 rok przewidziano jeszcze wydanie dwóch monografii 

naukowych. 

 czasopisma 
 W 2014 roku wydano 21 tom czasopisma Polish Journal of Sport and Tourism, 

składający się z 4 zeszytów, a w 2015 roku wydano zeszyt nr 1 i 2, a także przygotowano 

materiał do druku zeszytu nr 3. 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 2012 roku otrzymał ocenę 5,83. 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. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeprowadziło ewaluację czasopism 

naukowych i ogłosiło w formie komunikatu dnia 31 grudnia 2014 r. wykaz czasopism 

podziale na trzy grupy: A, B i C z nową punktacją. Kwartalnikowi PJST przyznano 7 pkt.  

 

 

6. 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 2014 stale zwiększa się liczba wydawanych publikacji pracowników  

w punktowanych czasopismach, przy jednoczesnym spadku aktywności publikacyjnej  

w monografiach (autorstwo rozdziału w monografii), co jest zgodne z założeniami polityki 

naukowej Wydziału. Łączna liczba opublikowanych prac wynosi 122, a  87 publikacji 

posiada punktację Ministerstwa. Pracownicy Wydziału przygotowali 18 artykułów, które 

zostały wydane w czasopismach posiadających wskaźnik Impact Factor, uzyskując łączną 

wartość dla Wydziału IF = 25,74 (tabela nr 15 poniżej). 

 

Tabela nr 15. Dorobek publikacyjny pracowników Wydziału w 2014 roku (stan na dzień 

04.09.2015 r.) 

 

Wyszczególnienie 

 

Liczba publikacji/ 

wartość punktacji 

 

Liczba prac ogółem: 

 

122 

 

 

liczba prac ze wskaźnikiem IF 

 

 

18 
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łączna wartość wskaźnika IF dla Wydziału 

 

25,74 

 

wartość wskaźnika IF proporcjonalnie do liczby autorów pracy 

 

 

7,64 

 

 

liczba prac punktowanych przez MNISW 

 

87 

 

łączna wartość punktacji MNISW dla Wydziału 

 

 

840 

 

 

wartość punktacji MNSW proporcjonalnie do liczby autorów pracy 
420,55 

 

 

7. Współpraca międzynarodowa 

7.1. Wyjazdy zagraniczne pracowników naukowo-dydaktycznych 

o dr hab. prof. AWF Adam Czaplicki 

-  Beijing Sport University (Pekin) oraz Tianjin University of Sport (Tiencin), Chiny,  

22-28.09.2014 r. 

-  2 wykłady na zaproszenie, nawiązanie kontaktów naukowych 

 dr Grzegorz Godlewski 

-   Latvijas Sporta Pedagogijas Akademija, Riga, Latvia, 17-21.06.2014 r. 

- pobyt  stażowy,  nawiązanie współpracy naukowej w zakresie umiędzynarodowienia badań 

dotyczących społeczno-ekonomicznych aspektów turystyki kontrowersyjnej, a także 

organizacji konferencji naukowych 

 dr Artur Litwiniuk  

- Uniwersytet w Maladze (Hiszpania), 9-15.06.2014 r. 

- wykłady na zaproszenie, nawiązanie kontaktów naukowych 

 prof. dr hab. med. Maciej Jóźwik 

- Sidney Medical School Nepean. Nepean Hospital, Australia, wrzesień 2014 r. 

- współpraca naukowa z ekspertem ultrasonografii prof. Hansenem Dietzem, MD, PhD 

 

7.2. Przyjazdy zagraniczne pracowników naukowo-dydaktycznych 

 prof. Janis Zidens 

- Latvian Academy of Sport Education w Rydze, Łotwa, 10-14.03.2014 r. i 02-06.06.2014 r. 

-    zajęcia dydaktyczne, wykłady na zaproszenie, nawiązywanie kontaktów naukowych, 

przewodniczenie sesji na IX Krajowej Konferencji Naukowo – Metodycznej „Rozgrzewka 

koniecznym ogniwem lekcji wychowania fizycznego „z klasą” na przykładzie gier 

zespołowych” WWFiS Biała Podlaska, 6 czerwca 2014 r. 

 prof. Rajko Voute 

- University of Ljubljana, Faculty of Education, Slovenia, 01-10.10.2014 r. 

-  zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia, zajęcia praktyczne), nawiązywanie kontaktów 

naukowych 

 Ulasiuk Julia  

-   Brzeski Państwowy Techniczny Uniwersytet , Brześć, Białoruś, 01.03-16.06.2014 r. 

-   wykłady na zaproszenie, zajęcia dydaktyczne (Doradztwo turystyczne) 

 Oskar Romero Ramos 

-   Universidad de Malaga, Hiszpania, 05-09.2014 r. 

-   zajęcia dydaktyczne (warsztaty taneczne), nawiązanie kontaktów naukowych, 
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 Juris Grants  

-   Łotewska Akademia Sportu, Łotwa 01-05.06.2014 r., 31.01-09.02.2015 r. 

- zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia, zajęcia praktyczne), nawiązanie kontaktów 

naukowych 

 

 

8. Działalność studenckich kół naukowych 

 W roku akademickim 2014/2015 w Wydziale działało 15 studenckich kół 

naukowych zrzeszające 185 członków. 

Studenci Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu popularyzowali własne osiągnięcia 

naukowe biorąc czynny udział w studenckich konferencjach naukowych oraz publikując 

prace w materiałach pokonferencyjnych, monografiach oraz artykuły w czasopismach.  

  

Członkowie SKN’ów wygłosili referaty na: 

 XVI Konmferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki 

Hiperbarycznej”, Lidzbark Warmiński, 22-23.11.2014 r. 

- 2 referaty członków SKN „SKN S.O.S. KNAR”, opiekun dr Paweł Różański 

 Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych nt. „Zagadnienia 

kultury fizycznej i zdrowia  w badaniach młodych naukowców”, Wydział 

Wychowania Fizycznego i Sportu Biała Podlaska, 28.05.2015 r. 

- 3 referaty członków SKN Teorii Sportu, opiekun dr Artur Litwiniuk 

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

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

Gierczuk 

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

- 2 referaty członków SKN „Teorii i Metodyki wf”, opiekun mgr Magdalena Plandowska, 

dr Wiesław Kurpeta 

- 2 referaty członków SKN Psychologii, opiekun dr Maria Anna Turosz 

- 6 referatów członków SKN „Akademia Gimnastyczna”, opiekun dr Waldemar 

Wiśniowski 

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

- 1 referat członków SKN Higieny i Promocji Zdrowia, opiekun dr hab. prof. AWF 

Elżbieta Huk-Wieliczuk 

- 1 referat członków SKN MOTUS, opiekun mgr inż. Tomasz Sacewicz 

W konferencji tej udział wzięli przedstawiciele 10 Kół Naukowych Wydziału, łącznie 

zaprezentowano 23 referaty w 5 sesjach tematycznych.  

Studenci Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej otrzymali 

następujące wyróżnienia: 

II miejsce w panelu tematycznym WYCHOWANIE FIZYCZNE 

 Marta Zdunek, Paulina Żabicka, Kamila Pietrzak, Mateusz Zalewski  

opiekun naukowy: dr Małgorzata Lichota, SKN „Ruch korekcyjny” 

referat: "„Wysklepienie i obciążenie stóp w pozycji stojącej młodzieży akademickiej" 

III miejsce w panelu tematycznym SPORT (1) 

 Monika Zając, Monika Dąbrowska  

opiekun naukowy: dr Jolanta Danielewicz, SKN „Lekkoatleta” 

referat: „Kompetencje zawodowe trenera sportowego w opinii zawodników” 

I miejsce w panelu tematycznym SPORT (2) 

 Paulina Rosłonek  

opiekun naukowy: mgr inż. Tomasz Sacewicz, SKN MOTUS 

referat: „Izokinetyczna ocena mięśni stawu kolanowego oraz analiza wybranych parametrów 

chodu zawodników unihokeja” 
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IV. PROGRAM ERASMUS 

 

 W roku akademickim 2014/2015 w ramach programu Erasmus realizowano zadania  

w czterech obszarach: 

 wyjazdy nauczycieli akademickich do uczelni europejskich dla prowadzenia 

uzgodnionego cyklu zajęć dydaktycznych lub udziału w szkoleniach, 

 przyjazdy zagranicznych nauczycieli akademickich do WWFiS w Białej Podlaskiej. 

W programie Erasmus w bieżącym roku akademickim pięciu prowadzących wyjechało do 

uczelni partnerskich, aby poprowadzić zajęcia dydaktyczne lub wziąć udział w szkoleniach.  

Program Erasmus obejmuje również przyjazdy zagranicznych studentów i nauczycieli 

akademickich do naszej uczelni. W tym roku gościliśmy sześciu pracowników i jednego tzw. 

Visiting Professors. 

 

 

V.  FINANSE 

1. Przychody i wydatki w 2013 r. Wydziału WFiS w Białej Podlaskiej 

Tabela nr 16. Przychody 

1. Dydaktyka   w tym: 

    - dotacje 

    - dochody własne 

22.617.103,86 

18.114.520,00 

4.502.583,86 

2. Działalność badawcza -dotacje 246.340,61 

3. Pomoc materialna dla studentów w tym: 

   - dotacja 

   - dochody własne 

5.835.545,93 

3.897.200,00 

1.938.345,93 

4.Dotacje na inwestycje 10.990.357,48 

Przychody  razem: 39.689.349,90 

 

Tabela nr 17. Wydatki 

1. Dydaktyka w tym: 

    - działalność badawcza 

    - pozostałe koszty operacyjne 

21.481.323,63 

246.340,61 

404.536,00 

2. Pomoc materialna dla studentów 4.770.818,32 

3. Inwestycje i zakupy środków trwałych 11.691.565,62 

Wydatki razem: 38.190.048,18 
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Okresem obrachunkowym dla Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego  

w Warszawie w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej jest rok 

kalendarzowy. 

Księgi rachunkowe są zamykane na dzień bilansowy, który jest dniem kończącym rok 

obrotowy. 

 

Na wynik finansowy netto w Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej 

składa się: 

 wynik działalności operacyjnej Uczelni z uwzględnieniem pozostałych kosztów  

i przychodów operacyjnych-powstaje z różnicy pomiędzy przychodami ze sprzedaży 

netto-produktów, usług, towarów i materiałów z uwzględnieniem dotacji, odpłatności 

za studia, i innych zwiększeń  lub zmniejszeń przychodów oraz pozostałymi 

przychodami operacyjnymi, a wartością sprzedaży ustaloną odpowiednio w koszcie 

ich  wytworzenia ,w cenach nabycia  (zakupu) powiększonych o całość poniesionych 

od początku roku obrotowego kosztów ogólnych Uczelni, kosztów sprzedaży oraz 

pozostałych kosztów operacyjnych. 

 wynik operacji finansowych który powstaje z różnicy pomiędzy przychodami 

finansowymi, a kosztami finansowymi, nadwyżek ujemnych różnic kursowych nad 

dodatnimi . 

Na działalności dydaktycznej rok 2014 zamknął się zyskiem netto w kwocie 1.211.416,70 zł.,  

 

Dotacja przedmiotowa w obszarze działalności dydaktycznej MNiSW w 2014 roku wyniosła 

18.114.520,00. zł. z tego  

 17.946.961,00 dotacja na zadania związane z kształceniem studentów studiów 

stacjonarnych, uczestnikami stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych 

oraz utrzymania Uczelni, 

 153.083,00 to dotacja na zadania związane ze świadczeniami zdrowotnymi, 

wykonywanymi w ramach kształcenia studentów studiów stacjonarnych podstawowej 

jednostce organizacyjnej Uczelni, w której prowadzone jest kształcenie na kierunkach 

medycznych pod bezpośrednim nadzorem nauczycieli akademickich posiadających 

kwalifikacje do wykonywania zawodu medycznego właściwego ze względu na treść 

kształcenia, 

 14.476,00 dotacja na kształcenie i rehabilitację osób niepełnosprawnych.. 

 

W roku 2014 wykonano remont Domu Studenta bloki ABC, Agat, bl. Asystenta, DS. 

Makaruka, na łączna  kwotę 372.894,67 zł., pokryte z dotacji (tj.15% kwoty dotacji 

przeznaczone na remonty i modernizację domów studenckich i stołówek), wykonano również 

remont biblioteki na ul. Kopernika  na kwotę 329.167,70 zł  sfinansowane z dochodów 

własnych Uczelni Wydziału Wychowania Fizycznego  i Sportu w Białej Podlaskiej. 

 

2. Dane sprawozdania finansowego 2014 roku Wydziału Wychowania             

Fizycznego i   Sportu w Białej Podlaskiej 
 

 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 ,po stronie aktywów i pasywów zamknął się 

sumą:  109.767.407,36 

 Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2014 wykazuje zysk netto w wysokości 

1.211.416,70,i w tej samej wiarygodnej kwocie figuruje ona w pasywach bilansu. Koszt 

wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki wyniósł  445.296,99,koszt ten 

figuruje w sumie kosztów według rodzajów działalności operacyjnej jest wykazywany 

statystycznie w przychodach w wariancie porównawczym rachunku zysków i strat dla 

wyprowadzenia wyniku finansowego netto jednostki. 

 Zestawienie zmian w kapitale (fundusz) własny za rok obrotowy od 01-01.2014-31-12-

2014 wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 7.312.353,50 
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 Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony na dzień 31.12.2014, wykazuje 

zwiększenie  stanu środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie 2.978.485,98 zł.. 

Rachunek zysków i strat za rok 2014 został sporządzony w wariancie porównawczym,  

z uwzględnieniem postanowień art. 47 ustawy o rachunkowości, zgodnie z przyjętą „Polityką 

Rachunkowości’’ 

 

3. Adaptacja i wyposażenie innowacyjnych laboratoriów do badań 

diagnostycznych i terapeutycznych narządu ruchu 

 
W Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie Wydział 

Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej realizuje projekt w Regionalnym 

Ośrodku Badań i Rozwoju pn. ”Adaptacja i wyposażenie innowacyjnych laboratoriów do 

badań diagnostycznych i terapeutycznych narządu ruchu” przy Filii Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Białej Podlaskiej w terminie od 14 listopada 2014r. do 30 

listopada 2015 r. na podstawie umowy nr  POPW.01.03.00-06-014/12 o dofinansowanie 

podpisaną z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego 

Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi Priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka, 

Działania I.3 

W wyniku realizacji projektu powstało laboratorium składające się z dwóch części 

diagnostycznej i terapeutycznej: 

 zadaniem pierwszego laboratorium będą badania z wykorzystaniem urządzeń  

 posiadających możliwość symulowania obciążenia układu ruchu podczas lokomocji, 

 zadaniem drugiego laboratorium będą badania w warunkach naturalnego obciążenia  

 układu ruchu (naturalnej lokomocji) spełniając europejskie normy i wyposażone będzie  

w nowoczesną aparaturę badawczą i sprzęt laboratoryjny. 

  

Całkowity koszt projektu: 13 641 203,75zł  

Łącznie środki z budżetu państwa i środki z EFRR stanowią:   90%:   12 235 697,51 zł 

wkład własny beneficjenta  - pokryty z rezerwy celowej budżetu Państwa w wysokości:       

1 256 000,00 zł oraz wkład ze środków własnych uczelni 103 521,00 zł. 

 

WWF i Sportu prowadzi konsekwentnie politykę minimalizowania kosztów funkcjonowania, 

szukając oszczędności min. w środkach wydatkowanych na usługi materialne i niematerialne,  

materiały i wyposażenia, oraz maksymalizowanie dochodów ,przede wszystkim poprzez 

zwiększenie dochodów własnych, jak również w miarę możliwości poprzez dofinansowanie z 

zewnętrznych źródeł finansowania(głównie z Unii Europejskiej. 

Według planu rzeczowo-finansowego na rok 2015 Filia AWF w Białej Podlaskiej uzyska 

przychody w wysokości  29.838.230,00 zł z czego 22.842.695,00 pochodziło będzie z dotacji 

a pozostała część z dochodów własnych Uczelni  i ze środków Unii Europejskiej. 

 

4. Plan rzeczowo-finansowy WWFiS w Białej Podlaskiej na rok 2015 

PLAN RZECZOWO-FINANSOWY NA ROK 2015           Fili AWF w Białej  Podlaskiej 

 Plan 2014 
Wykonanie      

2014 r. 
Plan 2015 r %   

1 2 3 4 5 6 7 

Wydatki: 39.080.974,87 38.190.048,18 29.838.230,00 78%  

1 
Wynagrodzenia 

osobowe 
12.367.587,31 12.229.933,41 12.895.109,17   

2 
Dodatkowe roczne 

wynagrodzenie 
1.000.283,90 992,389,10 1.007.711,00   

3 Wynagrodzenia 829.932,03 829.932,03 758.900,00   
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bezosobowe 

4 ZUS 2.336.333,10 2.315.617,90 2.499.555,44   

5 

ZF Świadczeń 

Socjalnych inne 

świadczenia 

656.782,01 656.781,28 856.019,05   

6 Energia 1.550.000,00 1.543.638,57 1.590.000,00   

7 
Usługi materialne i 

niematerialne 
1.181.557,40 1.195.791,14 1.192.960,34   

8 
Remonty budynków i 

budowli 
702.064,67 702.062,37 1.157.000,00   

9 
Materiały i 

wyposażenie 
672.231,38 681.184,29 740.000,00   

10 Aparatura specjalna      

11 

Stypendia, w tym: 
3.308.970,00 

22.475,00 

3.308.970,00 

22.475,00 

3.779.775,00 

13.775,00 
  Stypendia doktorskie i 

habilitacyjne 

12 Pozostałe koszty 402.143,73 377.261,55 539.000,00   

13 Amortyzacja 1.705.000,00 1.664.920,92 1.659.000,00   

14 Środki trwałe -zakup 112.000,00 111.917,94 100.000,00   

15 
Inwestycje 

finansowane z dotacji 
12.256.000,00 11.553.719,28 1.602.200,00   

16 
Własny fundusz 

stypendialny 
 -    

Dochody: 40.936.921,14 39.689.349,90 29.838.230,00 75%  

1 Dotacja w tym. 22.258.164,61 22.258.060,61 22.842.695,00 103%  

 dydaktyka 18.114.520,00 18.114.520,00 17.594.735,00   

 
pomoc materialna dla 

studentów 
3.897.200,00 3.897.200,00 3.983.260,00   

 Dział. nauko-badawcza 246.444,61 246.340,61 358.700,00   

2 
Fundusze 

strukturalne 
11.000.000,00 9.734.357,48 1.315.400,00 13,5%  

3 
Dochody własne, w 

tym: 
6.422.756,83 6.440.931,81 6.495.535,00 101%  

 dydaktyka 4.484.410,90 4.502.583,86 4.806.215,00   

 PMS 1.938.345,93 1.938.347,95 
1.689.320,00 

 
  

       

4 MNiSW  – inwestycje  1.256.000,00 1.256.000,00 90.600,00   

5       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


