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Część ogólna 

 
Niniejsze sprawozdanie Rektora z działalności Uczelni w roku akademickim 2010/2011 zostaje 

sporządzone na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 5) Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz.U. z 2005 r. Nr 164 poz.1365 z późn. zm.) oraz § 50 ust. 2 pkt 19) Statutu Uczelni. 

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

przewodniczy inna, niż Rektor, osoba, zgodnie z § 53 ust. 2 pkt 3) Statutu Uczelni.  

 

Ze względu na specyfikę działalności poszczególnych jednostek organizacyjnych AWF w Warszawie, 

niektóre fragmenty sprawozdania będą dotyczyły wyłącznie okresu roku kalendarzowego 2010. 

 
 

 
 

 

WSTĘP 

 
 Rok akademicki 2010/2011 był rokiem podejmowania ważnych dla Uczelni decyzji o charakterze 

organizacyjnym, inwestycyjnym i finansowym. Ze względu na trudną dla Akademii sytuację finansową, 

spowodowaną zarówno ograniczoną wysokością dotacji, jak i potrzebą przeprowadzenia licznych 

remontów i inwestycji, ale również sytuacją Państwa w dobie kryzysu, Władze Uczelni podejmowały 

często niełatwe, ale ważne dla przyszłości Szkoły decyzje. Przedstawiony i zatwierdzony został plan 

rzeczowo-finansowy dyscyplinujący poszczególnych dysponentów środków finansowych do uważnego i 

oszczędnego gospodarowania przeznaczonymi im środkami. Wysokość przewidzianych planem 

wydatków została ściśle uwarunkowana możliwymi do pozyskania środkami na ich pokrycie. W związku 

z kontynuacją planu oszczędnościowego postanowiono również o wyrażeniu zgody na wydzierżawienie 

Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej. Poza dokonywaniem możliwych cięć w wydatkach, władze 

Uczelni dążyły do jak najskuteczniejszego pozyskiwania środków na działanie Akademii, zarówno od 

administracji rządowej, jak i innych podmiotów, w tym z funduszy UE. Większa dyscyplina i 

ograniczenie na jakiś czas wydatków oraz wzmożone starania przy pozyskiwaniu dodatkowych środków 

dla Akademii, pozwolą przetrwać cięższy okres i zachować płynność finansową. Pomimo trudnej sytuacji 

finansowej w roku sprawozdawczym postanowiono o podjęciu kilku znaczących inwestycji, w tym 

decyzji o modernizacji stadionu lekkoatletycznego, hali lekkoatletycznej oraz o budowie Audytorium 

AWF Warszawa i budowie  Hali Sportowo-Widowiskowej w Białej Podlaskiej. Zakończona została 

również inwestycja remontu pływalni AWF w Warszawie.  
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Rok akademicki 2010/2011 był ponadto rokiem przyjmowania ważnych dla Uczelni aktów 

prawnych. Należy zwrócić szczególną uwagę na uchwałę Senatu AWF o utworzeniu Wydziału Turystyki 

i Rekreacji, który to kierunek studiów działał wcześniej w ramach struktury Wydziału Wychowania 

Fizycznego. Po decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego formalnie powołującej Wydział 

Turystyki i Rekreacji przeprowadzono wiosną 2011 r. wybory władz tego wydziału, jak i określono jego 

strukturę. Przyjęto również uchwałę o uruchomieniu nowego kierunku studiów przez Wydział 

Rehabilitacji – „Pielęgniarstwo” – we współpracy z podmiotem zewnętrznym, spółką „Medicover”. 

Podjęcie tej inicjatywy wychodzi naprzeciw postulatom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

mówiącym, by uczelnie wyższe w jak największym stopniu współpracowały z sektorem prywatnym przy 

realizacji swoich statutowych zadań. Zwrócić należy ponadto uwagę na powołanie w Akademii nowej 

jednostki organizacyjnej  - Międzywydziałowego Laboratorium Neuropsychofizjologii; powołano też 

nowe rodzaje studiów podyplomowych. 

W roku sprawozdawczym podpisano kilka ważnych umów o charakterze zarówno 

międzynarodowym (umowa o współpracy z uczelnią z Chin), jak i o charakterze krajowym (umowa z 

M. St. Warszawa- Stołecznym Biurem Turystyki, z Akademią Obrony Narodowej, o ustanowieniu sieci 

naukowej, z Polską Akademią Nauk Centrum Badań Ekologicznych, z Kampinoskim Parkiem 

Narodowym i in.). Podpisanie powyższych umów pozwoli na dalszy rozwój Akademii, jak również na 

realizowanie projektów niemożliwych do spełnienia finansowo i organizacyjnie w pojedynkę.  

 Odnotować należy ponadto uchwalenie przez Senat Uczelni Kodeksu Etyki Pracowników AWF, 

zasad polityki antykorupcyjnej AWF, zasad polityki zarządzania ryzykiem w AWF oraz zasad 

wewnętrznej polityki antymobbingowej. W roku sprawozdawczym nastąpiły również, w drodze decyzji 

Senatu Uczelni, zmiany w strukturach Wydziału Rehabilitacji. W aspekcie nagród i wyróżnień podjęta 

została inicjatywa przyznania tytułu dr. honoris causa prof. Tadeuszowi Boberowi. 

 W Akademii odbywały się również liczne konferencje, w tym o charakterze międzynarodowym. 

Nie sposób również nie odnotować aktywnego uczestnictwa władz Uczelni w pracach zarówno KRASP, 

jak i w pracach innych organizacji skupiających uczelnie wyższe, w tym uczelnie wychowania 

fizycznego. 

 Z satysfakcją należy podkreślić stałe dostosowywanie się Akademii  do standardów europejskich, 

rozwój sieci informatycznej, w tym rosnącą wymianę studentów i stałe zwiększanie środków w ramach 

programu „Erasmus”. Odnotować trzeba również bardzo sprawne i efektywne działania podejmowane 

przez członków samorządu studentów, w szczególności zorganizowanie wyborów Miss AWF oraz 

doskonałą organizację Juwenaliów.  

 Na koniec należy zaznaczyć, iż następny rok akademicki będzie okresem wytężonej pracy nad 

dostosowaniem systemu wewnętrznych aktów prawnych do znowelizowanej ustawy – Prawo o 

Szkolnictwie Wyższym, której większość zapisów wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 r.  
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Najważniejsze akty prawa wewnętrznego Uczelni w roku akademickim 2009/2010   
 

Uchwały Senatu Uczelni 

 
W pierwszej połowie roku akademickiego Senat podjął m. in. uchwały w sprawie: 

 

1) nadania Medalu "Za Zasługi dla Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w 

Warszawie" prof. Zygmuntowi Bielczykowi, 

2) utworzenia Wydziału Turystyki i Rekreacji na Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie, 

3) wyrażenia zgody Senatu na zawarcie przez Rektora AWF w Warszawie porozumienia o 

współpracy z Akademią Obrony Narodowej, 

4) wyrażenia zgody Senatu na zawarcie przez Rektora AWF w Warszawie porozumienia o 

współpracy naukowej w zakresie powołania Sieci Jednostek, 

5) w sprawie ustalenia wartości wskaźników modelowych do testowania w roku 2011 algorytmu 

podziału środków dla jednostek organizacyjnych AWF Warszawa, 

6) przyjęcia prowizorium budżetowego na rok 2011, 

7) wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie porozumienia o współpracy naukowo-dydaktycznej z Anshan Normal 

University z siedzibą w Anshan (Chiny), 

8) wyrażenia zgody na powołanie przez Rektora Międzywydziałowego Laboratorium 

Neuropsychofizjologii, 

9) ustalenia liczebności Rady Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Warszawie oraz Kolegium 

Elektorów Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Warszawie na pozostałą część kadencji 

organów Uczelni 2008 –2012. 

 

W drugiej połowie roku akademickiego Senat podjął m. in. uchwały sprawie: 

 

1) powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, 

2) wszczęcia postępowania w sprawie nadania tytułu honoris causa AWF w W-wie prof. dr hab. 

Tadeuszowi Boberowi, 

3) wyrażenia zgody na wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przyznanie 

nagrody Ministra za osiągnięcia naukowe I stopnia (nagroda indywidualna) dla prof. dr hab. 

Jerzego Kosiewicza, pracownika AWF w Warszawie, 

4) wyrażenia zgody na wydzierżawienie obiektu Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej AWF 

Warszawa wraz z wyposażeniem, 

5) wyrażenia zgody na realizację inwestycji "Modernizacja hali lekkoatletycznej im. Janusza 

Kusocińskiego AWF Warszawa" oraz wystąpienia z wnioskiem przez Rektora Uczelni o 

wprowadzenie przedmiotowej inwestycji do programu inwestycji Ministerstwa Sportu i Turystyki 

oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

6) wyrażenia zgody na realizację inwestycji "Termomodernizacja budynku głównego - Sala Senacka 

znajdującego się na terenie AWF Warszawa - I etap" oraz wystąpienie przez Rektora Uczelni z 

wnioskiem o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji ze środków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

7) wyrażenia zgody na realizację inwestycji "Modernizacja stadionu lekkoatletycznego AWF 

Warszawa" oraz wystąpienie z wnioskiem przez Rektora Uczelni o wprowadzenie przedmiotowej 

inwestycji do programów inwestycyjnych Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

8) wyrażenia zgody na realizację inwestycji "Budowa Audytorium AWF Warszawa oraz wystąpienie 

z wnioskiem przez Rektora Uczelni o wprowadzenie przedmiotowej inwestycji do 

planu inwestycji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

9) poszerzenia statutowego składu Senatu Akademii na pozostałą część kadencji organów Uczelni 

2008-2012 o Dziekana nowopowstałego Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Warszawie, 
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10) wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora AWF Warszawa porozumienia o ustanowieniu sieci 

naukowej dla przygotowania i realizacji wspólnych projektów naukowo-badawczych i badawczo-

rozwojowych w zakresie promocji zdrowia i kultury fizycznej, 

11) wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora AWF w Warszawie umowy z Medicover sp. z o.o. w 

sprawie wspólnego uruchomienia i prowadzenia kierunku studiów "Pielęgniarstwo”, 

12) uchwalenia warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w 

AWF w Warszawie na rok akademicki 2012/2013, 

13) uchwalenia Kodeksu Etyki Pracowników AWF, zasad polityki antykorupcyjnej AWF, zasad 

polityki zarządzania ryzykiem w AWF oraz zasad wewnętrznej polityki antymobbingowej w 

AWF w Warszawie, 

14) wyrażenia zgody Senatu na zawarcie przez Rektora AWF w Warszawie porozumienia o 

współpracy naukowo-dydaktycznej z Polską Akademią Nauk Centrum Badań Ekologicznych, 

15) wyrażenia zgody Senatu na zawarcie przez Rektora AWF w Warszawie porozumienia o 

współpracy naukowo-dydaktycznej z Urzędem m.st. Warszawy Stołecznym Biurem Turystyki, 

16) wyrażenia zgody Senatu na zawarcie przez Rektora AWF w Warszawie porozumienia o 

współpracy naukowo-dydaktycznej z Kampinoskim Parkiem Narodowym, 

17) wyrażenia opinii Senatu na temat Regulaminu w sprawie nadania statusu honorowego profesora 

wydziału oraz zasad udziału honorowego profesora w działalności wydziału. 

 

Senat podejmował również w roku sprawozdawczym inne uchwały, w szczególności związane z 

bieżącym funkcjonowaniem Akademii, takie jak: odpłatności na studiach stacjonarnych i 

niestacjonarnych, zatwierdzenia zgłoszonej przez dziekanów liczby miejsc na poszczególne kierunki 

studiów w roku akademickim, zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego, zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego AWF w Warszawie i in. 

 

 

Zarządzenia Rektora 

 

Do najważniejszych Zarządzeń Rektora w pierwszej połowie roku sprawozdawczego należały 

Zarządzenia dotyczące: 

 

1) powołania Komisji ds. analizy struktury jednostek organizacyjnych Uczelni, 

2) zasad i trybu opracowania sprawozdania z działalności AWF wraz z informacją dotyczącą obsady 

kadrowej na prowadzonych kierunkach studiów, 

3) utworzenia i organizacji studiów podyplomowych „Żywienie i wspomaganie dietetyczne w 

sporcie" na Wydziale WF AWF Warszawa, 

4) utworzenia i organizacji podyplomowych studiów „Psychologia Sportu" na Wydziale 

Wychowania Fizycznego AWF Warszawa, 

5) trybu ustalenia organizacji roku akademickiego i harmonogramu zajęć dydaktycznych oraz 

rozliczania godzin dydaktycznych, 

6) powołania Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji, 

7) rozpoczęcia realizacji projektu pn.: "Akademickie Centrum Edukacji Prozdrowotnej i 

Rehabilitacji w Białej Podlaskiej. Budowa Hali Sportowo-Widowiskowej.", 

8) zasad zawierania umów o odpłatności za kształcenie na studiach podyplomowych oraz rozliczania 

należności słuchaczy na studiach podyplomowych, 

9) powołania Międzywydziałowego Laboratorium Neuropsychofizjologii. 

 

Do najważniejszych Zarządzeń Rektora w drugiej połowie roku sprawozdawczego należały Zarządzenia 

dotyczące: 

 

1) organizacji Wydziału Turystyki i Rekreacji w Warszawie, 

2) wprowadzenia zasad kontroli zarządczej w Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w 

Warszawie, 

3) powołania Zespołu do spraw Kontroli Zarządczej, 
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4) zasad przyznawania lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, 

5) zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 

6) ustalenia dokumentacji przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości, 

7) wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego AWF w Warszawie, 

8) organizacji roku akademickiego 2011/2012, 

9) powołania rektorskiej komisji ds. opracowania nowego statutu AWF w Warszawie, 

10) wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, 

11) wewnętrznej polityki antymobbingowej Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w 

Warszawie, 

12) Polityki Antykorupcyjnej w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w 

Warszawie, 

13) Polityki Zarządzania Ryzykiem w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w 

Warszawie, 

14) zmian w strukturze Wydziału Rehabilitacji AWF,     

15) zasad polityki finansowej Uczelni w 2011 roku, 

16) utworzenia i organizacji studiów podyplomowych Relaksacja i Joga na Wydziale Rehabilitacji 

AWF Warszawa. 

 

Rektor AWF w Warszawie wydał również wiele innych zarządzeń związanych w szczególności z bieżącą 

działalnością Uczelni oraz sprawami studenckimi.  

 

Należy również odnotować w roku sprawozdawczym dużą (kilkadziesiąt) ilość zarządzeń i pism 

okólnych kanclerza, które jednak nie będą tu szerzej omawiane, ze względu na ich techniczny i 

administracyjny charakter. 

 

Wszelkie akty normatywne prawa wewnętrznego Uczelni są umieszczane i na bieżąco aktualizowane na 

stronie internetowej Akademii w zakładce Uczelnia – Akty Normatywne. Prowadzenie rejestru 

internetowego aktów prawnych wewnętrznych Uczelni jest następstwem pisma okólnego Rektora z dnia 

30 września 2008 r. 

 
Sprawozdanie wybranych Komisji Senackich 

 
Senacka Komisja ds. Odznaczeń, Wyróżnień i Nagród 

 

W mijającym roku akademickim Senacka Komisja ds. Odznaczeń, Wyróżnień i Nagród pracowała 

w następującym składzie:  

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

- dr Elżbieta Ostrowska (zastępca przewodniczącej),  

- mgr Maria Fabijanowska (sekretarz) 

- dr hab. prof. AWF Andrzej Kosmol,  

- dr Jacek Klawender,  

- dr Kazimierz Chmielewski (WWFiS w Białej Podlaskiej),  

- dr Janusz Jaszczuk (WWFiS w Białej Podlaskiej),  

- dr Jerzy Królicki (przedstawiciel wszystkich Związków Zawodowych Uczelni), 

- mgr Małgorzata Butkiewicz-Ostrowska, 

- Eugeniusz Szmalec, 

- Barbara Szymańska. 

   

Na posiedzeniu w dniu 1 marca 2011 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 
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decyzje dotyczące opiniowania wniosków oraz zmiany klasy lub stopnia odznaczenia były podejmowane 

w drodze głosowania. 

 

Komisja rozpatrzyła łącznie 30 wniosków o odznaczenia państwowe i resortowe, w tym:  

 

1) 1 wniosek na Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, (dla pracownika WWFiS -   

zaopiniowany pozytywnie); 

2) 3 wnioski na Krzyż Zasługi: - 1 złoty dla pracownika WWFiS - zaopiniowany pozytywnie, lecz ze 

zmianą na Medal Złoty za Długoletnią Służbę, - 1 srebrny dla pracownika części warszawskiej 

AWF - zaopiniowany pozytywnie, - 1 srebrny dla pracownika WWFiS - zaopiniowany 

pozytywnie, lecz ze zmianą klasy odznaczenia na Brązowy Krzyż Zasługi; 

3) 17 wniosków na Medal za Długoletnią Służbę: - 5 złotych dla pracowników części warszawskiej 

AWF -  wszystkie zaopiniowane pozytywnie, - 6 srebrnych (4 dla pracowników WWFiS i 2 

pracowników części warszawskiej AWF) zaopiniowane pozytywnie lecz ze zmianą klasy 

odznaczenia tj. w jednym przypadku na brązowy i w jednym przypadku na złoty, - 6 brązowych 

(4 dla pracowników WWFiS i 2 dla pracowników części warszawskiej AWF), zaopiniowane 

pozytywnie lecz ze zmianą klasy odznaczenia tj. w trzech przypadkach na złoty i w jednym 

przypadku na srebrny; 

4) 6 wniosków na Medal Komisji Edukacji Narodowej, - 5 dla pracowników części warszawskiej 

AWF, - 1 dla pracownika WWFiS; 

5) 3 wnioski na Odznakę „Za Zasługi dla Sportu”, - 1 złota  dla pracownika części warszawskiej 

AWF - zaopiniowany pozytywnie, - 2 srebrne dla pracowników części warszawskiej AWF, w tym 

jeden zaopiniowany pozytywnie i jeden odrzucony ze względów formalnych tj. braku 

oświadczenia o niekaralności.     

 

Wszystkie w/wym. wnioski - po zatwierdzeniu przez JM Rektor - zostały przesłane do odpowiednich  

ministerstw. W chwili obecnej brak informacji na temat przyznanych odznaczeń w roku. kalendarzowym 

2011. Przewodnicząca Komisji powiadomiła członków Komisji o wpłynięciu wniosku dotyczącego 

przyznania Nagrody Ministra Nauki za wybitne osiągnięcia naukowe dla prof. dr hab. Jerzego 

Kosiewicza. Komisja przyjęła do wiadomości ten fakt i po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją 

wniosła uwagę o uzupełnienie wniosku o brakujące załączniki. W/w wniosek został przedstawiony przez 

Przewodniczącą Komisji na posiedzeniu Senatu w dniu 15 marca br. (gdzie przeprowadzono dyskusję i 

głosowanie nad wnioskiem). Na wniosek członka Komisji Pana dr Jacka Klawendera,  

w związku z utworzeniem na naszej Uczelni Wydziału Turystyki i Rekreacji, Przewodnicząca Komisji 

przedstawiła projekt składania w następnym roku akademickim wniosków o nadanie odznaki honorowej 

„Za Zasługi dla Turystyki”. Wszyscy obecni na zebraniu członkowie Komisji przyjęli wniosek bez 

zastrzeżeń. 
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ODZNACZENIA PAŃSTWOWE I RESORTOWE  - Przyznane w 2010 r  

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski                      nie przyznano  

Złoty Krzyż Zasługi                      nie przyznano  

Srebrny Krzyż Zasługi 

 

            5 pracownikom: 

1. Pani Urszula Dolińska (specjalista) 

2. Pan mgr Krzysztof Gąsiorek (Kierownik Zespołu)  

3. Pan dr Bartosz Molik (adiunkt) 

4. Pani dr Izabela Rutkowska (adiunkt) 

5. Pan dr Paweł Targosiński (Kierownik Zakładu)  

 

Brązowy Krzyż Zasługi                     nie przyznano  

Medal Złoty Za Długoletnią Służbę             11 pracownikom: 

1. Pani Alicja Barycka-Beker (specjalista) 

2. Pani dr Alicja Gorący (adiunkt) 

3. Pani mgr inż. Joanna Kłyszejko (Kierownik Działu) 

4. Pan dr Jerzy Królicki (adiunkt) 

5. Pani dr Joanna Lewandowska (adiunkt) 

6. Pani dr Maria Mikołajczyk (adiunkt) 

7. Pan dr hab. prof. AWF Jerzy Nowocień (Kierownik Katedry) 

8. Pani Halina Rzewuska (referent techniczny) 

9. Pani mgr Elżbieta Sroka (Główny specjalista) 

10. Pani Barbara Szymańska (specjalista) 

11. Pani mgr Ewa Zawadzka (kustosz) 

 

Medal Srebrny Za Długoletnią Służbę             7 pracownikom: 

1. Pan dr hab. prof. AWF Krzysztof Buśko (prof. nadzw.) 

2. Pani dr Jolanta Derbich (starszy wykładowca) 

3. Pani mgr Beata Jakubowska (instruktor) 

4. Pan mgr Krzysztof Jakubowski (gł. specjalista) 

5. Pani Elżbieta Janina Kęsicka (specjalista) 

6. Pani Hanna Narkiewicz (specjalista) 

7. Pan mgr Tomasz Skiba (główny specjalista) 

 

Medal Brązowy Za Długoletnią Służbę            1 pracownikowi: 

      1.  Pani dr Anna Maria Kęska (adiunkt) 
 

Medal Komisji Edukacji Narodowej              nie przyznano  

Złota Odznaka „Za Zasługi dla Sportu”             1 pracownikowi: 

1. Pan mgr Andrzej Pionk (starszy wykładowca) 
 

Srebrna Odznaka „Za Zasługi dla Sportu”             1 pracownikowi: 

      1.   Pan dr Marcin Czechowski (adiunkt) 

 

Brązowa Odznaka „Za Zasługi dla Sportu” 

 

            1 pracownikowi: 

1. Pan mgr Rafał Tabęcki (asystent) 
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Senacka Komisja ds. Dydaktyki i Pomocy Dydaktycznych 

 

W okresie sprawozdawczym (tj. październik 2010 – czerwiec 2011) Senacka Komisja ds. Dydaktyki i 

Pomocy Dydaktycznych AWF Warszawa odbyła 2 posiedzenia (4.02.2011, 9.06.2011) w szczególności 

dotyczyły one dostosowania działalności dydaktycznej naszej uczelni do nowej sytuacji formalno prawnej 

po wejściu w życie nowych regulacji zgodnych z ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo 

o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w 

zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw.  

Prace  w szczególności dotyczyły: 

 opracowania zasad oceny okresowej nauczyciela akademickiego (w odniesieniu do art. 132 ustawy–

PSW), 

 dostosowania programów kształcenia na prowadzonych kierunkach studiów do efektów kształcenia 

opracowanych przez uczelnię (art. 11 ustawy- PSW), 

 opracowania wzoru uczelnianego dyplomu i legitymacji instruktorskiej (art. 167 ust. 1a ustawy – 

PSW) 

Komisja, a szczególnie przewodnicząca i sekretarz Komisji odbyli liczne spotkania niezbędne do 

opracowania dokumentów i decyzji wypracowywanych przez jej członków. W szczególności współpraca ta 

dotyczyła głównie Karty oceny nauczyciela akademickiego, wypracowanej wspólnie z Komisją ds. Nauki.  

Przewodnicząca Komisji była przewodniczącą ogólnopolskiego zespołu przygotowującego wzorcowy 

opis efektów kształcenia dla kierunków związanych z wychowaniem fizycznym i sportem, dla potrzeb 

rozporządzenia stanowiącego wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 9 ust.1, pkt.2 ustawy 

PSW. Jednocześnie Komisja starała się przygotować do dyskusji i prac nad samodzielnym 

przygotowywaniem przez Uczelnię kierunków studiów oraz ich programów w nowej sytuacji formalno-

prawnej.  

W związku z dużą absencją na posiedzeniach Komisji, część jej pracy musiała być wykonywana w trybie 

konsultacji mailowych lub telefonicznych. W omawianym okresie Komisja wystosowała kilka pism i 

reagowała terminowo na kierowane do niej prośby dotyczące konsultacji lub opiniowania projektów zmian 

wprowadzanych w Uczelni. 

 

Senacka Komisja Mieszkaniowa 

 

W roku akademickim 2010-2011 Senacka Komisja Mieszkaniowa działała w składzie zatwierdzonym  

przez  Senat i realizowała działania  zgodne ze statutem Uczelni. 

 

W minionym okresie SKM odbyła 8 zebrań  organizacyjnych, podczas których omawiała sprawy zlecone 

przez J.M. Rektora Uczelni. 

 

Komisja dokonała : 

 oględzin i oceny  aktualnego stanu lokali przeznaczonych do przydziału pracownikom,   

 rozpatrzyła i zaopiniowała  30 podań pracowników, ubiegających się o przydział mieszkania na 

terenie  Uczelni, bądź o polepszenie  warunków mieszkaniowych. 

 

Senacka Komisja Mieszkaniowa  uczestniczyła w opracowaniu  zasad przyznawania lokali mieszkalnych 

znajdujących się w zasobach Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie we 

współpracy z radcą prawnym oraz Kanclerzem Uczelni. 
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Senacka Komisja ds. Budżetu, Finansów i Zarządzania Majątkiem Uczelni 

 

I.             Dane ogólne 

 Komisja sformułowała 5 opinii  w Pismach: SKB 13, SKB 14, SKB 15, SKB 16, SKB 17 - 

dotyczących: projektu „Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego 2010 - 2020”, oceny „Opinii i raportu z 

badania sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009r.”, sprawozdania z prac 

administracji AWF Kanclerza mgr Tomasza Dawida Iwańczuka, projektu "Zasady podziału środków 

finansowych między jednostki organizacyjne Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w 2010 

r."  /PROJEKT 2/,  „Zasady podziału środków finansowych między jednostki organizacyjne Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w 2010 r.” /PROJEKT – 4/. 

 W celu opracowania opinii Komisja zbierała się pięciokrotnie. W zebraniach uczestniczyli: prof. dr  

Tomasz Michalski (5 razy), prof. AWF dr hab. Jerzy Sadowski (2 razy), dr hab. prof. AWF Jan Gajewski (5 

razy), dr Witold Rekowski (3 razy), Bogusława Dąbrowska (3 razy), Natalia Kowalczyk (3 razy), doc. dr 

Sławomir Neuhorn (5 razy).  

II. Dane szczegółowe 

 Uwagi do projektu „Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego 2010 - 2020”. 

    Realizując polecenie zawarte w dekretacji z dnia 05.01.2010 r. przy piśmie w sprawie stanowiska 

dotyczącego projektu „Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego 2010 - 2020”, Komisja omówiła problem na 

spotkaniu w dniu 18.01.2010 r. i zajęła w przedmiotowej sprawie stanowisko pozytywne, z uwzględnieniem 

poniższej opinii. 

1. W świetle przedstawionych danych uzasadniona jest konkluzja, ze sektor szkolnictwa wyższego jest 

w naszym kraju niedofinansowany. Konieczny jest wydatny wzrost funduszy na szkolnictwo 

wyższe ze źródeł publicznych jak i prywatnych. 

2. Przyznawanie środków budżetowych uczelniom przez nową Agencję Rządową pod nazwą 

Narodowy Fundusz Szkolnictwa Wyższego /NFSW/ budzi wątpliwości, m. in. ze względu na brak 

szczegółowych danych dotyczących podziału finansowego. Wprowadzenie zasady symetrii w 

konkursowym finansowaniu jest niejasne i w odniesieniu do naszej „małej” Uczelni może 

spowodować drastyczne zmniejszenie środków. Świadczy o tym proponowany podział na uczelnie 

flagowe, badawcze, branżowe i niepubliczne. 

3. Wprowadzenie zadaniowego budżetu uczelni, przy założeniu zwiększenia środków budżetowych 

państwa z 0,88% (obecnie) do 1% (projekt), środków pozabudżetowych z 0,4% do 1% oraz 

środków budżetowych państwa na naukę z 0,34% do 1% i środków pozabudżetowych z 0,2% do 1 

%, należy uznać za właściwe rozwiązanie tego problemu. 

4. Wprowadzenie zasady powszechnej częściowej odpłatności za studia stacjonarne w publicznym 

szkolnictwie wyższym na poziomie ok. ¼ średnich kosztów od 2015 roku. Komisja uważa to 

rozwiązanie za słuszne, przy założeniu, że będą określone średnie koszty dla określonego kierunku, 

przy jednoczesnym ryczałtowym sposobie odpłatności. 

5. Proponowany projekt finansowania badań oraz procesu kształcenia budzi wątpliwości,  szczególnie 

w aspekcie niejasnego podziału środków na badania. 

 Uwagi dotyczące sprawozdania z prac administracji AWF Kanclerza mgr Tomasza Dawida 

Iwańczuka.  

W odniesieniu do posiedzenia Senatu w dniu 20.04.2010 r., Komisja zwróciła się do Pani kwestor mgr 

inż. Anny Gajownik o pisemną odpowiedź w odniesieniu do opinii Komisji z dnia 19.04.2010 r. 

Jednocześnie Komisja prosiła o wyjaśnienie dotyczące źródeł kosztów w odniesieniu do przychodów i 

kosztów wybranych jednostek zamieszczonych w sprawozdaniu z prac administracji AWF Kanclerza 

Tomasza Iwańczuka w materiałach na Senat 20.04.2010 /str. 5/. Komisję interesowały głównie koszty, a 

szczególnie narzuty kosztów ogólnouczelnianych w wybranych w sprawozdaniu jednostkach. Na zadane 

pytania uzyskano odpowiedzi ustne. 
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 Projekt "Zasady podziału środków finansowych między jednostki organizacyjne Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w 2010 r."  /PROJEKT 2/.  

Komisja zajmowała się sprawą algorytmu i wyraziła w tej sprawie stanowisko w opinii skierowanej do 

Pani Rektor z dnia 08.04.2009 r. /wcześniej tą sprawą zajmowała się Komisja  ds. analizy kosztów 

funkcjonowania Uczelni kierowana przez prof. Jerzego Sadowskiego/. 

I. Wskaźniki modelowe 

W przesłanym opracowaniu odwołano się do tzw. modelowych wskaźników. Autorzy opracowania 

postulują, aby „Przedmiotem opisu były cztery podstawowe wskaźniki modelowe, tzn. 

Wmd – wynagrodzenie modelowe kadry dydaktyczno-naukowej, ustalone w stosunku do liczby kadry 

wymaganej do prowadzenia kierunku studiów; liczby kadry przypadającej na określoną liczbę studentów.  

 Wma - wynagrodzenie modelowe pracowników administracyjnych wynikające 

z wymaganego/zalecanego stosunku liczby pracowników administracyjnych w stosunku do liczby 

studentów. 

Lmg - modelowa liczba godzin wymagana standardem kształcenia, stosunkiem liczby wykładów do 

ćwiczeń oraz wielkością grup. 

Wmi - modelowy wskaźnik wykorzystania infrastruktury uczelni dla potrzeb realizacji procesu 

dydaktycznego. 

Rozważania dotyczące podziału środków dotacji bazują na wprowadzonych wskaźnikach modelowych, 

których definicji, nawiasem mówiąc, nie można znaleźć w opracowaniu. Oznacza to, że inny wskaźnik, jako 

wskaźnik modelowy może przyjąć Kowalski, a inny Twardowski, jeszcze inny Nowak, czy Kozłowski – 

wszystko, bowiem zależy od wzorca, czy też tego, jaka konstrukcja będzie uznawana za modelową przez 

każdego z wymienionych. Brak ścisłej definicji każdego z tych wskaźników sprawia, że proponowana 

konstrukcja nie posiada jasnych fundamentów merytorycznych. Nasuwają się, więc oczywiste pytania:  

 Co to znaczy wskaźnik modelowy?  

 Kto ustala i na jakiej zasadzie ten wskaźnik ?   

 Co decyduje o tym, że jest to wartość modelowa?        

Jak wspomniano w dokumencie na str. 1 - pkt. 1. Założenia : 

„W etapie wstępnym, do 30 listopada 2010 roku, wypracowane zostaną modelowe wskaźniki opisu 

działalności dydaktycznej i na tej podstawie wyliczone będą współczynniki wagi różnicujące podstawowe 

jednostki organizacyjne Uczelni względem pożądanego modelu (wzorca) organizacyjno-funkcjonalnego.” 

     Z tego stwierdzenia wynika, że nie jest znany algorytm „wypracowywania” modelowych wskaźników, 

a więc ciągle pozostajemy w obszarze niepewności i ryzyka.  Bez dokładnego określenia, co rozumiemy pod 

pojęciem wskaźnik modelowy bardzo trudno jest dyskutować o wspomnianym materiale. 

     Str. 1. Pkt. 2 wskaźnik Lmg  dotyczy modelowej liczby godzin wymaganej standardem kształcenia, 

stosunkiem liczby wykładów do ćwiczeń oraz wielkością grup. Mając na uwadze godzinowo różne 

standardy kształcenia na kierunkach: wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja, sport, fizjoterapia, 

kosmetologia czy tez mający powstać kierunek pielęgniarstwa, nasuwa się pytanie jak ten wskaźnik będzie 

liczony. Problemem w tym względzie będzie również różnorodna wielkość grup występująca na 

wymienionych kierunkach.  

II. Wskaźnik wagi 

     Na str. 2 przedstawiony jest wskaźnik wagi Ww. Wskaźnik ten wzbudza wątpliwości Komisji, 

ponieważ m.in. jednakowo traktuje wynagrodzenia, godziny czy też infrastrukturę, wobec niejasnych 

kryteriów obliczania wskaźników modelowych. Nie jest jasne, jak we wskaźnikach modelowych 

uwzględniona jest specyfika studiów, wydziałów czy poszczególnych kierunków. Z drugiej strony tego 

rodzaju specyfika występuje w przeliczeniowej liczbie studentów. 

III. Zasady podziału dotacji podmiotowej 

     Na str. 3. ogólny podział limitu Pb. 6,5 % kwoty PB – przydzielone zostaje na fundusz płac dla 

administracji dodatkowej wydziału zamiejscowego. Komisja prosi o wyjaśnienie tego zapisu.  
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     Na str. 4 Podział limitu P dla jednostek między jednostki pozawydziałowe i administracyjne. Jest mało 

prawdopodobne, aby Wydawnictwo samofinansowało się przy takim poziomie popytu na nasze publikacje. 

Dwa pozostałe punkty: 2 i 3 nie są opisane. 

     W przedstawionej propozycji na str. 5 pkt. IV,  przychody z prowadzonej odpłatnej działalności 

dydaktycznej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych są przeznaczone w: 60% - na budżet 

prowadzącego tę działalność Wydziału, 10% - na rezerwę Prorektora ds. Dydaktyki oraz 30% - na cele 

ogólne Uczelni 

      W związku z faktem, iż kategoria Cele ogólne jest zbyt obszerna i niejasna (może zawierać zbyt wiele 

pozycji, które trudno przyporządkować istotnej działalności uczelni) Komisja proponuje zmienić proporcje 

podziału: 

 70% - na budżet prowadzącego tę działalność Wydziału 

 10% na rezerwę Prorektora ds. Dydaktyki na dofinansowanie procesu dydaktycznego w tym 

udokumentowane koszty rzeczowe dotyczące zajęć na studiach niestacjonarnych wykonywane na 

rzecz innych jednostek.  

 20% - na cele ogólne Uczelni 

IV. Wprowadzenie algorytmu  

      Zasadniczą sugestią Komisji /wcześniej już sugerowaną/ jest przeprowadzenie symulacji algorytmu 

na danych z poprzednich lat /dwukrotnie analizowane były m.in. koszty kształcenia/ i ocena jak wielkości 

środków wynikające z algorytmu będą się miały do kwot dzielonych metodą dotychczasową. Przeznaczanie 

całego roku 2011 na symulację wydaje się stratą czasu. Stąd też wydaje się realne wprowadzenie nowego 

algorytmu od 2012 r.     

 Uwagi do PROJEKTU 4 - „ZASADY podziału środków finansowych między jednostki 

organizacyjne Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w 2010 r.”. 

     Komisja zajmowała się sprawą algorytmu i wyraziła w tej sprawie stanowisko w opinii SKB/8 

skierowanej do Pani Rektor z dnia 08.04.2009 r. oraz w piśmie SKB/16 z dnia 14.06.2010 r. Obecny projekt 

jest bardziej dopracowany i uwzględniający niektóre propozycje naszej Komisji.  

      Zasadniczą sugestią Komisji /dwukrotnie już wcześniej sugerowaną/ jest przeprowadzenie symulacji 

algorytmu na danych z poprzednich lat /dwukrotnie analizowane były m.in. koszty kształcenia/ i ocena jak 

wielkości środków wynikające z algorytmu będą się miały do kwot dzielonych metodą dotychczasową.  

      W zakresie pkt 2. Zasady i tryb wypracowania modelowych wskaźników opisujących działalność 

dydaktyczną oraz obliczania współczynnika wagi, pomimo braku szczegółowych danych dotyczących 

poszczególnych wskaźników, oraz zauważonego niebezpieczeństwa wynikającego ze stosowania w formule 

wskaźników niestandaryzowanych Komisja opowiada się za Wariantem I. Jednocześnie zaznaczono 

konieczność uwzględnienia narzędzi chroniących algorytm bazujący na współczynniku wagi przed 

możliwymi manipulacjami.  

      W aspekcie pkt. IV. Zasady gospodarowania pozostałymi przychodami, Komisja podtrzymuje 

poprzednie stanowisko i opowiada się za Wariantem II.  

      Do pozostałych punktów Komisja może się precyzyjnie odnieść, gdy będą znane poszczególne dane 

liczbowe. 

     Podsumowując niniejszy materiał dotyczący roku 2010 - zawarty w pięciu opiniach Komisji, należy 

podkreślić, że część uwag i wniosków Komisji zostało uwzględnionych przez poszczególnych decydentów i 

wdrożonych do realizacji. 
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Część szczegółowa 
 

1. 

Studia i studenci 
 

 
 

 

W roku akademickim 2010/2011 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  

- studia I stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, 

- studia II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. 
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Wydział Rehabilitacji 

Kierunek Fizjoterapia 

- studia I stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, 

- studia II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. 

 

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej 

Kierunek wychowanie fizyczne  

- jednolite studia magisterskie w trybie stacjonarnym, 

- studia I stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, 

- studia II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. 

Kierunek Turystyka i Rekreacja  

- studia I stopnia w trybie stacjonarnym 

- studia II stopnia w trybie stacjonarnym 

Kierunek Kosmetologia 

- studia I stopnia w trybie stacjonarnym. 

Kierunek Fizjoterapia 

-  studia I stopnia w trybie stacjonarnym 

 

 

1.1. LICZEBNOŚĆ STUDIUJACYCH  

  
 W Akademii Wychowania Fizycznego, według stanu – na dzień 30 listopada 2010 r. studiowało 

6405 osób na studiach I i II stopnia, w tym na studiach stacjonarnych 4775 studentów, zaś na studiach 

niestacjonarnych 1630.  

Liczbę studentów w roku akademickim 2010/2011 według danych przekazanych do GUS w 

sprawozdaniu S-10 przedstawia poniższa tabela:   
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Stan bieżący 

 

W Akademii Wychowania Fizycznego, według stanu bieżącego – na dzień 8 lipca 2011 r. studiuje 

4751 osób, w tym na studiach stacjonarnych 3600 studentów, zaś na studiach niestacjonarnych 1151. 

Stan liczebny studentów z podziałem na wydziały i kierunki studiów został zilustrowany w poniższych 

tabelach. 

 

Studenci studiów stacjonarnych – w roku akademickim 2010/2011, stan bieżący 

Wydziały i kierunki studiów 
I II III IV V 

Studia 

II 

stopnia 

Σ 1+2 

Po 

ost. 

roku 

b/egz. 

dypl 

Razem 

Σ1-5 

+7 

1 2 3 4 5 6 7 

Wydział WF 

studia I stopnia wf 188 196 - - - - 16 400 

studia II stopnia wf 261 - - - - - 218 479 

kierunek AWF  

Warszawa 

stacjonarne 

AWF 

Warszawa 

niestacjonarne 

WWFiS  

stacjonarne 

WWFiS  

niestacjonarne 

Cudzoziemcy 

stacjonarni 

Cudzoziemcy 

niestacjonarni 

FIZJOTERAPIA I 

stopień 

237 

 

60 187 0  

 

 

 

 

 

Razem:  

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem:  

6 

FIZJOTERAPIA  

II stopień 

249 

 

0 0 0 

WF I stopień 618 

 

345 707 176 

WF II stopień 546 

 

262 264 195 

WF mgr 0 

 

0 95 0 

TiR I stopień 400 

 

238 364 0 

TiR II stopień 494 

 

348 246 0 

SPORT 91 

 

0 0 0 

KOSMETOLOGIA 0 

 

0 242 0 

 Razem: 

2635 

Razem:  

1253 

Razem:  

2105 

Razem:  

371 

     

RAZEM razem AWF Warszawa- 

3888 

razem WWFiS -2476 

 

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

cudzoziemców i bez studentów studiów III stopnia: 6364 

razem: 41 

Razem: studenci stacjonarni i niestacjonarni AWF Warszawa i WWFiS z cudzoziemcami: 6405 

/ i ze studentami studiów III stopnia: 6563 

Studia stacjonarne:  4775                                                                        Studia niestacjonarne: 1630 

Studia stacjonarne ze studentami studiów III stopnia: 4933 

Studia  III stopnia (stacjonarne): 158 
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studia I stopnia tir 

 140 139 16 - - - 16 295 

studia II stopnia tir 

 195 191 - - - 386 191 386 

studia I stopnia sport 34 27 - - - - 7 68 

Razem 818 553 16 - - 386 448 1628 

Wydział Rehabilitacji 

studia I stopnia fizjoterapia  83 70 4  -  4 161 

studia II stopnia fizjoterapia 

 125 94   - 219  219 

Razem 208 164 4  - 219 4 380 

WWF i S w Białej Podlaskiej 

jednolite studia magisterskie wf - - - - 20 - - 20 

studia I stopnia wf 217 233 73 - - - - 523 

studia II stopnia wf - - - - - 233 - 233 

studia I stopnia tir 75 118 86 - - - - 279 

studia II stopnia tir - - - - - 204 - 204 

studia I stopnia kosmetologia 65 87 1 - - - - 153 

studia I stopnia fizjoterapia 65 63 52 - - - - 180 

Razem 422 501 212 - 20 437 - 1592 

Razem studenci studiów 

stacjonarnych 1448 1218 232 - 20 1042 452 3600 

 

Studenci studiów niestacjonarnych - w roku akademickim 2010/2011, stan bieżący 

Wydziały i kierunki studiów I II III IV V 

Studia 

 II 

stopnia  

Σ 1+2 

Po 

ost. 

roku 

b/egz. 

 dypl 

Razem 

Σ1-5+7 

Wydział WF 

studia I stopnia wf 111 68 54 - - - 54 233 

studia II stopnia wf 99 106 - - - - 106 205 

studia I stopnia tir 88 80 1 - - - 1 169 

studia II stopnia tir 127 141 - - - 268 141 268 

Razem 425 395 55 - - 268 302 875 

Wydział Rehabilitacji 

 

 

studia I stopnia fizjoterapia  26 18 3 - - - 3 50 

studia II stopnia fizjoterapia 

 

- - - - - -  - 

Razem 26 18 3 - - - 3 50 

WWF i S w Białej Podlaskiej 
 

studia I stopnia wf 35 59 9 - - - - 103 



 19 

studia II stopnia wf 

 - - - - - 119 4 123 

Razem 35 59 9 - - 119 4 226 

Razem studenci studiów 

niestacjonarnych 486 472 67 - - 387 309 1151 

Łącznie wszyscy studenci 1934 1690 279 - 20 1429 761 4751 

 

Indywidualny Tok Studiów (ITS) i Indywidualny Plan Studiów i Program Nauczania (IPSiPN) 

przyznano łącznie 353 studentom za wybitne wyniki sportowe, wysokie osiągnięcia w nauce, opiekę 

nad dzieckiem, studia na drugim kierunku, trudną sytuacją rodzinną, działalność społeczną, w tym 191 

na Wydziale Wychowania Fizycznego, 66 na Wydziale Rehabilitacji, 96 w Wydziale Wychowania 

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

przedstawia tabela. 

 

Zestawienie przyznanych ITS oraz IPS i PN – w roku akademickim 2010/2011, stan bieżący 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studenci powtarzający semestr lub przedmiot oraz skreśleni na studiach stacjonarnych na 

Wydziale Wychowania Fizycznego – w roku akademickim 2010/2011, stan bieżący 

 

Rodzaj 

studiów 

Kierunek wychowanie fizyczne 

Liczba osób 

Kierunek turystyka i rekreacja 

Liczba osób 

Powtarzanie 

semestru 

Powtarzanie  

przedmiotu 

 

Skreślenia 

 

Powtarzanie  

semestru 

Powtarzanie  

przedmiotu 

 

Skreślenia 

 

I  stopnia 14 235 73 5 32 30 

II  

stopnia 
3 125 19 4 18 13 

Razem 17 360 92 9 50 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj 

studiów 
Wydz. WF 

Wydz. 

Rehabilitacji 
WWF i S Razem 

ITS 88 36 34 158 

IPS i PN 103 30 62 195 

Razem 191   66 96 353 

Rodzaj 

studió

w 

Kierunek sport 

Liczba osób 

Powtarzanie  

semestru 

Powtarzanie  

przedmiotu 
Skreślenia 

I  stopnia 1 10 8 

Razem 1 10 8 
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Studenci powtarzający semestr lub przedmiot oraz skreśleni na studiach niestacjonarnych na 

Wydziale Wychowania Fizycznego – w roku akademickim 2010/2011, stan bieżący 

Rodzaj 

studiów 

Kierunek Wychowanie Fizyczne 

Liczba osób 

Kierunek Turystyka i Rekreacja 

Liczba osób 

Powtarzanie 

semestru 

Powtarzanie 

przedmiotu 
Skreślenia 

Powtarzanie 

semestru 

Powtarzanie 

przedmiotu 
Skreślenia 

 I  stopnia 3 91 104 4 71 58 

II  

stopnia 
- 47 51 1 18 42 

Razem 3 138 155 5 89 100 

 

 

Studenci powtarzający semestr lub przedmiot oraz skreśleni na studiach stacjonarnych na 

Wydziale Rehabilitacji  – w roku akademickim 2010/2011, stan bieżący 

Rodzaj 

studiów 

Kierunek Fizjoterapia 

Liczba osób 

Powtarzanie  

semestru 

Powtarzanie  

przedmiotu 
Skreślenia 

I  stopnia - 88 17 

II  stopnia - 21 4 

Razem - 109 21 

 

 

Studenci powtarzający semestr lub przedmiot oraz skreśleni na studiach niestacjonarnych na 

Wydziale Rehabilitacji – w roku akademickim 2010/2011, stan bieżący 

Rodzaj 

studiów 

Kierunek Fizjoterapia 

Liczba osób 

Powtarzanie 

semestru 

Powtarzanie  

przedmiotu 
Skreślenia 

I  stopnia - 47 6 

II  stopnia - - - 

Razem - 47 6 

 

 

Studenci powtarzający semestr lub przedmiot oraz skreśleni, na studiach stacjonarnych w 

Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej  – w roku akademickim 

2010/2011, stan bieżący 

Rodzaj 

studiów 

Kierunek Wychowanie fizyczne 

Liczba osób 

Kierunek Turystyka i Rekreacja 

Liczba osób 
Powtarzanie  

semestru 

Powtarzanie  

przedmiotu 
Skreślenia 

Powtarzanie  

semestru 

Powtarzanie  

przedmiotu 
Skreślenia 

I  stopnia 5 218 76 4 96 42 

II  stopnia 1 41 8 1 3 13 

jednolite - 3 1 - - - 

Razem 6 262 85 5 99 55 
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Studenci powtarzający semestr lub przedmiot oraz skreśleni na studiach niestacjonarnych w 

Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej – w roku akademickim 

2010/2011, stan bieżący 

 

Rodzaj 

studiów 

Kierunek Wychowanie fizyczne 

Powtarzanie  

semestru 

Powtarzanie  

przedmiotu 
Skreślenia 

I  stopnia 14 41 43 

II  stopnia - 21 14 

Razem 14 62 57 

 

Studia doktoranckie  
 

W roku akademickim 2010/2011, łącznie uczestniczyło w studiach doktoranckich stacjonarnych 158  

osób. . Wszczęte przewody ma 5 doktorantów. 

 

Studenci zagraniczni 

 

Według stanu na dzień 30 listopada 2010 roku (zgodnie ze sprawozdaniem S-10 dla GUS)  w AWF 

studiuje łącznie 41 cudzoziemców, w tym 6 na studiach niestacjonarnych. 28 na Wydziale 

Wychowania Fizycznego (7 na kierunku Wychowanie Fizyczne, 18 na kierunku Turystyka i 

Rekreacja, 3 na kierunku Sport), 5 na kierunku Fizjoterapia w Wydziale Rehabilitacji,  7 na kierunku 

Turystyka i Rekreacja, 1 na kierunku Wychowanie Fizyczne w WWFiS w Białej Podlaskiej. 

Studenci studiów stacjonarnych pochodzący z zagranicy wg stanu bieżącego 

Wydziały i kierunki studiów I II III IV V 

Po ost. 

Roku 

b/egz.dypl 

Razem 

Studia stacjonarne 

Wydział WF 

studia I stopnia wf 1* 1* - - - - 2* 

studia I stopnia sport 1* 2*     3* 

Razem cudzoziemcy studiów  

stacjonarnych 
2- 3* - - - - 5* 

*w tym studenci polskiego pochodzenia 

Rodzaj 

studiów 

Kierunek Kosmetologia 

Liczba osób 

Kierunek Fizjoterapia 

Liczba osób 
Powtarzanie  

semestru 

Powtarzanie  

przedmiotu 
Skreślenia 

Powtarzanie  

semestru 

Powtarzanie  

przedmiotu 
Skreślenia 

I  stopnia - 23 14 1 27 9 

Razem - 23 14 1 27 9 
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Studenci studiów niestacjonarnych pochodzący z zagranicy wg stanu bieżącego 

 
 

*w tym studenci polskiego pochodzenia 
 

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pochodzący z zagranicy w WWFiS 

 

Wydziały i kierunki studiów I II III IV V 

Po ost. 

roku 

b/egz.dypl 
Razem 

WWFiS w Białej Podlaskiej 

jednolite studia magisterskie wf        

studia I stopnia wf 1(1*) - - - - - 1 

studia II stopnia wf        

studia I stopnia tir 2(2*) 1 2(2*) - - - 5 

studia II stopnia tir  1 - - - - 1 

Razem 3 2 2    7 

*w tym studenci polskiego pochodzenia  

 

Studia podyplomowe 

 

W roku akademickim 2010/2011 w Akademii Wychowania Fizycznego na studiach podyplomowych 

łącznie uczestniczyło 215 słuchaczy, Uczelnię opuściło 120 absolwentów. Wymienione poniżej formy 

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

 

Studia podyplomowe – w roku akademickim 2010/2011, stan bieżący 

 

Wydział Wychowania Fizycznego 

Studia podyplomowe 
Liczba 

uczestników * 

Liczba 

absolwentów 

** 

SP 29 Podyplomowe studia Menadżerskie Organizacji i 

Zarządzania w Kulturze Fizycznej 
- 1 

Wydziały i kierunki studiów I II III IV V 

Po ost. 

roku 

b/egz.dypl 

Razem 

Studia niestacjonarne 

Wydział WF 

studia I stopnia wf - 2* - - - - 2* 

Razem cudzoziemcy studiów  

niestacjonarnych 
- 2* - - - - 2* 
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SP 35 Podyplomowe Studia Menadżerskie Organizacji i 

Zarządzania w Kulturze Fizycznej 
- 1 

SP 42 Podyplomowe Studia Menadżerskie Organizacji i 

Zarządzania w Kulturze Fizycznej 
- 1 

SP 49 Podyplomowe Studia Menadżerskie Organizacji i 

Zarządzania w Kulturze Fizycznej 
- 5 

SP 54 Podyplomowe Studia Menadżerskie Organizacji i 

Zarządzania w Kulturze Fizycznej 
16 7 

SP 60 Podyplomowe Studia Menadżerskie Organizacji i 

Zarządzania w Kulturze Fizycznej 
50 - 

SP 46 Podyplomowe Studia Gimnastyka Korekcyjna w 

Szkolnym Wychowaniu Fizycznym i Zdrowotnym 
- 2 

SP 48 Podyplomowe Studia Gimnastyka Korekcyjna w 

Szkolnym Wychowaniu Fizycznym i Zdrowotnym 
- 26 

SP 55 Podyplomowe Studia Gimnastyka Korekcyjna w 

Szkolnym Wychowaniu Fizycznym i Zdrowotnym 
22 - 

SP 61 Podyplomowe Studia Gimnastyka Korekcyjna w 

Szkolnym Wychowaniu Fizycznym i Zdrowotnym 
47 - 

SP 45 Podyplom. Studia Psychologia Sportu - 1 

SP 56 Podyplom. Studia Psychologia Sportu 16 - 

SP 50 Podyplom. Studia Dziennikarstwo Sportowe - 4 

SP 57 Podyplom. Studia Dziennikarstwo Sportowe 20 5 

SP 58 Podyplom. Studia Żywienie i Wspomaganie 

Dietetyczne w Sporcie 
20 16 

SP 31 Podyplom. Studia Trenerskie- Piłka Nożna - 1 

SP 44 Podyplom. Studia Trenerskie- Piłka Nożna - 1 

SP 51 Podyplom. Studia Trenerskie- Piłka Nożna 12 6 

SP 47 Podyplom. Studia Trenerskie- Pływanie - 1 

SP 52 Podyplom. Studia Trenerskie- Pływanie 12 12 

Razem 215 90 

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej 

SP Odnowa biologiczna - 30 

Razem - 30 

Łącznie 215 120 

 
* liczba uczestników w roku akademickim 2010/2011-stan bieżący 

** liczba uczestników, którzy uzyskali status absolwenta st. podypl. 
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Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu 

 

 

Wydział 
Studia podyplomowe 

Liczba 

uczestników * 

Liczba 

absolwentów ** 

Wydział Wych. 

Fizycz. I Sportu Odnowa biologiczna - 30 

Razem   

* liczba uczestników w roku akademickim 2010/2011 

** liczba uczestników, którzy uzyskali status absolwenta st. Podyplomowych 
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KURSY SPECJALISTYCZNE – w roku akademickim 2010/2011 

 

Wydział Wychowania Fizycznego  

 

Rodzaj kształcenia 
Liczba 

uczestników* 

Liczba 

absolwentów*

* 

K 122 Kurs Instruktora Sportu- część ogólna 19 19 

K 123 Kurs Instruktora Sportu-Tenis 21 19 

K 124 Kurs Instruktora Sportu-Koszykówka 17 17 

K 125 Kurs Instruktora Sportu-Piłka Nożna 13 13 

K 125 Kurs Instruktora Sportu- AQUA fitnes 12 12 

Razem 95 
93 

 
* liczba uczestników w roku 2010 – w roku akademickim 2010/2011, stan bieżący. 

** liczba uczestników, którzy uzyskali status absolwenta  

 

Wydział Rehabilitacji  
 

Rodzaj kształcenia 
Liczba 

uczestników* 

Liczba 

absolwentów** 

K 5 Pierwsza Pomoc/ realizowany w 

ramach specjalizacji z rehabilitacji 
24 24 

K 5 Podstawy PNF/ realizowany w ramach 

specjalizacji z rehabilitacji 
20 20 

K 7 Medycyna fizykalna i balneologia/ 

realizowany w ramach specjalizacji z 

rehabilitacji 

24 24 

Razem 68 
68 

 
* liczba uczestników w roku 2010 – w roku akademickim 2010/2011, stan bieżący. 

** liczba uczestników, którzy uzyskali status absolwenta. 

 

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej  

 

Rodzaj kształcenia 
Liczba 

uczestników* 

Liczba 

absolwentów*

* 

INSTRUKTOR DYSCYPLINY SPORTU 0 61 

Podnoszenia ciężarów - 3 

Kulturystyka - 18 
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Zapasy - 20 

Pływanie - 20 

INSTRUKTOR REKREACJI RUCHOWEJ 10 68 

Kajakarstwo - 16 

Narciarstwo zjazdowe - 35 

Snowboard - 7 

Windsurfing 10 10 

INNE 0 52 

Kurs aqua fitness - 52 

Razem 10 181 

 

* liczba uczestników – w roku akademickim 2010/2011, stan bieżący. 

** liczba uczestników, którzy uzyskali status absolwenta. 
 
 

 

Rekrutacja  
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Przyjęcia na studia w 2010 r. odbyły się zgodnie z postanowieniem uchwały Senatu AWF nr 

61/2008/2009 z dnia 19 maja 2009r. oraz  z Zarządzeniem nr 26/2009/2010 Rektora AWF z dnia  

kwietnia 2010 r.     

W AWF – Warszawa były zorganizowane „ Drzwi Otwarte ” w dniach 27 lutego i 27 marca 2010r.  

Zespół ds. Rekrutacji w ramach promocji Uczelni wziął udział w:  

Salonie Edukacyjnym Perspektywy 2009 na Politechnice Warszawskiej w dniach 9-10 września 2009 

r. i w Międzynarodowym Salonie Maturzystów w PKiN  w dniach 4-6 marca 2010 r.  

Egzaminy odbyły się na czterech kierunkach studiów: wychowanie fizyczne, sport, turystyka i 

rekreacja, fizjoterapia. 

Łączna liczba zarejestrowanych kandydatów w AWF na studia I i II stopnia wyniosła 4005. 

Liczba przyjętych osób na studia pierwszego i drugiego stopnia na wszystkie kierunki studiów ogółem 

wyniosła 1778.  

W AWF Warszawa internetowa rejestracja kandydatów na studia pierwszego stopnia na wszystkich 

kierunkach rozpoczęła się od dnia 08 kwietnia i trwała do dnia 15 czerwca 2010 r.  

W postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunek wychowanie fizyczne  studia stacjonarne pierwszego 

stopnia przystąpiło 527 osób przyjęto 241 osoby. Na studia niestacjonarne zarejestrowało się 226 osób 

przyjęto 192 osoby.  

Na kierunek sport studia stacjonarne pierwszego stopnia przystąpiło 200 osób przyjęto 40 osób. 

Na kierunku fizjoterapia studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia 573 osób przyjęto 

92, na studia niestacjonarne przyjęto - 30 osób.  

Na kierunek turystyka i rekreacja studia stacjonarne pierwszego stopnia, przystąpiło 637 osób  

przyjęto 161, studia niestacjonarne przyjęto 136 osób.  

Studia drugiego stopnia  

Na kierunku fizjoterapia do egzaminu przystąpiło 355 osób przyjęto 120 osób . 

Na kierunek wychowanie fizyczne studia stacjonarne z zarejestrowanych 296, przyjęto 280 osób.  

Na studia niestacjonarne z zarejestrowanych 173,  przyjęto 124 osoby.   

Na kierunek turystyka i rekreacja  studia stacjonarne drugiego stopnia, przystąpiło 318 osób przyjęto 

202. Na studia niestacjonarne zarejestrowało się 248 osób przyjęto 166.  

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu  w Białej Podlaskiej 

Studia I stopnia kierunek wychowanie fizyczne - kandydatów zarejestrowanych na studia stacjonarne 

430, przyjętych 256, studia niestacjonarne 120 przyjętych 61. 

Studia II stopnia zarejestrowanych studia stacjonarne 194 przyjętych 92, studia niestacjonarne 154 

przyjętych 68. 

Kierunek kosmetologia studia I stopnia kandydatów zarejestrowanych studia stacjonarne171 

przyjętych 90 osób. 

Kierunek turystyka i rekreacja studia I stopnia zarejestrowanych 246 przyjęto 113. 

Kierunek fizjoterapia studia I stopnia stacjonarne kandydatów zarejestrowanych 171 przyjętych 90. 

 

 

1.2. POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW 
 

I. Stypendia 

 

Wysokości wypłacanych stypendiów dla studentów (miesięcznie): 

X 2010 r. – VI 2011 

 stypendium socjalne 350 zł, 280 zł i 210 zł, 

 stypendium mieszkaniowe 100 zł, 

 stypendium na wyżywienie 100 zł, 

 stypendium dla niepełnosprawnych 300 zł,  

 stypendium za wyniki w nauce 400 zł, 300 zł i 200 zł, w zależności od średniej ocen, 
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 stypendium za wyniki w sporcie 400 zł i 300 zł, w zależności od wyników sportowych, 

 zapomogi do 500 zł. 

W sumie z funduszu pomocy materialnej dla studentów, na stypendia socjalne i naukowe oraz inne 

formy pomocy materialnej wydatkowano: 2 462 920,- zł  przez okres 10 miesięcy. 

 

Wysokości wypłacanych stypendiów dla doktorantów (miesięcznie): 

X 2010 r. – VII 2011 

 stypendium socjalne 420 zł, 

 stypendium mieszkaniowe 400 zł, 

 stypendium na wyżywienie 400 zł, 

 stypendium dla niepełnosprawnych 435 zł,  

 stypendium za wyniki w nauce 285 zł, 

 zapomoga do 400 zł 

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

formy pomocy materialnej wydatkowano: 169 290,- zł  przez okres 10 miesięcy. 

  

Stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia:  

X 2010 r. – VII 2011 r 

 sportowe 107 400,- zł  

 naukowe  35 400,- zł 

Wydana kwota:  142 800,- zł 

 

Obcokrajowcy /refundacja z BUWiWM/ 

X 2010 r. – VII 2011 r. 

Wydana kwota: 26 100,- zł 

VIII 2011 r. 

Kwota, która zostanie wydana na ten cel to: 900,- zł   

 

Stypendia doktoranckie przyznane z funduszu dydaktycznego: 

X 2010 r. – VII 2011 r.    
Wydana kwota: 77 404,- zł 

VIII – IX 2011 r.     
Kwota, która zostanie wydana na ten cel to: 10 460,- zł 

 

II. Akademiki 
Tabela 1  Dane dotyczące pokoi w Domach Studenckich 

 

Pokoje 

jednoosobowe 

Pokoje 

dwuosobowe 

Pokoje 

trzyosobowe 

Suma  

pokoi 

Suma 

miejsc 

Pokoje 

(szt.) 

Miejsca 

(szt.) 

Pokoje 

(szt.) 

Miejsca 

(szt.) 

Pokoje 

(szt.) 

Miejsca 

(szt.) 
(szt.) (szt.) 

DS „Żeński”* 1 1 2 4 35 105 38 110 

DS „Męski” 14 14 128 256 - - 142 270 

DS „Rotacyjny”** 39 39 40 80 - - 79 119 

*    wyłączono z użytku II p. 

**  jeden lokal składa się z pokoju jednoosobowego, dwuosobowego oraz wspólnego korytarza łazienki i 

kuchni. 
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Tabela 2.Dane dotyczące wpływów za kwaterowanie w Domach Studenckich w roku akademickim 2010/2011 

  
Wpłaty 

Studentów i 

Doktorantów 

Dzierżawa 

lokali 

Kwaterowania 

komercyjne 
Pralnia 

wpłaty z tytułu 

najmu sal 

konferencyjnych 

Razem 

DS "Żeński" 279 494,27 24 454,00 9 045,80 509,24 - 313 503,31 

DS "Rotacyjny" 324 768,08 42 681,30 52 479,75 - - 419 929,13 

DS "Męski" 1 085 102,91 10 096,95 135 269,68 14 983,53 3 322,00 1 248 775,07 

SUMA 1 689 365,26 77 232,25 196 795,23 15 492,77 3 322,00 1 982 207,51 

 

W roku akademickim 2010/2011 na remonty Domów Studenckich wydatkowano:   831 015,35 zł. 

 

Wyszczególnienie - Wydział  Wychowania Fizycznego  w roku akademickim 2010/2011 

Lp. 
Rodzaj pomocy 

materialnej 

Studia stacjonarne  
Studia 

niestacjonarne 

Wychowanie fizyczne 
Sport Wychowanie 

fizyczne 

[1] [2] [3] [4] 

1 Niepełnosprawni 0 0 0 
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2 Stypendium socjalne 120 4 43 

3 
Stypendium za 

wyżywienie 
34 2 16 

4 
Stypendium 

mieszkaniowe 
32 2 - 

5 Za wyniki w nauce 151 6 33 

6 Za wyniki w sporcie 79 7 1 

7 
Zapomogi (ogółem 

przyznane) 
8 1 3 

8 

Miejsce w domu 

studenckim 
(przyznane miejsca w DS.) 

313 17 3 

 
 

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu - wyszczególnienie 
 

W roku akademickim 2010/2011 z pomocy materialnej korzystało 1173 – studentów studiów 

stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkich kierunków studiów realizowanych  

w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej. Największa grupa studentów (566 

osób) pobierała stypendium socjalne. 256 studentów otrzymywało stypendium za wyniki w nauce, 

natomiast 44 studentom świadczono stypendium sportowe. 175 osób otrzymywało stypendium na 

wyżywienie, a 130 studentów - stypendium mieszkaniowe.   

 

Studenci pobierający poszczególne rodzaje stypendiów w roku 2010/2011   

rok i kierunek 

st
y
p

en
d

iu
m

 s
o
cj

a
ln

e 

st
y
p

en
d

iu
m

 n
a
 

w
y
ży

w
ie

n
ie

  

st
y
p

en
d

iu
m

 

m
ie

sz
k

a
n

io
w

e 

st
y
p

en
d

iu
m

 d
la

 

n
ie

p
eł

n
o
sp

ra
w

n
y
ch

 

st
y
p

en
d

iu
m

 z
a
 

w
y
n

ik
i 

w
 n

a
u

ce
 

st
y
p

en
d

iu
m

 z
a
 

w
y
n

ik
i 

w
 s

p
o
rc

ie
 

suma  

I WF 3,0 62 18 22 1 0 0 103 

II WF 3,0 64 17 18 0 18 10 127 

III WF 3,0 62 22 16 0 18 11 129 

I WF 2,0 43 12 14 0 30 6 105 

II WF 2,0 21 5 6 0 16 5 53 

I TiR 3,0 22 10 6 0 0 0 38 

II TiR 3,0 33 9 4 0 13 1 60 
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III TiR 3,0 27 6 5 0 25 1 64 

I TiR 2,0 33 16 8 0 22 2 81 

II TiR 2,0 27 13 9 0 23 1 73 

I Kosmetologia 27 4 5 0 0 0 36 

II Kosmetologia 23 11 2 0 17 0 53 

III Kosmetologia 32 8 6 0 13 1 60 

I Fizjoterapia 17 3 4 0 0 0 24 

II Fizjoterapia 15 3 4 0 12 2 36 

III Fizjoterapia 3 2 1 0 10 1 17 

suma stacjonarne 511 159 130 1 217 41 1 059 

I WF 3,0 niestacjonarne 4 1 0 0 0 0 5 

II WF 3,0 niestacjonarne 11 2 0 0 4 2 19 

III WF 3,0 niestacjonarne 7 3 0 0 0 0 10 

I WF 2,0 niestacjonarne 11 1 0 1 14 0 27 

I WF 2,0 niestacjonarne 22 9 0 0 21 1 53 

suma niestacjonarne 55 16 0 1 39 3 114 

Ogółem 566 175 130 2 256 44 1 173 

 

 

1.3. BIURO KARIER 

 
W roku sprawozdawczym Biuro Karier prowadziło działalność w zakresie: 

1. Wyszukiwania i gromadzenia ofert pracy z mediów oraz zgłaszanych bezpośrednio przez 

pracodawców. Zarejestrowano 521 ofert pracy. Najwięcej ofert pracy zakwalifikowanych zostało 

jako oferty pracy dla osób „z umiejętnościami” (fizjoterapeuci, nauczyciele, ratownicy, 

instruktorzy, trenerzy itp.) oraz „praca dla wszystkich”. Ponadto w serwisie Biura Karier AWF 

zamieszczane były również oferty praktyk/staży, wolontariatu oraz pracy za granicą. 

2. Prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów. Pod koniec okresu sprawozdawczego w 

internetowej bazie zarejestrowanych było łącznie 1110 osób (studenci i absolwenci AWF). 

Współpraca studentów i absolwentów z Biurem Karier dotyczyła przede wszystkim wyszukiwania 

ofert pracy, rejestracji w bazie BK oraz konsultacji indywidualnych z pracownikiem biura 

(dokumenty aplikacyjne, przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej, wyznaczenie ścieżki 

kariery).  

3. Projekt „Staże zagraniczne szansą na rynku pracy dla absolwentów AWF Warszawa” – START 

DLA ABSOLWENTÓW w ramach Programu Leonardo da Vinci. W roku akademickim 
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2010/2011 nastąpiło ostateczne zamknięcie i rozliczenie projektu, w wyniku którego ośmiu 

absolwentów uczelni wyjechało na staże zagraniczne do Plymouth w Wielkiej Brytanii. 

4. Organizacja V Akademickich Targów Pracy JOBBING przy współpracy z 21 biurami karier 

warszawskich uczelni. Pracownik BK AWF brał czynny udział w przygotowaniach i pozyskiwaniu 

pracodawców prezentujących aktualne oferty pracy podczas targów, był odpowiedzialny za 

koordynację Strefy Doradczej podczas targów (pozyskanie partnerów, ułożenie grafiku dyżurów, 

organizacja działań w dniu targów) oraz obsługiwał stoisko BK AWF oraz pełnił dyżur doradczy i 

psychologiczny - konsultacje zawodowe i psychologiczne. 

5. Organizacja i prowadzenie warsztatów z zakresu aktywności na rynku pracy:  

 Biuro Karier organizowało spotkania warsztatowe oraz indywidualne spotkania doradcze dla 

studentów i absolwentów AWF. 

 W ramach współpracy z innymi biurami karier, studenci i absolwenci AWF uczestniczyli w 

nieodpłatnych szkoleniach „Spadochron” oraz warsztatach z różnej tematyki.  

 Współpracując z Wojewódzkim Urzędem Pracy odbyły się szkolenia dotyczące wakacyjnych 

wyjazdów zarobkowych organizowanych przez Zespół ds. Promocji zatrudnienia i EURES. 

 Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” – zrealizowano warsztaty przygotowujące do aktywnego 

poszukiwania pracy. 

 Program Youth Business Poland – studenci i absolwenci AWF wzięli udział w programie 

zakładającym pomoc mentora dla młodych przedsiębiorców. 

 Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej 

i Zarządzania – odbyły się wykłady i szkolenia dotyczące założenia własnej firmy. 

 Mazowiecki Transfer Wiedzy – studenci i absolwenci mogli wziąć udział w projekcie 

przygotowującym do utworzenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 

 Dzięki współpracy z Miastem St. Warszawa dla studentów i absolwentów zorganizowano 

dwudniowe seminarium edukacyjne, którego celem było zdobycie wiedzy na temat tworzenia 

biznes planów, ich wdrożenia i oceny poprawności funkcjonowania oraz poznanie różnych 

zastosowań biznes planów. 

 W ramach współpracy z licznymi firmami, m.in. Novartis, Fundacja C.E.L., Fundacja Centrum 

Edukacji Liderskiej odbyły się szkolenia w zakresie umiejętności miękkich oraz podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych. 

 Ponadto studenci i absolwenci AWF Warszawa brali udział w licznych seminariach, 

konferencjach, eventach, o których informowało BK AWF za pośrednictwem strony 

internetowej oraz regularnie rozsyłanych mailingach do osób zarejestrowanych w serwisie BK 

AWF.  

6. Współpracy z wydawnictwem Grupa Modus - pozyskanie nieodpłatnych informatorów 

„KARIERA”. 

7. Organizacja konkursu fotograficznego dla studentów „W wakacje jestem myślami z AWF”. 

8. Promocja Biura Karier: 

 Informacje na temat działalności Biura Karier zostały przekazane studentom I roku (Wydziałów 

Wychowania Fizycznego i Rehabilitacji) podczas Dni Adaptacyjnych. 

 Biuro Karier dysponuje ulotkami promocyjnymi, wizytówkami, plakatami, zakładkami do 

książek. 

 Biuro Karier promuje swoje usługi poprzez wywieszanie informacji na korytarzach Uczelni, w 

gablocie znajdującej się w holu w gmachu głównym, zamieszczanie informacji na stronie 

internetowej oraz w portalu społecznościowym.  

 BK AWF zaangażowało się w organizację V Akademickich Targów Pracy JOBBING, 

przygotowywanych przez 21 warszawskich uczelni wyższych. Reklama Uczelni i informacja o 

Biurze Karier została zamieszczona w Informatorze Targowym JOBBING. Podczas 

Akademickich Targów Pracy JOBBING, informacje na temat działalności Biura Karier AWF 
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wraz z danymi tele-adresowymi do kontaktu, zostały przekazane osobom obecnym na targach. 

Uczelnia dysponowała również stoiskiem wystawienniczym podczas imprezy, która odbyła się 

15 marca 2011 r., w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. 

 

1.4. SAMORZĄD STUDENTÓW 

 
Część warszawska Uczelni 

 

Jak co roku Uczelniana Rada Samorządu Studentów zorganizowała we wrześniu Obóz 

Integracyjno-adaptacyjny „Zerówka AWF”, zazwyczaj większość studentów, którzy są na tego typu 

obozach, zostaje współpracownikami Samorządu Studentów AWF, tak stało się i tym razem. 

Samorząd Studentów usilnie lobował pomysł utworzenia grupy Cheerleaderek na uczelni, które 

w zamian za pomoc przy tych działaniach zobowiązały się tworzyć krótki performance na każdej 

imprezie samorządowej oraz wydarzeniach sportowych na uczelni. 

Samorząd Studentów zorganizował Galę Wyborów Miss AWF Warszawa, która zakończyła się 

niewątpliwym sukcesem. Miss AWF Warszawa, 1-sza vice Miss oraz 2-ga vice Miss, wystartują w 

Gali Wyborów Miss Polska AWF, która odbędzie się w kwietniu 2011 w Warszawie. 

Samorządowcy sięgnęli szczytów organizując Otrzęsiny AWF pierwszego roku. 

Samorząd uczestniczył w dyskusji dotyczącej reorganizacji obozów letnich i zimowych na kierunkach 

TiR oraz WF (rezygnacji z części obozów, czasu ich trwania, zmniejszeniu liczby godzin) 

przeciwstawiając się takiej koncepcji, ze skutkiem pozytywnym. 

Od października 2010 studenci Uczelnianej Rady Samorządu Studentów brali czynny udział w 

remontowaniu byłego „Klubu Pracownika i Studenta”. Na początku lutego 2011 na AWF otworzyła 

się nowa klubo-kawiarnia kulturalna o nazwie „Sauna Marszałka”. Jest to miejsce, które pretenduje do 

stania się ostoją kultury studenckiej na całych Bielanach, obfituje w wydarzenia kulturalne takie jak 

Dyskusyjny Klub Filmowy, wieczory poezji, stand-up, wieczory karaoke, szkolenia Defendo. Sauna 

Marszałka jest również przysłowiowym domem akademickiego teatru studenckiego „Teatr Meta-

fizyczny”. W najbliższym czasie planowana jest seria prelekcji na temat założyciela Warszawskiego 

AWF-u, Józefa Piłsudskiego.  Wszystkie działania związane z klubo-kawiarnią konsultowane są 

z Uczelnianą Radą Samorządu Studentów. 

Samorząd studentów jest inicjatorem spotkań z przedstawicielami władz uczelni takich jak np. 

wspólna wigilia, uczczenie pamięci szczególnych zmarłych, spotkania wielkanocne itp. 

Uczelniana Rada Samorządu Studentów bierze czynny udział w działaniach Komisji branżowej 

Uczelni Wychowania Fizycznego przy PSRP. 

Na co dzień Samorząd Studentów współpracuje z warszawskimi klubami, kinami, teatrami, 

Operą i co miesiąc ma wejściówki dla studentów AWF Warszawa. 

Uczelniana Rada Samorządu Studentów była współorganizatorem Balu Studenckiego 

„Karnavauli 2011”.  

 

WWFiS w Białej Podlaskiej  

 

W roku akademickim 2010/2011 Samorząd Studencki realizował pracę w obszarach: dydaktyczno-

naukowym, kulturalno-rekreacyjnym i socjalno-bytowym, działając w czterech komisjach: 

dydaktycznej, sportowej, socjalnej i komisji ds. kultury.  

Komisja dydaktyczna podobnie jak w roku akademickim 2009/2010 podzielona została na cztery 

sekcje z uwagi na kierunki studiów: sekcję wychowania fizycznego, sekcję turystyki                    i 

rekreacji, sekcję fizjoterapii oraz sekcję kosmetologii.  

Komisja współdziałała z pracownikami Dziekanatu w sprawach organizacji studiów, planowania 

sesji egzaminacyjnych oraz opiniowania niektórych podań studentów dotyczących dydaktyki. 
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Poszczególne sekcje w ramach swoich kompetencji wyrażały opinie na temat realizowanego planu i 

programu studiów, a własne propozycje przedkładały Prodziekanowi                ds. Studentów. 

Komisja współpracowała i organizowała spotkania ze starostami roczników i starostami grup          

w sprawach organizacyjnych dotyczących procesu dydaktyczno-wychowawczego. 

 Komisja ds. kultury organizowała szereg imprez kulturalnych skierowanych do studentów              

i pracowników. Do najważniejszych wydarzeń roku akademickiego 2010/2011 należały m.in. IV 

Międzyuczelniany Maraton Pływacki Ekiden 2011 oraz Wybory Miss AWF Biała Podlaska 2010. 

Najpiękniejsze studentki bialskiego Wydziału wyłonione w powyższych wyborach uczestniczyły           

w II edycji Wyborów Miss Polski AWF organizowanych w macierzystej Uczeni AWF Warszawa. 

Komisja ds. kultury zajmowała się organizacją cyklicznych imprez, które na stałe wpisały się do 

studenckiego kalendarza: Studencki Halloween, Studenckie „Wieś Party”, Otrzęsiny studentów  I roku 

studiów, koncerty i studencką Wigilię. Największą uroczystością były Juwenalia 2011 zorganizowane 

w dniach 2011 w Bialskim Amfiteatrze przy współpracy z Klubokawiarnią Gramofon i Miejskim 

Ośrodkiem Kultury w Białej Podlaskiej. Gwiazdą imprezy był zespół „Piersi”.  

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. Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej 

Mężczyzn - Włochy 2010 Triest, Puchar Świata w skokach narciarskich - grudzień 2010 /Harrachov, 

Czechy/ i Puchar Świata w lotach narciarskich - styczeń 2011 /Harrachov, Czechy/. 

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 w roku ubiegłym regulaminu.  

Samorząd Studencki wspólnie z Zakładem Turystyki i Studenckim Kołem Turystycznym 

„Globtroter” kontynuował cykl prelekcji pt: „Spotkania na temat…..” i wykłady pt. „Z wędrówką 

przez świat…”. Prelegentami cyklicznie odbywających się spotkań byli zaproszeni goście, pracownicy 

i studenci bialskiego Wydziału. 

 

1.5.  ZESPOŁY TAŃCA LUDOWEGO 

 

1.5.1. ZESPÓŁ TAŃCA LUDOWEGO „WARSZAWA”  
 

W okresie sprawozdawczym zespół prezentował się siedmiokrotnie:  

 koncert podczas zjazdu absolwentów AWF z udziałem blisko 30-osobowej grupy 

wychowanków zespołu z różnych lat, 

  doroczny koncert w ramach akcji „Studenci – Dzieciom” dla pacjentów Centrum Zdrowia 

Dziecka,   

 oprawa wigilii uczelnianej,  

 prezentacja w czasie „Dni otwartych drzwi”,  

 oprawa artystyczna 2 spotkań seniorów w bielańskim Ośrodku Pomocy Społecznej,  

 odpustowy koncert w Mławie. W tym roku nie udało się pozyskać zewnętrznych środków 

finansowych, toteż nie odbył się koncert galowy, który od kilku lat zamykał sezon artystyczny. 

Nabór do grupy początkującej przeprowadzony został dwukrotnie i objęto szkoleniem blisko 30 

studentów, jednak w grupach zaawansowanych na regularne zajęcia uczęszczało pod koniec roku 

akademickiego zaledwie 9 osób. Aktualnie 2 grupy szkoleniowe liczą łącznie 39 osób. Jedną z 

przyczyn takiego stanu rzeczy był fakt, że nie doszedł do skutku zimowy obóz szkoleniowy, który był 
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zawsze ważnym elementem szkolenia tancerzy. Powodem jego odwołania była deklaracja blisko 

połowy członków zespołu o braku możliwości pokrycia kosztów takiego przedsięwzięcia. 

 

1.5.2. ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „PODLASIE”  

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

76 osób - studentów wszystkich kierunków studiów. Działalność zespołu oparta była na popularyzacji 

i prezentacji polskiego folkloru, a przede wszystkim rodzimego Podlasia. Zespół jest członkiem 

stowarzyszeń folklorystycznych C.I.O.F.F. i PASF.  

Działalność zespołu oparta została o Stowarzyszenie Folklorystyczne – Zespół Pieśni i Tańca 

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

oraz popularyzowanie polskiej twórczości w zakresie folkloru poza granicami kraju. Głównym 

zadaniem Stowarzyszenia jest edukacja młodzieży akademickiej w zakresie kształtowania i 

umacniania patriotycznych postaw, promocja regionu południowego Podlasia                 i 

kształtowanie pozytywnego wizerunku regionu oraz prezentowanie najbardziej wartościowych 

osiągnięć twórczych i wykonawczych akademickiego ruchu folklorystycznego w kraju i za granicą.  

W roku akademickim 2010/2011 Zespół uczestniczył i był organizatorem trzech warsztatów 

tanecznych. Pierwsze czterodniowe - dotyczące tańca jazzowego zorganizowane zostały w grudniu 

2010 roku, a wykładowcą była Pani Anna Wielogórska. Kolejne warsztaty z tańca klasycznego 

prowadzone przez Panią Milenę Jurczyk choreografa i wykładowcę Gdańskiej Szkoły Baletowej.  

W roku sprawozdawczym studenci „Podlasia” uczestniczyli w koncertach i festiwalach 

folklorystycznych w Białej Podlaskiej (Międzynarodowy XX Jarmark Folkloru) Austrii (Wiedeń), 

Chorwacji (Crikvenica) podczas wyjazdów studenci mieli okazję zwiedzić takie stolice jak Wiedeń i 

Budapeszt. 

Współpraca z Państwową Szkołą Muzyczną I i II stopnia zaowocowała utworzeniem orkiestry 

kameralnej składającej się ze studentów WWFiS oraz uczniów szkoły pod kierownictwem Pana 

Waldemara Robaka.  

 

1.6. SPORT AKADEMICKI 
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W roku akademickim 2010/2011 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w 

Warszawie przystąpiła do rywalizacji międzyuczelnianej organizowanej przez Akademicki Związek 

Sportowy, podczas której miała swoich reprezentantów w 31 dyscyplinach z 41 w ramach 

Akademickich Mistrzostw Polski oraz 28 dyscyplinach z 38 w ramach Akademickich Mistrzostw 

Warszawy i Mazowsza. 

 

Poniżej przedstawione są szczegółowe wyniki poszczególnych startów: 

AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI 

Lp. Dyscyplina 
Liczba 

studentów AWF 
Wynik studentów AWF 

1 Aerobik Sportowy 4 18 miejsce w klasyfikacji generalnej 

2 Badminton 14 3 miejsce w klasyfikacji generalnej 

3 Biegi Przełajowe Kobiet 4 Udział bez klasyfikacji drużynowej 

4 Biegi Przełajowe Mężczyzn 4 Udział bez klasyfikacji drużynowej 

5 Ergometr Wioślarski Kobiet 4 Udział bez klasyfikacji drużynowej 

6 Ergometr Wioślarski Mężczyzn 3 Udział bez klasyfikacji drużynowej 

7 Judo Kobiet 2 Udział bez klasyfikacji drużynowe 

8 Judo Mężczyzn 12 3 miejsce w klasyfikacji generalnej 

9 Lekkoatletyka Kobiet 3 Udział bez klasyfikacji drużynowe 

10 Lekkoatletyka Mężczyzn 5 Udział bez klasyfikacji drużynowe 

11 Koszykówka Kobiet 16 16 miejsce w klasyfikacji generalnej 

12 Koszykówka Mężczyzn 16 5 miejsce w klasyfikacji generalnej 

13 Narciarstwo Alpejskie Kobiet 2 Udział bez klasyfikacji drużynowej 

14 Narciarstwo Alpejskie Mężczyzn 6 18 miejsce w klasyfikacji generalnej 

15 Piłka Nożna 24 16 miejsce w klasyfikacji generalnej 

16 Piłka Ręczna Kobiet 16 2 miejsce w klasyfikacji generalnej 

17 Piłka Siatkowa Kobiet 14 18 miejsca w klasyfikacji generalnej 

18 Pływanie Kobiet 12 3 miejsce w klasyfikacji generalnej 

19 Pływanie Mężczyzn 8 Udział bez klasyfikacji drużynowej 

20 Siatkówka Plażowa Kobiet 6 21 miejsce w klasyfikacji generalnej 

21 Siatkówka Plażowa Mężczyzn 6 18 miejsce w klasyfikacji generalnej 

22 Snowboard Kobiet 6 19 miejsce w klasyfikacji generalnej 

23 Snowboard Mężczyzn 6 23 miejsce w klasyfikacji generalnej 

24 Tenis Stołowy Kobiet 5 20 miejsce w klasyfikacji generalnej 

25 Tenis Stołowy Mężczyzn 5 21 miejsce w klasyfikacji generalnej 

26 Trójbój Siłowy 4 Udział bez klasyfikacji drużynowej 
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27 Wioślarstwo 13 2 miejsce w klasyfikacji generalnej 

28 Wspinaczka Sportowa Kobiet 3 Udział bez klasyfikacji drużynowej 

29 Wspinaczka Sportowa Mężczyzn 2 Udział bez klasyfikacji drużynowej 

30 Trójbój Siłowy 3 Udział bez klasyfikacji drużynowej 

31 Jeździectwo 1 Udział bez klasyfikacji drużynowej 

 

     We wszystkich 31 dyscyplinach uczestniczyło 229 studentów Akademii Wychowania 

Fizycznego, którzy łącznie zdobyli 3 złotych, 5 srebrnych i 8 brązowych medali w klasyfikacji 

indywidualnej, a Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie zajęła 4 

miejsce w typie uczelni wychowania fizycznego, 33 miejsce w klasyfikacji generalnej, czyli o 

dwanaście niżej niż w roku ubiegłym. W klasyfikacji typów uczelni sportowych wyprzedzają nas 

AWF Katowice, AWF Kraków, AWF Wrocław. 

 

     Akademickie Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza posiadają niższą rangę od Akademickich 

Mistrzostw Polski, stąd niższe zainteresowanie studentów uczestnictwem w tych imprezach, zwłaszcza 

w konkurencjach indywidualnych gdyż nie stanowią one przepustek na Akademickie Mistrzostwa 

Polski, a wyniki w nich osiągnięte nie upoważniają studentów do otrzymania stypendium sportowego 

na naszej uczelni. W dyscyplinach (głównie sporty drużynowe) gdzie wysokie lokaty w ligach 

akademickich są traktowane jako runda eliminacyjna do Akademickich Mistrzostw Polski 

zainteresowanie i uczestnictwo studentów Akademii Wychowania Fizycznego jest duże. Tym bardziej 

cieszy bardzo dobra postawa reprezentacji piłkarzy nożnych i piłkarzy ręcznych w tych rozgrywkach. 

 

AKADEMICKIE MISTRZOSTWA WARSZAWY i MAZOWSZA 

Lp. Dyscyplina 
Liczba 

studentów AWF 
Wynik studentów AWF 

1 Badminton Kobiet 7 
- 2 miejsce w klasyfikacji generalnej 

- złoty medal w konkurencji indywidualnej 

2 Badminton Mężczyzn 6 
- 2 miejsce w klasyfikacji generalnej 

- złoty medal w konkurencji infywidualnej 

3 Biegi Przełajowe Kobiet 3 - 7 miejsce w klasyfikacji generalnej 

4 Biegi Przełajowe Mężczyzn 4 - 8 miejsce w klasyfikacji generalnej 

5 Ergometr Wioślarski Kobiet 9 

- 4 miejsce w klasyfikacji generalnej 

- złoty, srebrny i brązowy medal w 

konkurencjach indywidualnych 

6 Ergometr Wioślarski Mężczyzn 21 

- 2 miejsce w klasyfikacji generalnej 

- srebrny i brązowy medal w konkurencji 

indywidualnych 

7 Futsal 14 - 6 miejsce w klasyfikacji generalnej 

8 Judo Mężczyzn 14 
- 2 miejsce w klasyfikacji generalnej 

- trzy złote, dwa srebrne i trzy brązowe 
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medale w konkurencjach indywidualnych 

9 Koszykówka Kobiet 14 - 6 miejsce w I lidze 

10 Koszykówka Mężczyzn 14 - 4 miejsce w I lidze 

11 Lekkoatletyka Kobiet 4 - Udział bez klasyfikacji drużynowej 

12 Narciarstwo Alpejskie Mężczyzn 2 - Udział bez klasyfikacji drużynowej 

13 Piłka Nożna 30 - 1 miejsce w I lidze  

14 Piłka Ręczna Mężczyzn 16 - 1 miejsce w I lidze 

15 Piłka Siatkowa Kobiet 14 - 6 miejsce w I lidze 

16 Piłka Siatkowa Mężczyzn 14 - 7 miejsce w I lidze 

17 Pływanie Kobiet 10 

- 4 miejsce w klasyfikacji generalnej 

- 1 złoty, 2 srebrne i 1 brązowy medal w 

konkurencjach indywidualnej 

- złoty medal w sztafecie kobiet 

18 Pływanie Mężczyzn 8 - 5 miejsce w klasyfikacji generalnej 

19 Siatkówka Plażowa Kobiet 6 - 4 miejsce w klasyfikacji generalnej 

20 Siatkówka Plażowa Mężczyzn 6 - 3 miejsce w klasyfikacji generalnej 

21 Snowboard Kobiet 6 
- 4 miejsce w klasyfikacji generalnej 

- złoty medal w konkurencji indywidualnej 

22 Snowboard Mężczyzn 6 

- 4 miejsce w klasyfikacji generalnej 

- brązowy medal w konkurencji 

indywidualnej 

23 Tenis Stołowy Kobiet 3 - 6 miejsce w klasyfikacji generalnej 

24 Tenis Stołowy Mężczyzn 6 

- 4 miejsce w klasyfikacji generalnej 

- złoty i brązowy medal w konkurencji 

indywidualnej 

 

            Poza startami w oficjalnych zawodach organizowanych przez Akademicki Związek Sportowy 

w ramach Akademickich Mistrzostw Polski i Akademickich Mistrzostw Warszawy i Mazowsza 

studenci AWF Warszawa uczestniczyli również w Akademickim Pucharze Polski AZS Winter Cup w 

narciarstwie i snowboardzie, Pucharze Kanclerza Wyższej Szkoły Edukacji w Sporcie oraz Pucharze 

Rektora Akademii Obrony Narodowej. Ponadto studenci naszej Uczelni brali udział w zawodach 

organizowanych w ramach Juwenaliów Warszawskich i Varsoviady – Igrzysk Studentów I roku oraz 

zawodach organizowanych przez różne specjalizacje na naszej uczelni. 

 Od paru lat w trakcie trwania roku akademickiego, dla studentów Akademii Wychowania 

Fizycznego prowadzone są treningi z różnych dyscyplin sportowych. Aktualnie, czynnie działa 12 

takich sekcji sportowych. Większość treningów odbywa się w godzinach wieczornych i prowadzone 

woluntarystycznie przez studentów lub pracowników AWF Warszawa (wykwalifikowanych 

instruktorów/trenerów). Ponadto od tego roku w ramach studenckich sekcji uczelnianych, na Sali 

tanecznej przy stołówce, prowadzone są zajęcia z tańca nowoczesnego/cheerleaderingu i utworzony 



 39 

został zespół Bell Arto cheerleaders AWF Warszawa, który bierze udział w Mistrzostwach Polski 

Cheerleaders oraz występuje na różnych imprezach sportowo-okolicznościowych.  

 

Poniżej przedstawione są sekcje, liczebności ich członków oraz miejsca treningów. 

SEKCJE SPORTOWE AWF WARSZAWA 

Lp. Dyscyplina Liczba studentów  Miejsce treningu 

1 Aerobik Sportowy 10 Sala fitness – Pawilon 43, 

2 Badminton 14 SG. 1, SG. 4, 

3 Ergometr Wioślarski 20 Sala wioślarska, 

4 Futsal Kobiet 20 Sektor 2, S.LA, 

5 Futsal Mężczyzn 20 Sektor 2, S.LA, 

6 Koszykówka Kobiet 16 SG. 4, 

7 Koszykówka Mężczyzn 16 Sektor 1, S.LA, 

8 Piłka Nożna 24 Sektor 2, S.LA, boisko do piłki nożnej 

9 Piłka Siatkowa Kobiet 18 Sektor 1, S.LA, SG. 4, 

10 Piłka Siatkowa Mężczyzn 18 Sektor 1, S.LA, SG. 4, 

11 Tenis Stołowy 10 Sala szermiercza – Pawilon Sportów Walki 

12 Trójbój Siłowy 10 Siłownia przy S.LA, 

 

 

1.7. DZIAŁALNOŚC PROMOCYJNA 
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Działalność promocyjna Uczelni polegała na zróżnicowanych działaniach reklamowych 

i informacyjnych, wynikających zarówno z potrzeb Uczelni, jak i jej otoczenia oraz marketingowego 

dostosowania do odpowiednich odbiorców. 

 

Promocja Uczelni uwzględniała następujące obszary działania: 

1. reklama Uczelni, 

2. kontakty promocyjne, 

3. materiały promocyjne, 

4. współorganizowanie imprez i konferencji uczelnianych, 

5. wydawanie Akademickich Wiadomości Freestylowych, 

6. prowadzenie strony internetowej i profilu w serwisie społecznościowym  Facebook. 

1. Reklama Uczelni 

Informacje o ofercie edukacyjnej Uczelni zostały zamieszczone w informatorach: 

 Perspektywy „Informator dla kandydatów na studia”, 

 Telbit „Informator o studiach”, 

 PWN „ Informator PWN dla maturzysty”, 

 „Studia Podyplomowe i MBA”, 

 „Informator o Szkołach Wyższych i Policealnych”. 

Nieodpłatnie zostały zamieszczone informacje w portalach internetowych m.in.:  

 www.uczelnie.info.pl 

 www.szkoly.info.pl 

 edu.info.pl 

 www.edukacja.net 

 www.krasp.org.pl 

 www.superstudia.pl 

 www.akademiapwn.pl 

Akademia była promowana w następujących przedsięwzięciach: 

 Dni Otwartych Drzwi, 

 XIV i XV Międzynarodowy Salony Edukacyjny Perspektywy, 

 Akademickie Targi Pracy JOBBING 2011, 

 Promocja studiów II i III stopnia publicznych uczelni warszawskich, 

 15 Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. 

2. Kontakty promocyjne 

W ramach działań promocyjnych prowadzona była współpraca z mediami ogólnopolskimi 

i regionalnymi, co zaowocowało notatkami i artykułami w prasie nt. Uczelni m.in. w TVP 1, TVP 

Sport, TVP Info, TVN Warszawa, w programie radiowym, w miesięczniku Cogito, dziennik Metro, 

Nasze Bielany, Lider, Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 

Prowadzona była codzienna aktualizacja informacji o aktualnych wydarzeniach uczelnianych, 

zapowiedzi imprez, promocji konkursów oraz zamieszczanie zdjęć z wydarzeń mających miejsce na 

terenie Uczelni.  

3. Materiały promocyjne 

Na potrzeby reprezentacyjne Uczelni i w ramach działań na rzecz rekrutacji zostały przygotowane 

zestawy promocyjne opatrzone w logo AWF Warszawa.  

Wydrukowane zostały ulotki informacyjne dla kandydatów na I i II stopień studiów, jak również 

informatory z ofertą studiów podyplomowych i kursów specjalistycznych.  

Wydany został dwujęzyczny folder informacyjny promujący Uczelnię na targach edukacyjnych, 

konferencjach, spotkaniach służbowych i prezentacjach uczelni za granicą. 

4. Współorganizowanie imprez, konferencji, konkursów uczelnianych 

Działalność promocyjna dotyczyła również udziału w organizacji imprez na terenie Uczelni. 
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 Inauguracja roku akademickiego, 

 Święto Uczelni, 

 Współorganizowanie konkursu fotograficznego, 

 Organizacja spotkań promujących projekt „System wspierający prowadzenie prac badawczo-

naukowych oraz współdziałanie i publikację wyników prac”. 

5. Wydawanie Akademickich Wiadomości Freestylowych 

Comiesięczny, elektroniczny biuletyn informacyjny jest wydawany od października 2010 r.  Ukazują 

się w nim informacje dot. m.in. wydarzeń z życia Uczelni,  sukcesów, konferencji, ciekawych 

projektów.  

6. Prowadzenie strony internetowej i profilu w serwisie społecznościowym  Facebook 

Prowadzona jest codzienna aktualizacja informacji dot. wydarzeń uczelnianych, zapowiedzi imprez, 

konferencji i seminariów, rekrutacji, jak również innych obszarów życia uczelnianego. 

Profil prowadzony w serwisie społecznościowym Facebook ma na celu szybkie dotarcie 

z informacjami bezpośrednio do osób zainteresowanych.  

 

2. 

Zasoby ludzkie 
 

2.1. NAUCZYCIELE AKADEMICCY 
 

Stan zatrudnienia nauczycieli akademickich w AWF w Warszawie (na dzień 30 czerwca 2011 r.) 
 

Stanowisko 

Miedzywydz. 

Lab. 

Neuropsycho

fizjologii 

Wydział 

 WWFiS w 

Białej 

Podlaskiej 

Razem 

WWF WR WTiR 

Profesor 

zwyczajny 
 7 7 1 14 29 

Profesor 

nadzwyczajny z 

tytułem 

 1 1 - - 2 

Profesor 

nadzwyczajny 
 13 10 9 17 49 

Adiunkt 1 50 22 12 42 127 

Adiunkt /doktor 

habilitowany/ 
 2 1 - - 3 

Docent  12 2 - 7 21 

Asystent /dr/  - 2 - 1 3 

Asystent  17 15 8 4 44 

St. wykładowca 

/dr hab./ 
 - - - - - 

St. wykładowca 

/dr/ 
 12 6 3 25 46 

St. wykładowca 

/mgr/ 
 10 5 2 10 27 
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Wykładowca  18 7 12 21 58 

Lektor  - - 1 4 5 

Instruktor  2 1 1 7 11 

Razem 1 

144 79 49 

152 425 
272 

 

 

     W okresie od 01.10.2010 r. do 30.06.2011 r. zostało w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie przyjęto 8 nauczycieli akademickich oraz rozwiązano stosunek pracy 

z 7 nauczycielami akademickimi. 

     W roku akademickim 2010/2011 w okresie od 01.10.2010 r. do 30.09.2011 r. - 13 osób z grupy 

nauczycieli akademickich przejdzie na świadczenie emerytalne z czego 9 nauczycieli  będzie 

ponownie zatrudnionych. 

     W  Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej w okresie od 01.10.2011 r. do 

30.06.2011 r. przyjęto 6 nauczycieli akademickich  i rozwiązano stosunek pracy z 2 osobami. Z 2 

osobami nastąpiło wygaśnięcie stosunku pracy z powodu śmierci pracownika. Do końca roku 

akademickiego planowane jest odejście 3 osób z grupy nauczycieli akademickich na świadczenie 

emerytalne. 

 

2.2. PRACOWNICY NIEBĘDĄCY NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI 
 

Stan zatrudnienia pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w AWF w Warszawie  

(na dzień 30 czerwca 2011 r.) 

 

 

 

Grupy 

pracownicze 

Wydział 

WWFiS Biała 

Podlaska 
Razem 

WWF WR WTiR 

Administracja 

dydaktyczna 

 

36 20 11  

23 

 

 

90 

 67 

Administracja 

centralna 
128 52 180 

Pracownicy 

fizyczni 
74 55 129 

Projekty UE 10 - 10 

Razem 279 130 409 

 

 

        W okresie od 01.10.2010 r. do 30.06.2011 r. grupie pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, przyjęto 11 osób   
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oraz rozwiązano stosunek pracy z 59 pracownikami. /w tym 36 osób  ze Straży Akademickiej/. Z 5 

osobami rozwiązano umowę o pracę z powodów ekonomicznych /likwidacja stanowiska pracy/. 

         W roku akademickim 2010/2011 w okresie od 01.10.2010 r. do 30.09.2011 r. 6 osób z grupy 

pracowników niebędących nauczycielami akademickimi przejdzie na świadczenie emerytalne z czego 

2 osoby  będą ponownie zatrudnione. 

          Wśród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Wydziale Wychowania 

Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej rozwiązano umowę o pracę z 7 osobami z czego 2 osoby 

przeszły na świadczenie emerytalne.  

 

3. 

Działalność naukowa 
 

3.1. PROJEKTY BADAWCZE, DZIAŁANIA STATUTOWE I WŁASNE 
 

Plan działalności naukowej Uczelni obejmuje 3 podstawowe działy: 

a) projekty badawcze uzyskane w drodze konkursów organizowanych przez Ministerstwo 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

b) badania statutowe, 

c) badania własne. 

Nowe tematy badawcze są przyjmowane do planu działalności naukowej AWF Warszawa 

po wnikliwej opinii recenzenta Senackiej Komisji Nauki i za zgodą Prorektora ds. Nauki i 

Współpracy Międzynarodowej. Osoby te potwierdzają również zasadność wnioskowanych kwot na 

realizację planowanych badań. 

 

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu – wyszczególnienie: 

 

W Wydziale WWFIS stała aktywność pracowników w zakresie rozwoju naukowego ma swoje 

odzwierciedlenie w uzyskiwaniu kolejnych stopni naukowych. 

W Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w dniu 03.02.2011 r. obronił pracę doktorską 

mgr Piotr Siłakiewicz . 
W naszym Wydziale miała miejsce druga z kolei obrona pracy doktorskiej po otrzymaniu uprawnienia 

do nadawania stopnia naukowego doktora.  Rada Wydziału nadała stopień doktora nauk o kulturze 

fizycznej mgr Agnieszce Kędrze dnia 14.04.2011 r. nt. „Wybrane czynniki ryzyka przeciążeń 

kręgosłupa lędźwiowego dzieci i młodzieży”. 

Dnia 07.07.2011 r. Rada Wydziału WWFIS nadała stopień doktora nauk o kulturze fizycznej 

pracownikowi AWF w Gdańsku mgr Magdalenie Rokickiej-Hebel. 

Aktualnie otwarte przewody doktorskie posiada 3 pracowników Wydziału. 

Dnia 23.11.2010 roku odbyła się w AWF w Warszawie obrona pracy habilitacyjnej dr Adama 

Czaplickiego nt. „Modelowanie we współrzędnych naturalnych w biomechanice”. 

W 2010 roku dwóch pracowników Wydziału otrzymało znaczące wyróżnienia za działalność 

naukową:  

 dr hab. prof. nadzw. Adam Czaplicki otrzymał Indywidualną Nagrodę Naukową przyznana 

przez Komitet rehabilitacji, kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN 

 dr Krzysztof Piech otrzymał Doktorat honoris causa przyznany przez Latvijas Sporta 

Pedagogijas Akademiję w Rydze, Łotwa 

Pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu prowadzili            

w roku akademickim 2010/2011 badania naukowe w ramach badań statutowych i własnych (ten rodzaj 

badań otrzymał ostatni już rok finansowanie). 
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3.1.1. PROJEKTY BADAWCZE 
 

W roku akademickim 2010/2011 pracownicy naukowo-dydaktyczni  AWF Warszawa realizowali 

następujące projekty badawcze: 

1. „Funkcjonalna ocena ustawienia miednicy pacjentów z idiopatycznym bocznym skrzywieniem 

kręgosłupa w procesie leczenia zachowawczego” – dr hab. n. med. prof. nzw. AWF Janusz 

Domaniecki (Wydział Rehabilitacji), grant własny; 

2. „Badanie skuteczności nowej metodyki kinezyterapii pacjentów po pierwszym udarze mózgu 

powodującym deficyt motoryczny, rozpoczynanej pomiędzy 1 a 3 miesiącem od incydentu, w 

porównaniu ze standardowym leczeniem ruchem prowadzonym w grupie kontrolnej” – dr Maciej 

Krawczyk (Wydział Rehabilitacji), grant habilitacyjny; 

3. „Modelowanie udziałów mięśni kończyny dolnej za pomocą sztucznych sieci neuronowych 

podczas chodu osób niepełnosprawnych” – prof. dr hab. Andrzej Wit (Wydział Rehabilitacji), 

grant własny; 

4. „Rola prozdrowotnej aktywności ruchowej Polaków po 65 roku życia jako elementu profilaktyki 

gerontologicznej w utrzymaniu sprawności funkcjonalnej i polepszaniu jakości życia” zadanie 5 

realizowane w ramach Projektu Badawczego Zamawianego-MEN-9/2/20/14 – dr hab. prof. nzw. 

AWF Andrzej Dąbrowski (Wydział Wychowania Fizycznego). Grant zamawiany pt.: „Aspekty 

medyczne, psychologiczne, socjologiczne       i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce” 

przyznany został Międzynarodowemu Instytutowi Biologii Molekularnej i Komórkowej, który 

realizuje projekt razem                  z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademią 

Medyczną we Wrocławiu, Śląską Akademią Medyczną w Katowicach, Politechniką Śląską i 

Akademią Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie; 

5. „Charakterystyka wieloletniego procesu szkolenia pływaków AZS-AWF Warszawa 

reprezentujących najwyższy poziom sportowy” – dr hab. prof. nzw. AWF Krzysztof Buśko 

(Wydział Wychowania Fizycznego), grant rozwojowy; 

6. „Badanie wpływu zmienności mtDNA i genów jądrowych związanych z fizjologią mitochondriów 

na poziom wyników w sportach szybkościowych i wytrzymałościowych” – dr hab. prof. nzw. 

AWF Cezary Żekanowski (Wydział Wychowania Fizycznego), grant własny; 

7. „Zdrowie polskich dzieci i młodzieży w świetle poziomu kondycji fizycznej” –dr Janusz Dobosz 

(Wydział Wychowania Fizycznego), grant własny; 

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

przebieg ciąży i porodu” – dr hab. prof. nzw. AWF Monika Guszkowska (Wydział Wychowania 

Fizycznego), grant własny; 

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

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

Monika Guszkowska (Wydział Wychowania Fizycznego), grant promotorski; 

10. „Turystyka zrównoważona i rekreacja w Kampinoskim Parku Narodowym – możliwości i bariery 

rozwoju” - dr hab. prof. nzw. AWF Ludwik Mazurkierwcz (Wydział Wychowania Fizycznego), 

grant promotorski; 

11. „Ocena zmian dynamiki stabilizacji posturalnej w procesie starzenia” – prof. dr hab. Janusz 

Błaszczyk (Wydział Rehabilitacji), grant własny. 

 

  W styczniu 2010 roku na 39 konkurs MNiSW złożono 5 wniosków; finansowanie uzyskały 3 

wnioski: dr hab. prof. nzw. AWF Moniki Guszkowskiej i dr hab. prof. nzw. AWF Ludwika 

Mazurkiewicza o grant promotorski oraz prof. dr hab. Janusza Błaszczyka o grant własny. Na lipcowy, 

40 konkurs, złożone zostały 4 wnioski o grant własny. Rekomendację do finansowania uzyskał projekt 

dr hab. prof. nzw. AWF Zbigniewa Lwa-Starowicza „Seksualność pacjentek po mastektomii”. Był to 

ostatni konkurs przeprowadzony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gdyż 1 

października 2010 roku weszły w życie m.in. trzy ważne ustawy dotyczące zasad finansowania nauki z 
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budżetu państwa. Ustawy te zmieniły dotychczasowe zasady występowania o granty i inne dotacje na 

działalność naukową szkół wyższych. Są to ustawy z 30 kwietnia 2010 roku: o zasadach finansowania 

nauki, o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju i Narodowym Centrum Nauki. 

Na pierwszy konkurs Narodowego Centrum Nauki, ogłoszony w czerwcu 2011 roku pracownicy 

naukowo-dydaktyczni AWF Warszawa złożyli 9 wniosków: WWF 1 wniosek, WWFiS w Białej 

Podlaskiej 2 wnioski, WTiR i WR po 3 wnioski.  

 

 W 2011 roku złożono 2 wnioski o finansowanie projektów badawczych do Narodowego 

Centrum Badań i Rozwoju: 

- „Wspomaganie treningu motorycznych zaburzeń mowy” kierownik prof. dr hab. n. med. Marek 

Kowalczyk. Jednostki realizujące: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 

(lider projektu), Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, 

Przedsiębiorstwo ELMICO Aparatura Specjalna; 

- „System wsparcia treningu metodą Biofeedback EEG/EMG w sporcie kwalifikowanym”, 

kierownik dr Mirosław Mikicin. Jednostki realizujące: Akademia Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie (lider projektu), Przedsiębiorstwo ELMICO Aparatura 

Specjalna. 

 

3.1.2. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA 
 

 Badania statutowe stanowią najpoważniejszą grupę realizowanych projektów badawczych 

obejmującą zadania prowadzone w sposób ciągły. Środki finansowe na ich realizację otrzymują 

poszczególne wydziały w zależności od posiadanych kategorii przyznawanych raz na 4-5 lat w oparciu 

o przeprowadzane oceny parametryczne. W 2010 roku przyznano Wydziałowi Wychowania 

Fizycznego i Wydziałowi Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej kategorię B, a 

Wydziałowi Rehabilitacji kategorię C. 

 W 2010 roku Uczelnia uzyskała dotację podmiotową na dofinansowanie działalności 

statutowej w wysokości 678 938 zł. w tym: 

- Wydział Wychowania Fizycznego     464 840,- zł, 

- Wydział Rehabilitacji       174 538,- zł, 

- Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej   39 560,- zł. 

W 2010 r. plan badań statutowych AWF Warszawa obejmował 37 tematów w tym: WWF 23 

tematy, WR 6 tematów, a WWFiS w Białej Podlaskiej 8 tematów. 

Wydatki poniesione w 2010 roku na poszczególne tematy (dla wydziałów warszawskich) 

przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania. 

 W 2011 roku AWF Warszawa otrzymała dotację podmiotową na dofinansowanie działalności 

statutowej w podziale na poszczególne panele finansowania.  

Na utrzymanie potencjału badawczego Wydziały otrzymały: 

- Wydział Wychowania Fizycznego     453 955,- zł, 

- Wydział Rehabilitacji         81 989,- zł, 

- Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej   54 651,- zł. 

Dotacja celowa na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi 

związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich 

finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym w 2011 roku wyniosła: 

- Wydział Wychowania Fizycznego     173 616,- zł, 

- Wydział Rehabilitacji           4 368,- zł, 

- Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej   16 651,- zł. 

Wykaz aktualnie prowadzonych projektów badawczych znajduje się na naszej stronie 

internetowej (www.awf.edu.pl ; Nauka; Badania naukowe: Aktualnie realizowane badania naukowe) 

  

http://www.awf.edu.pl/
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Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu – wyszczególnienie: 

 

W roku 2010 realizowano 10  tematów  badawczych: 

DS. 84 „Etniczne i kulturowe uwarunkowania przemian tradycyjnych form aktywności fizycznej 

mniejszości zamieszkujących tereny wschodniej Polski” 

Kierownik tematu: dr hab. prof. nadzw. Ryszard Cieśliński 

Wykonawcy: dr Ireneusz Chaliburda,  dr Marcin Bochenek, mgr Emma Cieślińska, dr Igor Cieśliński, 

dr Krzysztof Piech – realizacja tematu została przedłużona 30 czerwca 2010 r. 

DS. 91 „Kompetencje pedagogiczne studentów wychowania fizycznego wybranych uczelni                 

w Polsce” – realizacja tematu przedłużona do 31 grudnia 2010 r. 

Kierownik tematu: dr hab. prof. nadzw. Ryszard Cieśliński                  

Wykonawcy: dr Anna Bochenek 

DS. 103 „Wysiłek fizyczny a stężenie leptyny we krwi kobiet” 

Kierownik tematu: dr Małgorzata Charmas                                                        

Wykonawcy: dr hab. prof. nadzw. Benedykt H. Opaszowski, dr Barbara Długołęcka,                           

mgr Wilhelm Gromisz, dr Ewa Jówko,  dr hab. prof. nadzw. Robert Charmas, dr hab. prof. nadzw. 

Jerzy Sadowski 

DS. 109 „Ocena stopnia mineralizacji (BMC) i gęstości (BMD) kości u dziewcząt uprawiających 

pływanie. Badania długofalowe” 

Kierownik: dr Barbara Długołęcka                                            

Wykonawcy: dr Anna Czeczuk, dr hab. prof. nadzw. Jan Czeczelewski, prof. dr hab. Barbara 

Raczyńska 

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

Kierownik: dr hab. prof. nadzw. Krystyna Górniak 

Wykonawcy: dr Helena Popławska, dr Agnieszka Dmitruk, dr Adam Wilczewski, dr Anna Czeczuk, dr 

Wojciech Hołub, mgr Bartłomiej Kargulewicz 

DS. 117  „Jakość życia studentów wychowania fizycznego AWF w Warszawie oraz ZWWF          w 

Białej Podlaskiej w czasie trwania studiów licencjackich” 

Kierownik: dr Maria Anna Turosz 

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

Kierownik: dr Agnieszka Wasiluk 

Wykonawcy: prof. dr hab. Maciej Skład, dr Jerzy Saczuk, mgr Dorota Olszewska 

DS. 136 „Ocena jakości życia i stanu funkcjonalnego osób z młodzieńczymi skoliozami 

idiopatycznymi, leczonych zachowawczo w wieku rozwojowym” 

Kierownik: dr Maciej Płaszewski 

Wykonawcy:  dr hab. Roman Nowobilski,  mgr Paweł Kowalski, mgr Maciej Cieśliński,                      

dr Wiesław Chwała, lek.med. Ryszard Batycki, mgr Jacek Starzyński, dr med. Andrzej Dybczak,                                          

dr med. Renata Mańko-Juraszek, dr Marek Bawelski, dr Kamilla Matusiewicz, dr Arkadiusz Wasiński 

DS. 141 „Styl życia polskiej młodzieży akademickiej na tle stylu życia młodzieży z wybranych krajów 

Europy Wschodniej” 

Kierownik: dr hab. prof. nadzw. Ryszard Cieśliński 

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

Daniluk oraz partnerzy zagraniczni 

DS. 142 „Skuteczność nauczania czynności ruchowych w zależności od rodzaju informacji zwrotnej i 

stopnia trudności ćwiczeń” 

Kierownik: dr hab. prof. nadzw. Jerzy Sadowski 

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

Na realizację badań statutowych w roku 2010 otrzymaliśmy z Ministerstwa Nauki                       

i Szkolnictwa Wyższego dotację w wysokości 39.560,00 zł.  Wykorzystano kwotę 69.298,03 zł;            

w pierwszej kolejności w całości dotację pozostałą z poprzedniego roku 2009.  
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Struktura kosztów (koszty bezpośrednie w podziale na rodzaje wydatków i koszty pośrednie) 

poniesionych na realizację badań statutowych w roku 2010 została przedstawiona w poniższej tabeli, 

opracowana na podstawie kalkulacji wynikowych poszczególnych projektów. 

 

Lp. Wyszczególnienie kosztów Badania statutowe Badania własne 

I. Koszty bezpośrednie w tym: 60 259,16 27 858,29 

1. Aparatura  0,00 9 445,00 

2. Wynagrodzenie z pochodnymi 5 662,88 3 950,00 

3. Usługi obce 12 892,41 5 931,01 

4. Udział w konferencjach 992,65 1 590,00 

5. Wyposażenie 17 082,74 0,00 

6. Materiały biurowe 2 362,97 2 953,23 

 7. Materiały do badań 14 252,40 0,00 

8. Odczynniki laboratoryjne 5 307,51 2 871,35 

9. Delegacje krajowe 1 705,60 1 117,70 

10. Delegacje zagraniczne 0,00 0,00 

II. Koszty pośrednie (15%) 9 038,87 2 761,99 

R A Z E M   KO S Z T Y 69 298,03 30 62,28 

 

Podsumowując działalność statutową w WWFiS należy stwierdzić, że w 2010 roku w badania 

statutowe zaangażowanych było 33 pracowników naukowo-dydaktycznych. 
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1. Sportów 

Indywidualnych 

 

- 

 

- 

 

1 

 

6 

 

3 

 

4 

 

28 

 

2 

 

4 

 

6 

2. Zespołowych 

Gier Sportowych 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2 

 

- 

 

- 

 

18 

 

1 

 

1 

 

2 

3. Wychowania 

Fizycznego 

 

- 

 

- 

 

1 

 

5 

 

- 

 

- 

 

16 

 

4 

 

2 

 

6 

4. Turystyki 

i Rekreacji 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

2 

 

5 

 

22 

 

- 

 

- 

 

- 

5. Nauk 

Humanistycznych 

 

- 

 

- 

 

4 

 

4 

 

2 

 

2 

 

21 

 

3 

 

2 

 

5 

6. Anatomii 

i Fizjologii 

 

- 

 

- 

 

2 

 

6 

 

3 

 

10 

 

18 

 

6 

 

- 

 

6 

7. Z-d Żywienia              

i Rozwoju 

Biologicznego 

Człowieka 

 

- 

 

- 

 

1 

 

6 

 

- 

 

2 

 

6 

 

4 

 

1 

 

5 

8. 

 

Fizjoprofilaktyki 
- - 1 2 1 4 15 1 2 3 

9. 

 

Zakład 

Kosmetologii - - - 1 - - 10 - - - 

OGÓŁEM - - 10 33
x
 11 27

x
 154 21

x
 12

x
 33

x
 

x/ każdy pracownik wykazany został tylko raz niezależnie od prowadzenia różnych rodzajów badań  

Wszystkie sprawozdania z realizacji tematów w roku 2010 zostały pozytywnie ocenione przez  

Senacką Komisję Nauki, a tematy kończące się zostały rozliczone i zamknięte (DS. 84, DS. 91, DS. 

103), przy czym projekt dr Małgorzaty Charmas (DS. 103) został oceniony wyróżniająco. 

W 2011 roku do planu działalności statutowej nie zostały włączone nowe tematy                         

i realizowane są projekty wymienione powyżej, oprócz tematów o symbolach DS. 84, DS. 91, DS. 

103, które zakończyły się w roku 2010. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało 

Wydziałowi dotację w wysokości 54 651,00 zł, która aktualnie jest wydatkowana w ramach 

poszczególnych tematów. 

 

 

3.1.3. BADANIA WŁASNE I PRACE BADAWCZE WYKONYWANE W 

RAMACH UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI 
 

 Dotacja na badania własne przeznaczona jest przede wszystkim na dofinansowanie badań 

związanych z rozwojem młodej kadry naukowej, a więc na badania mające stać się podstawą 

uzyskania stopni doktora i doktora habilitowanego. 
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 Plan badań własnych AWF Warszawa obejmował w 2010 roku 46 projektów badawczych 

realizowanych przez trzy wydziały. Pracownicy Wydziału Wychowania Fizycznego realizowali 28 

zadania, Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej 12, Wydziału Rehabilitacji 6 

tematów.  

 W 2010 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał na finansowanie badań 

własnych Uczelni dotację podmiotową w wysokości 207 000 zł. Była to ostatnia dotacja na badania 

własne, gdyż nowa ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki, która weszła 

w życie 1 października 2010 r., nie przewiduje takiego rodzaju finansowania. 

Udział wydziałów warszawskich, w tym instytutów i katedr w realizacji projektów naukowych 

w 2010 roku przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania. 

 

Dotacje celowe 

 

W 2010 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał dotację celową na 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Aparatura dla Wydziału Rehabilitacji Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie” (decyzja z 24 marca 2010 roku). Za 

przyznane środki zakupiono: 

- System Oceny Tolerancji Wysiłku; 

- System do badań stabilometrycznych z ruchomą platformą; 

- System do oceny i treningu koordynacji i siły mięśniowej w warunkach funkcjonalnych - BTE 

Primus RS. 

W grudniu 2010 roku otrzymaliśmy następną decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

przyznającą Wydziałowi Rehabilitacji AWF Warszawa środki z Funduszu Nauki   i Technologii 

Polskiej w wysokości 520 000 zł na finansowanie zadania inwestycyjnego, z przeznaczeniem na zakup 

systemu VICON służącego do pełnej, zautomatyzowanej analizy kinematycznej ruchu ciała w 

przestrzeni trójwymiarowej. Inwestycję zrealizowano w lipcu 2011 roku. 

 

Prace badawcze wykonywane w ramach umów z innymi jednostkami 

 

W 2010 roku Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Akademia Pedagogiki 

Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej i Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej podpisły umowę o 

ustanowieniu sieci naukowej dla przygotowania i realizacji wspólnych projektów naukowo-

badawczych i badawczo-rozwojowych w zakresie rehabilitacji.  

 W grudniu 2010 roku AWF Warszawa podpisała z Centrum Medycznym Osteomed Sp. z o.o. 

umowę na wykonywanie laboratoryjnych pomiarów siły mięśniowej na urządzeniu Biodex u osób 

skierowanych na badania. W styczniu 2011 roku podpisano taką samą umowę z Mazowieckim 

Centrum Badań Klinicznych s.c..  

 W dalszym ciągu prowadzono prace badawcze na rzecz związków sportowych, tj. Polskiego 

Związku Bokserskiego, Polskiego Związku Zapaśniczego. 

 

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu – wyszczególnienie: 

 

Plan badań własnych w roku 2010 obejmował 12 tematów badawczych, realizowanych przez 

27 wykonawców.  

Na realizację tematów badań własnych otrzymaliśmy dotację stanowiącą sumę kwot 

przewidzianych przez Kierowników tematów niezbędną do realizacji zadań badawczych ujętych w 

harmonogramach kart zgłoszenia w 2010 roku – dotacja w wysokości 28 061,61 zł; z czego 

wykorzystano kwotę 30 620,28 (łącznie z kwotą 2 560,47 zł, która pozostała niewykorzystana             

w roku 2009) . 
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W 2011 roku po wejściu w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania 

nauki, przestał istnieć strumień finansowania badań własnych w uczelniach wyższych. Jednakże nasz 

Wydział otrzymał z AWF Warszawa dotację w wysokości 18 130,00 zł na dokończenie w tym roku 

realizacji 7 tematów badań własnych. Tematy, które mają być kontynuowane w 2012 roku będą 

dofinansowane ze środków „dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych 

oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów 

doktoranckich.” 

Przedstawiając aktywność naukową pracowników naukowo-dydaktycznych w 2010 roku w 

poszczególnych Katedrach Wydziału, uwzględniono wszystkich realizatorów w każdym rodzaju badań 

(statutowe, własne). Natomiast w rubrykach „pracownicy uczestniczący w badaniach” każdy 

pracownik wykazany został tylko raz, niezależnie od rodzaju prowadzonych prac badawczych. 

 

 

3.2. KONFERENCJE NAUKOWE 
 

 W 2010 roku Wydział Wychowania Fizycznego i Wydział Rehabilitacji były organizatorami lub 

współorganizatorami następujących konferencji naukowych: 

 

międzynarodowych 

 

- XIX Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Kierunki doskonalenia treningu           i walki 

sportowej”, 

- The II Conference of International Society for the Social Sciences of Sport “Sport in the 

Context of Cultural and Social Changes”, 

 

i krajowych 

 

- Ogólnopolskiej Konferencji „Wychowanie fizyczne i zdrowotne w świetle nowych podstaw 

programowych”, 

- VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Efektywność procesu wychowania fizycznego”, 

- Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu 

i olimpizmu. Aktywność fizyczna dzieci, młodzieży                  i dorosłych na przełomie XX i 

XXI wieku”, 

- 9. Konferencji Naukowej „Postępy w ocenie zaburzeń rozwoju fizycznego. Niedobór 

wzrostu”, 

- XIII Warsztatów Antropologicznych im. Profesora Janusza Charzewskiego „Współczesne 

metody badań aktywności, sprawności i wydolności fizycznej człowieka”, 

- III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Pozastawowe Zespoły Bólowe”. 

 

 

Udział pracowników WWF i WR w konferencjach naukowych w 2010 roku zawiera załącznik nr 

3 do niniejszego sprawozdania. 
 Plan konferencji naukowych organizowanych w 2011 roku jest zamieszczony na stronie 

internetowej AWF Warszawa (www.awf.edu.pl: Nauka: Badania naukowe). 

 

 

 

 

 

http://www.awf.edu.pl/
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Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu – wyszczególnienie: 

 

 
 

Wydział był organizatorem konferencji międzynarodowej 5
th 

International Scientific Conference 2010 

„Modern methods of motor learning in physical education, motor rehabilitation and sport”, 

Biała Podlaska, September 16-17, 2010. W trakcie konferencji przedstawione zostały referaty 

zagraniczne: 

 César Peixoto THE TECHNICAL DEVELOPMENT AS POSSIBLE. TYPE OF 

OBSERVATION-ANALYSIS; TYPE OF TECHNIQUE; TYPE OF SPORT-ACTIVITY. 

Technical University of Lisbon, Human Kinetics Faculty, Portugal 

 Vadim Balsevich STRATEGY OF LONG-TERM SPORTS PREPARATION OF RUSSIAN 

OLYMPIANS. Russian State University of Physical Education, Moscow, Russia 

 Viktor Boloban REACTION TIME AND MOVEMENT TIME AS FUNDAMENTALS OF 

EFFECTIVE SPORTS PREPARATION OF ATHLETES. National University of Physical 

Education and Sport, Kiev, Ukraine   

 Shestakov Mikhail, Abalyan Avak, Fomichenko Tatyana, Zubkova Anna, Sheludko Euvgenia 

EXAMINATION OF COORDINATION STRUCTURE IN SPORTS CHARACTERIZED BY 

ASYMMETRIC MOVEMENTS. FGU CSP Moscow, Saint-Petersburg Research Institute of 

Physical Education, Moscow Institute of Physics and Technology,  Russian State University of 

Physical Education 

 Ludmila Lubysheva THE ROLE OF SCIENTIFIC AND THEORETICAL JOURNAL 

”THEORY AND PRACTICE OF PHYSICAL CULTURE” IN SPORTS DEVELOPMENT. 

Russian State University of Physical Education, Moscow, Russia 
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 Bretz K.J.
1
, Jobbágy Á.

1
, Bretz K.

2
  „INVESTIGATION OF GOAL-DIRECTED 

MOVEMENTS AND  THE HAND TREMOR”. 
1
 Budapest University of Technology and 

Economics. 
2
 Semmelweis University TF 

 Aleks Dmitriev  IMPORTANT ASPECTS OF REHABILITATION OF PROFESSIONAL 

SPORTSMEN WITH BACK PAIN AND TRAUMAS. Grodno State Medical University, 

Grodno, Belarus 

 Ocak Yücel  RESEARCH ON THE EFFECTS OF DIFFERENT TRAINING METHODS ON 

FOOTBALLERS AND WRESTLERS BONE MINERAL DENSITY. School of Physical 

Education and Sport. Afyon Kocatepe Unıversıty, Afyonkarahisar, Turkey 

  W 2010 roku odbyła się  I Krajowa  Konferencja Naukowa „Rola żywienia                                

w zapobieganiu chorobom dietozależnym”, Biała Podlaska, 23-24 września 2010.  

Aktywność naukowa pracowników Wydziału w okresie sprawozdawczym przejawiała się 

czynnym uczestnictwem z referatami w konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych, zarówno 

w kraju jak i za granicą, gdzie prezentowane były wyniki badań naukowych. 

Udział pracowników poszczególnych Katedr w konferencjach naukowych w roku 2010, 

przedstawiony został w tabeli. 

W 2010 roku w konferencjach międzynarodowych udział wzięły 24 osoby (wszyscy wystąpili z 

referatami), a w ogólnopolskich 22 osoby (w tym 18 osób z referatami). Łączny udział pracowników 

Wydziału w konferencjach to 36 osób (w kolumnie: „ogólna liczba uczestników” każda osoba została 

wykazana tylko raz).  

W komitetach naukowych i organizacyjnych konferencji uczestniczyły 23 osoby, a 11 osób 

przewodniczyło sesjom na konferencjach. Pracownicy Wydziału byli gośćmi zaproszonymi do udziału 

w konferencjach międzynarodowych, na których wygłosili referaty plenarne:  

 Czeczelewski J. CHARCZUWANNIA SPORTSMENIW TA JOGO OSOBŁYWOSTI. 

Kontynentalnyj Seminar zi Sportywnoji Medycyny. „Likarski zasoby ta racjonalne 

charczuwannia u praktyci sportywnoji medycyny”, 8-11.12.2010, Kijów, Ukraina 

 Żukowska Z. OLYMPIC EDUCATION IN POLAND. Interenational Conference “Theoretical 

and Practical Aspects of Olympic Education”, 23 June 2010, Bratislava, Slovak Republic 

 Sadowski J., Bołoban W., Niźnikowski T. MODERN TECHNOLOGY OF TEACHING 

SPORTS TECHNIQUE COMPLEX MOTOR SKILLS. XIV Mieżdunarodnyj naucznyj 

kongres „Sovriemiennyj olimpijskij i paralimpijskij sport i sport dla wsiech”, 05-08.10.2010, 

Kijów, Ukraina  

 

W 2011 roku odbyły się już w Wydziale dwie konferencje krajowe: 

 VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna z udziałem gości z zagranicy           nt. 

„Gry z piłką w wychowaniu fizycznym, sporcie i rekreacji”, Biała Podlaska,               08-

09.04.2011 r. 

 I Konferencja Naukowo-Metodyczna w sportach Indywidualnych nt. „Wybrane aspekty 

nauczania pływania i gimnastyki w procesie edukacji szkolnej”, Biała Podlaska,          

16.04.2011 r. 

W dniach 16-17.09.2011 r. zaplanowana jest konferencja cykliczna - VI Międzynarodowa 

Konferencja Naukowa nt. „Uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej”. 
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Udział pracowników w konferencjach naukowych w 2010 roku 

 

 

 

Lp 

 

 

 

Katedry 

  

Zorganizowane 

konferencje 

naukowe 

 

Członkowie 

komitetów 

naukowych 

i organiza-

cyjnych 

Udział 

w konferencjach 

 

Ogólna 

liczba 

uczestni-

ków 

międzynarodowych krajowych 

 

między-

narodo

we 

 

krajo

we 

liczba 

uczestni

- 

ków 

 

z 

refer. 

 

przew

. 

sesjo

m 

liczba 

uczest

- 

ników 

 

z 

refe

r. 

 

przew

. 

sesjo

m 

1. Sportów 

Indywidualn. 

1 - 6 4 4 2 2 2 

 

- 

 

4 

2. 

 

Zesp. Gier 

Sport. i Rekr. 

- - 5 9 9 2 3 3 - 

 

11 

3. Wychowania 

Fizycznego 

- - 1 1 1 - 4 - 1 

 

4 

4. Turystyki  

i Rekreacji 

- 

 

- - - - - 4 4 - 4 

5. Nauk 

Humanistycz. 

- - - 3 3 - 4 4 1 

 

4 

6. Anatomii 

i Fizjologii 

- - 5 4 4 1 - - 1 

 

4 

7. Z-d Żywienia 

i Rozwoju 

Biologicznego 

Człowieka 

- 1 3 

 

- - 1 1 1 - 1 

8. 

 

Fizjoprofila-

ktyki 

- - 3 3 3 - 4 4 2 

 

4 

9. Zakład 

Kosmetologii 

- - - - - - - - - - 

Ogółem 1 1 23
x
 24 24 6 22 18 5 36

x
 

x/ w kolumnie „członkowie komitetów naukowych i organizacyjnych” oraz w kolumnie „ogólna liczba uczestników 

konferencji” każdy pracownik został wykazany tylko raz, niezależnie od rodzajów konferencji, w których brał udział i 

liczby wygłoszonych referatów 
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3.3. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 

 
W 2010 roku część warszawska AWF Warszawa wydała kolejne numery periodyków: Physical 

Education and Sport (Biomedical Human Kinetics), Advances in Rehabilitation, Kultury Fizycznej, 

Turystyki i Rekreacji, Physical Culture and Sport. Studies and Research oraz 6 nowych pozycji 

książkowych i jeden dodruk.  

 Trzy nasze czasopisma Physical Education and Sport (Biomedical Human Kinetics), Advances 

in Rehabilitation, Physical Culture and Sport. Studies and Research (Roczniki Naukowe AWF) ukazują 

się również w wersji elektronicznej. W 2007 roku podpisaliśmy nową umowę na świadczenie usługi 

publikacji elektronicznej z firmą Versita Sp. z o.o. (www.versita.com) która, przez zastosowanie 

technologii Metadata, ma zapewnić rozwiązania informatyczne i telekomunikacyjne pozwalające na 

utrzymywanie i udostępnia-nie zawartości czasopism do indeksowania przez światowe serwisy 

abstraktowe i inne. Czasopisma te ukazują się również w wersji papierowej.  

 

Wydawnictwa własne części warszawskiej AWF Warszawa (książki) wydane w 2010 roku: 

- Krzysztof Klukowski (red.) – Medycyna aktywności ruchowej z elementami psychologii     i 

pedagogiki t. I i II, 

- Jolanta Mogiła-Lisowska – Rekreacyjna aktywność ruchowa Polaków – uwarunkowania      i styl 

uczestnictwa, 

- Izabela Rutkowska, Andrzej Kosmol – Sprawność i aktywność fizyczna osób niewidomych, 

- Bartosz Molik – Wydolność beztlenowa i skuteczność w grach zespołowych a klasyfikacja 

zawodników niepełnosprawnych, 

- Krzysztof Buśko, Jadwiga Charzewska, Krzysztof Kaczanowski (red. nauk.) Współczesne metody 

badań aktywności, sprawności i wydolności fizycznej człowieka, 

- Jerzy Nowocień, Jerzy Chełmecki (red. nauk.) Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu 

i olimpizmu. Aktywność fizyczna dzieci, młodzieży i dorosłych na przełomie XX i XXI wieku. 

(wspólnie z: Polską Akademią Olimpijską, Fundacją „Centrum Edukacji Olimpijskiej”, 

- Dorota Trzcińska – Gimnastyka kompensacyjno-korekcyjna w przedszkolu (wznowienie). 

 

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu – wyszczególnienie: 

 

W roku 2010 ukazały się następujące monografie wydane przez Wydział Wychowania Fizycznego 

i Sportu w Białej Podlaskiej: 

 Monografie 

 

40 lat minęło  Wydziałowi Wychowania 

Fizycznego w Białej Podlaskiej 

 

2010 

 

T.Jaślikowska-Sadowska (red.) 

 

Tradycyjne formy aktywności fizycznej 

ludności wschodniego pogranicza Polski 

 

2010 

 

I.Cieśliński, R.Cieśliński, 

I.Chaliburda (red.) 

http://www.versita.com/
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Dziecko wiejskie bialskie. Rozwój fizyczny, 

sprawność fizyczna, postawa ciała, sposób 

żywienia dzieci i młodzieży wiejskiej z 

powiatu bialskiego 

 

2010 

 

K.Górniak, H.Popławska, 

A.Wilczewski, M.Lichota, 

A.Dmitruk, W.Hołub, E.Huk-

Wieliczuk, A.Czeczuk, 

B.Kargulewicz 

 

Coordination Motor Abilities In Scientific 

Research 

 

2010 

 

J.Sadowski, T.Niźnikowski (eds.) 

 

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 plan wydawniczym na 2011 rok przewidziano wydanie 4 monografii naukowych. 

Czasopisma 

W 2010 roku wydano kolejny 17 tom czasopisma Polish Journal of Sport and Tourism, 

składający się z 4 zeszytów. W kwartalniku wydawane są prace w języku angielskim, jak i polskim 

wraz ze streszczeniami. Pełne teksty artykułów dostępne są na stronie internetowej czasopisma. 

Wyszczególnienie Liczba publikacji 

Publikacje OGÓŁEM w roku 2010  (punkt 1+2+3+4+5) 

w tym: 
159 

Publikacje zawarte w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation 

Reports i recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych 

79 

 

Autorstwo całej monografii lub podręcznika 

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku 

5 

29 

Pozostałe publikacje zwarte: 

(skrypty, zeszyty naukowo-metodyczne, poradniki zawodowe, książki 

popularyzujące wiedzę naukową, zbiory materiałów konferencyjnych, 

raporty, materiały instruktażowe, przewodniki itp.) 

40 

 

Redakcja naukowa monografii lub podręcznika 3 

Redaktorzy naczelni czasopism, będący pracownikami jednostki 3 
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3.4. DZIAŁALNOŚĆ CENTRALNEGO LABORATORIUM BADAWCZEGO 
 

 

 

W analizowanym roku akademickim w CLB prowadzone były badania w ramach projektów 

MNiSW (grantów), statutowych oraz uczelnianych (dawnych badań własnych), w których 

wykorzystywano aparaturę będącą na wyposażeniu CLB, a także dostarczoną przez prowadzących 

badania. Pomiary w ramach badań statutowych i uczelnianych, a także w mniejszym zakresie grantów 

MNiSW,  prowadzone były przez pracowników Zakładów Biomechaniki Wydziałów Wychowania 

Fizycznego (WWF) i Wydziału Rehabilitacji (WR), Teorii Sportu, Antropologii, Fizjologii i 

Diagnostyki Czynnościowej WR i Instytutu Sportu.  

Od lutego 2011 roku w CLB Zakład Biomechaniki WWF w ramach umów z Centrum 

Medycznym Osteomed Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie oraz Mazowieckim Centrum Badań 

Klinicznych s.c. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim prowadzi badania na urządzeniu Biodex  w 

celu oceny siły mięśni kończyn dolnych u chorych w podeszłym wieku.  W okresie luty-czerwiec 2011 

roku badaniom poddano 66 osób. Badania, które prowadzone są w ramach międzynarodowego 

projektu koordynowanego przez naukowców z USA, trwają. 

W cyklu ciągłym, 3 razy w tygodniu, odbywały się treningi siłowe połączone z badaniami 

czynnościowymi osób niepełnosprawnych prowadzone przez pracownika Zakładu Sportu 

Niepełnosprawnych, mgr Rafała Tabęckiego. 

W CLB odbywały się także badania, które przeprowadzali do swoich prac magisterskich             

i rozpraw doktorskich studenci będący pod opieką nauczycieli Wydziału Wychowania Fizycznego 

oraz Wydziału Rehabilitacji. 

W roku akademickim 2010/2011 w CLB badania prowadzono w ciągu 148 dni, z udziałem 

1530 osób. 
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W CLB odbywały się także w sposób nie kolidujący z badaniami naukowymi zajęcia 

dydaktyczne, które zgodnie ze swoimi planami prowadziły zakłady: Biomechaniki WWF, 

Biomechaniki  WR, Fizjologii WWF, Antropologii, Anatomii i Kinezjologii WR i Instytutu Sportu.  

W roku akademickim 2010/2011 zajęcia dydaktyczne prowadzone były przez 74 dni, przy 

czym często jednego dnia z udziałem kilku grup studenckich.  

Od maja br. w CLB prowadzone są prace adaptacyjne i czynności przygotowawcze w celu 

zainstalowania wysokiej klasy systemu Vicon (zautomatyzowana analiza kinematyczna ruchu ciała w 

przestrzeni trójwymiarowej), który został zakupiony dla Wydziału Rehabilitacji w ramach wniosku 

inwestycyjnego przygotowanego przez prof. dr hab. Andrzeja Wita (Zakład Biomechaniki) a 

finansowanego przez MNiSW.  

Wyraźnie i systematycznie rosnące wykorzystanie CLB do prowadzenia zarówno badań 

naukowych, jak i zajęć dydaktycznych w pełni potwierdza przydatność tej jednostki organizacyjnej dla 

rozwoju AWF Warszawa. 

Uwzględniając powyższe aspekty działalności CLB, a także wyraźny wzrost liczby 

kupowanych urządzeń pomiarowych, przewidujemy, że już w najbliższym roku akademickim, to jest 

2011/2012, wystąpi problem umieszczenia nowych urządzeń w CLB ze względu na jego ograniczoną 

powierzchnię użytkową. Zachodzi potrzeba wygospodarowania w Akademii odpowiedniego 

pomieszczenia  w celu przeniesienie części urządzeń z CLB i prowadzenia pomiarów  w  dodatkowym 

miejscu (CLB II).  

 

3.5. DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO LABORATORIUM 

NEUROPSYCHOFIZJOLOGII 

 
         Od dnia powołania MLN (1.02.2011 roku) prowadzone były badania w ramach projektu 

uczelnianego BW I.55 „Wpływ treningu EEGBiofeedback (neuropsychostymulacja) na aktywność 

mózgu. Wysokość amplitudy fal mózgowych w doświadczaniu zmiennych stanów umysłu u 

sportowców”, w których wykorzystywano aparaturę EEG z systemem Biofeedback EEG, zakupioną 

do realizacji tego projektu, będącą na wyposażeniu MLN a także aparaturę EMG dostarczoną przez 

prof. Andrzeja Mastalerza (Zakład Biomechaniki Wydziału Wychowania Fizycznego). 

        Częściowe wyniki badań zamieszczono już w materiale „Czy systematyczny trening 

neurofeedback wywołuje synchronizację półkul mózgowych?” - wysłanym do wydawnictwa Biology 

of Sport. Przygotowywane są następne publikacje „Czynnościowy stan mózgu i funkcjonalny stan 

umysłu u sportowców jako neuropsychofizjologiczne determinanty sukcesu” oraz „Czynność 

bioelektryczna mózgu po treningu neurofeedback (EEGBFB) w doświadczaniu stanu gotowości do 

działania u sportowców”.  

        W cyklu ciągłym we współpracy z Klubem Sportowym AZS AWF Warszawa oraz z UKS 

Bielany Warszawa odbywały się badania EEG, treningi biofeedback EEG oraz wykonywano testy 

neuropsychologiczne dla sportowców trenujących w dyscyplinach: pływanie, lekkoatletykę i 

szermierkę.  

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

Wydziału Wychowania Fizycznego oraz Turystyki i Rekreacji będący pod opieką promotora, 

kierownika Laboratorium dr. Mirosława Mikicina.  

         Od lutego 2011 roku w MLN badania i treningi prowadzono w ciągu 98 dni (łącznie 567 badań i 

treningów), w których udział wzięło 95 osób. Przez cały ten okres prowadzone są prace adaptacyjne i 

remontowe w celu zainstalowania systemu do treningu dynamicznego Biofeedback EEG/EMG na 

ergometrze eliptycznym.  

        14 marca 2011 roku zorganizowano z Katedrą Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego, 

seminarium dla pracowników i studentów AWF Warszawa. Tematem seminarium było: 

„EEGBiofeedback we wspieraniu rozwoju psychomotorycznego dziecka w wieku szkolnym”. Do 
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udziału zaproszono dyrektor EEG Instytutu i Przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Biofeedbacku i 

Psychofizjologii Stosowanej, Panią dr n. med. Michaelę Pakszys. 

          W czerwcu 2011 roku utworzono Konsorcjum AWF Warszawa - ELMIKO Aparatura 

Medyczna. Przygotowano i wysłano do NCBiR wniosek wstępny o sfinansowanie projektu badawczo-

wdrożeniowego „System wsparcia treningu metodą biofeedback EEG/EMG w sporcie 

kwalifikowanym”. 

          Systematycznie rosnące wykorzystanie MLN do prowadzenia badań naukowych oraz 

współpracy z Klubem Sportowym AZS AWF Warszawa w pełni potwierdza przydatność tej jednostki 

organizacyjnej dla rozwoju Uczelni. 

          Uwzględniając przygotowywane pomieszczenia i gotowość przedsiębiorstwa ELMIKO do 

współpracy z MLN AWF Warszawa przewidujemy w najbliższym roku akademickim rozwój 

Laboratorium. 

 

4. 

Współpraca z zagranicą 
 

 

Współpracę z zagranicą realizowano w kilku podstawowych obszarach. Biorąc pod uwagę podstawy 

formalne, a także źródła finansowania, wydzielić można następujące kategorie: 

- współpraca w ramach programów międzynarodowych, przede wszystkim edukacyjnych, ze 

szczególnym uwzględnieniem Programu LLP ERASMUS, wdrażana w oparciu o standaryzowane 

kontrakty (umowy) międzyuczelniane; głównie wymiana studentów i pracowników; 

- współpraca w ramach tradycyjnych umów bilateralnych (międzyuczelnianych); 

- indywidualna mobilność nauczycieli akademickich, związana w pierwszym rzędzie z udziałem 

w konferencjach, kongresach, seminariach, szkoleniach i badaniach; 
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- współpraca w ramach międzynarodowych (europejskich) programów i projektów badawczych i 

innych; 

- współpraca z organizacjami międzynarodowymi (instytucjonalna i indywidualna). 

 

4.1. DANE LICZBOWE O ZREALIZOWANYCH WYJAZDACH I 

PRZYJAZDACH 
 

Wyjazdy 

 

 

Wyjazdy pracowników AWF Warszawa 

 

Kongresy, konferencje, seminaria 27 

Z wykładami (zajęciami) – Program LLP 

ERASMUS 

 

20 

Staże, pobyty szkoleniowe – Program LLP 

ERASMUS 
 4 

Staże, pobyty szkoleniowe/studyjne, badania 12 

Inne   4 

 

Razem 

 

 67 

 

Wyjazdy studentów AWF Warszawa 

 

Studia w Programie LLP ERASMUS 84 

Praktyki w Programie LLP ERASMUS 12 

Razem 96 

 

Przyjazdy 

 
 

Przyjazdy pracowników z uczelni zagranicznych do AWF Warszawa 

 

Z wykładami (zajęciami) – Program LLP 

ERASMUS * 

  

11 

Staże, pobyty szkoleniowe – Program LLP 

ERASMUS 

 

 3 

Staże, pobyty studyjne/szkoleniowe, badania - 

Inne (udział w konferencjach) 50 

Razem 64 

 

Przyjazdy studentów z uczelni zagranicznych do AWF Warszawa 

 

Studia i praktyki w Programie LLP 

ERASMUS 

55 

Studia - poza Programem LLP ERASMUS 41 

Razem 96 

 
                */ w tym 4 połączonych z udziałem w konferencji (nie uwzględniono w poz. „Inne”) 
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4.2. WSPÓŁPRACA BILATERALNA I WIELOSTRONNA 
 

Współpraca bilateralna 

 
W obszarze współpracy bilateralnej odnotowano w roku sprawozdawczym – podobnie jak w 

latach ubiegłych – zdecydowaną dominację kontaktów podejmowanych w ramach Programu LLP 

ERASMUS, a to dzięki corocznie pozyskiwanym, znaczącym dotacjom      na działania w Programie. 

Naczelną ideą Programu LLP ERASMUS jest harmonijne unowocześnianie szkolnictwa 

wyższego w Europie, integrowanie i internacjonalizacja środowisk akademickich, ułatwianie 

wyjazdów młodzieży akademickiej i kadry dydaktycznej, wprowadzanie kompatybilnych systemów 

edukacji sprzężone z podnoszeniem jakości i atrakcyjności ofert kształcenia. Powyższe – połączone z 

wzajemną obserwacją dobrych praktyk, przebiegająca w dwóch głównych grupach beneficjentów: 

studentów i pracowników – jest wartością pozwalającą na racjonalne umiędzynarodowienie Uczelni. 

Działania AWF Warszawa w ramach Programu LLP ERASMUS osadzone w zawartych przez 

Uczelnię umowach międzyuczelnianych obejmowała wymianę studentów (studia częściowe, 

zazwyczaj w wymiarze jednego semestru, i/lub praktyki zawodowe) oraz wymianę nauczycieli 

akademickich (wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, najczęściej uzgodnionego cyklu 

wykładów, lub odbycia krótkich staży o charakterze szkoleniowym). Studia i praktyki stanowią 

integralną część procesu dydaktycznego na macierzystym wydziale; analogiczną kompatybilnością 

charakteryzuje się mobilność wykładowców. 

Aktywność Akademii w Programie LLP ERASMUS przekłada się na liczbę umów ze szkołami 

wyższymi za granicą. Pod koniec roku sprawozdawczego (stan na połowę lipca 2011 r.) AWF 

Warszawa legitymowała się 67 ważnymi umowami z uczelniami w 19 krajach (w tym 5 ze szkołami 

niemieckimi, 6 – włoskimi, 8 – portugalskimi, 9 – tureckimi, 12 – hiszpańskimi) gwarantującym 

studentom Akademii blisko 170 indywidualnych miejsc na studiach zagranicznych.  

Program LLP ERASMUS jest wdrażany na wszystkich wydziałach naszej Uczelni. 

Współpraca w ramach tradycyjnych umów bilateralnych obejmuje w pierwszym rzędzie 

wymianę pracowników naukowo-dydaktycznych (udział w konferencjach i seminariach; pobyty 

studyjne, staże); może również objąć studentów i doktorantów (np. studenckie konferencje naukowe w 

szkołach partnerskich). Generalny charakter międzyuczelnianej współpracy bilateralnej nie wyklucza 

możliwości przygotowywania prac dyplomowych i naukowych w uczelni partnerskiej. Wymiana 

faktycznie realizowana w ramach umów bilateralnych ma od pewnego czasu ograniczony zakres, 

wyraźnie mniejszy niż w ramach umów w Programie ERASMUS. 

           Uczelnie europejskie, zarówno z krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej jak  i z nią 

stowarzyszonych, odchodzą od tradycyjnej formuły umów bilateralnych zwracając się ku formie 

porozumień i kontraktów w ramach programów i projektów międzynarodowych, takich jak Program 

LLP ERASMUS, ERASMUS-Mundus i inne (głównie finansowane z budżetu UE), wdrażanych m.in. 

w ramach tworzonych międzynarodowych konsorcjów szkół wyższych. 

 

Program LLP ERASMUS 

 
Podstawowe formy współpracy realizowanej w Programie LLP ERASMUS omówiono powyżej. 

W uzupełnieniu należy dodać, iż wymiar studiów częściowych w uczelni zagranicznej wynosi zgodnie 

z zasadami Programu od 3 do 12 miesięcy; Akademia wysyła studentów z zasady na jeden semestr (z 

możliwością przedłużenia o kolejny) oraz na 3-miesięczne praktyki. Długość pobytu nauczyciela 

delegowanego w celu poprowadzenia zajęć dydaktycznych wynosi 1 tydzień lub 2 tygodnie w 

przypadku szkolenia w zakresie warsztatu dydaktycznego.  

W ostatnich latach akademickich, w tym także w roku 2010/2011, odnotowuje się w zakresie 

mobilności dydaktyków stabilizację, natomiast w wymianie studenckiej nastąpił w roku akademickim 
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2010/11 znaczący postęp i to mimo stosunkowo wysokiego jej poziomu w latach poprzednich (68 

studentów wyjeżdżających w roku akademickim 2009/10, 96 – w roku sprawozdawczym; 32 

studentów przyjezdnych w roku akademickim 2009/10, 55 – w roku sprawozdawczym). 

Generalnie – umowy z wyższymi szkołami w Europie, którymi legitymuje się Uczelnia, 

umożliwiły wysłanie w roku akademickim 2010/11 blisko 100 studentów Akademii na studia i 

praktyki zagraniczne oraz zrealizowanie w tym okresie 24 wyjazdów nauczycieli akademickich. 

Jednocześnie w AWF Warszawa przebywało w roku sprawozdawczym, w ramach Programu 

ERASMUS, 55 studentów z zagranicznych szkół partnerskich oraz 14 pracowników z wykładami lub 

innymi formami zajęć. 

 

W grupie 96 studentów wyjeżdżających w Programie ERASMUS odnotowano:  

- 51 studentów z Wydziału TiR  

- 14 studentów z Wydziału WF  

- 13 studentów z Wydziału Rehabilitacji  

- 18 studentów z WWFiS w Białej Podlaskiej. 

  

W grupie 55 studentów-cudzoziemców z Programu ERASMUS odnotowano:  

- 24 studentów z Wydziału TiR  

- 24 studentów z Wydziału WF  

-   6 studentów z Wydziału Rehabilitacji 

-   1 student z WWFiS w Białej Podlaskiej. 

 

Najbardziej popularnymi krajami wśród studentów Uczelni delegowanych za granicę w roku 

sprawozdawczym były: Portugalia (21 studentów wyjeżdżających), Hiszpania (19), Turcja (11), 

Czechy (7), Włochy (7) i Niemcy (6). W grupie studentów przyjeżdżających do Akademii w ramach 

Programu ERASMUS dominowali – pośród 7 nacji – studenci uczelni tureckich (27), portugalskich 

(11) i hiszpańskich (8). 

Studentom wyjeżdżającym oferuje się możliwość uzyskania poprzez Uczelnię  uznawanego w 

Europie i cenionego przez pracodawców certyfikatu Europass potwierdzającego zrealizowanie części 

procesu kształcenia za granicą.  

Wyjazdy nauczycieli akademickich oraz przyjazdy z zagranicy są wynikiem zarówno działań 

Uczelni, jak i indywidualnych kontaktów zainteresowanych wykładowców, w szczególności 

samodzielnych pracowników naukowych. Kontakty te przekładają się na aktywność wyjazdową 

młodszej kadry naukowo-dydaktycznej.  

Wyjazdy dydaktyków w ramach Programu ERASMUS mogą stwarzać również dogodną okazję 

do inicjowania lub rozwijania projektów badawczych. 

 

Na 24 wyjazdy nauczycieli akademickich w Programie LLP ERASMUS w roku 

sprawozdawczym złożyło się:  

-   5 wyjazdów z Wydziału TiR  

-   4 wyjazdy z Wydziału WF 

-   5 wyjazdów z Wydziału Rehabilitacji  

- 10 wyjazdów z WWFiS w Białej Podlaskiej. 

 

Dotacja dla Uczelni na działania w Programie LLP ERASMUS już w roku akademickim 

2008/2009 przekroczyła znacząco kwotę pół miliona złotych.W roku sprawozdawczym, dzięki 

pozyskaniu dodatkowych kwot z Funduszu Stypendialnego i szkoleniowego, wartość dotacji dla 

Uczelni zbliżyła się do 1 miliona złotych (950 tys. zł.). Jak wynika z oficjalnych zestawień Agencji 

Narodowej Programu LLP ERASMUS nasza Uczelnia pozyskuje największe środki spośród polskich 

akademii wychowania fizycznego, wyraźnie dystansując pozostałe pod tym względem. 
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W roku sprawozdawczym przeprowadzono rekrutację do Programu LLP ERASMUS na rok 

akademicki 2011/12. Jej wyniki, a także spodziewana dotacja, pozwolą na wysłanie w kolejnym roku 

akademickim do zagranicznych uczelni (na studia) i ośrodków (na praktyki) grupy studentów 

Akademii zbliżonej ilościowo do grupy wydelegowanej w roku sprawozdawczym. 

Wdrożona na poszczególnych kierunkach studiów oferta nauczania w języku angielskim szeregu 

przedmiotów, praktycznych i teoretycznych, pozwala na systematyczne poszerzanie zakresu 

współpracy Akademii z uczelniami europejskimi. Przekłada się to na wzrost liczby studentów 

zagranicznych gotowych do obywania części studiów w AWF Warszawa w ramach Programu 

ERASMUS. Nabór przeprowadzony w roku sprawozdawczym zakończył się przyjęciem na studia w I 

semestrze zbliżającego się roku akademickiego rekordowej liczby 67 studentów z zagranicy. 

W roku akademickim 2010/11 przedstawiciele Agencji Narodowej Programu LLP ERASMUS 

przeprowadzili w Akademii wizytę monitoringowo-kontrolną badając wdrażanie procedur 

organizacyjnych i przestrzeganie merytorycznych standardów Programu ERASMUS. W raporcie 

pokontrolnym wystawiono Uczelni ocenę bardzo pozytywną.  

 

Lista uczelni partnerskich w Programie LLP ERASMUS (ważne umowy)  

Państwo Nazwa uczelni 

BELGIA 

Catholic University Louvain  

Vrije Universiteit Brussel 

Katholieke Universiteit Leuven 

CZECHY 

University of Olomouc 

University of West Bohemia, Plzen 

Charles University, Prague 

Masaryk University, Brno 

ESTONIA University of Tartu 

FINLANDIA 

Jyväskylä University 

 

University of Applied Sciences  

 

FRANCJA 

Université de Savoie  

Université de Montpellier l 

Université Paris X Nanterre 

Université de Rouen  

GRECJA 
National University of Athens 

 

HISZPANIA 

Universitat de Barcelona 

 

Universidad de Zaragoza 
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Universitat de Girona 

Universitat de València 

Universidad CEU-Cardenal Herrera 

Universidad Complutense de Madrid 

Universidad RJC Madrid 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria  

Universitat Autonoma de Barcelona  

Universitat de Vic 

Universdad de Almeria 

Universidad de Alcala 

IRLANDIA University of Limerick  

LITWA 

Lithuanian Academy of Physical Education  

Klaipeda University 

Vilnius  Pedagogical University 

ŁOTWA 

Latvijas Sporta Pedagogijas Akademija  

Rezekne Higher Education Institute 

NIEMCY 

Deutsche Sporthochschule Köln  

Universität Hannover 

Universität Leipzig  

Universität Heidelberg 

Hochschule für Gesundheit und Sport, Berlin 

NORWEGIA 

Norwegian School of Sport Sciences, Oslo 

University of Stavanger 

PORTUGALIA 

Instituto Superior Politecnico de Viseu 

Universidade Tecnica de Lisboa  

Universidade de Evora 
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Escola Superior de Saude de Alcoitao 

Universidade de Beira Interior 

Universidade de Coimbra  

Higher School of Education, Fafe 

Higher School of Maia  

TURCJA 

Akdeniz University  

Hecettepe University Ankara 

Adnan Menderes University 

Ankara University 

Kastamonu University 

Balikesir University 

Afyon Kacetepe University 

Atatürk University, Erzurum 

Yasar University, Izmir  

SŁOWACJA Comenius University Bratislava 

SLOWENIA University of Ljubljana 

WĘGRY 

Semmelweis University Budapest  

University of Applied Sciences, Szekesfehevar  

WIELKA 

BRYTANIA 
University of  Birmingham 

WŁOCHY 

Universita di Roma 

Universita di Messina  

Universita di Firenze 

Universita di Molise 

Universita di L’Aquila 

Politecnico di Milano  
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Inne programy europejskie 

 

 Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy  
 Akademia uczestniczyła w roku sprawozdawczym w działaniach w ramach Funduszu 

Stypendialnego i Szkoleniowego (Scholarship and Training Fund) pozwalających na korzystanie ze 

środków finansowych oferowanych m.in. przez Norwegię. Uzyskane z Funduszu wsparcie finansowe 

przeznaczono na dofinansowanie wyjazdów studentów kierowanych do uczelni norweskich w oparciu 

o Program ERASMUS.  

 

Lista uczelni partnerskich (poza Programem LLP ERASMUS) 

 

 

Nazwa uczelni  

 

 

Miasto 

 

Kraj 

Belorussian State University of Physical Culture 

 

Mińsk  Białoruś 

State University of Baranovitchi 

 

Baranovitchi Białoruś 

The Medical University of Republic Belarus 

 

Grodno Białoruś 

Yong In University 

 

Yong In  Korea 

Technical University of Vilnius 

 

Wilno Litwa 

Lithuanian Academy of Physical Education 

 

Kowno Litwa 

All-Russian State University of Physical Education and 

Sport 

Moskwa Rosja 

University of Novi Sad 

 

Nowy Sad Serbia 

 

Współpraca wielostronna 

 
Kontakty międzyuczelniane – w tym sformalizowane porozumieniami i umowami zawiązywanymi 

między szkołami wyższymi – stwarzają dogodne warunki do podejmowania wspólnych, dwu- lub 

wielostronnych projektów dotyczących i sfery nauki i dydaktyki. Projekty takie wdrażane są również 

w ramach programów międzynarodowych (w przeważającej mierze unijnych.). Są one realizowane 

przez wyznaczone jednostki organizacyjne Uczelni lub specjalnie powoływane do tego celu zespoły.  

Współpraca z ośrodkami zagranicznymi podejmowana jest także bezpośrednio na szczeblu 

zakładów i katedr. 

 

4.3. UDZIAŁ W ORGANIZACJACH MIĘDZYNARODOWYCH 
 

Akademia była w roku sprawozdawczym członkiem instytucjonalnym 6 organizacji 

międzynarodowych z obszaru wychowania fizycznego, nauk o sporcie oraz fizjoterapii. 

Współpraca z organizacjami obejmuje wymianę informacji i publikacji, wyjazdy przedstawicieli 

Uczelni na kongresy, konferencje i seminaria tych organizacji, a także udział w podejmowanych przez 

nie projektach międzynarodowych. Największą aktywność odnotowano w kontaktach z AIESEP, 

ICSSPE, ENSSEE, ENPHE. W przypadku AIESEP i ENSSEE przedstawiciele Akademii wchodzą 

skład ciał zarządzających tymi organizacjami. 
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Pracownicy Uczelni należą również do innych, niewymienionych wyżej organizacji 

międzynarodowych; jest to jednak członkostwo o charakterze indywidualnym. 

 

Udział Akademii w organizacjach międzynarodowych 

 

Lp. 

 

Nazwa organizacji 

 

 

Skrót 

1 European Network of Physiotherapy in Higher Education 

Europejska Sieć Wyższych Szkół Fizjoterapii 

 

 

ENPHE 

2 European Network of Sport Sciences, Education and Employment 

Europejskie Stowarzyszenie Nauk o Sporcie, Kształceniu i Zatrudnieniu 

 

 

ENSEE 

3 International Association for Physical Education in Higher Education 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Wyższych Szkół Wychowania Fizycznego 

 

 

AIESEP 

4 International Council for Coach Education 

Międzynarodowa Rada Kształcenia Trenerów 

 

 

ICCE 

5 International Council of Sport Sciences and Physical Education 

Międzynarodowa Rada Nauk o Sporcie i Wychowaniu Fizycznym 

 

 

ICSSPE 

 

 

Wyjazdy na kongresy i konferencje  
 

Indywidualne kontakty zagraniczne (wyjazdowe), związane głównie z udziałem pracowników w 

konferencjach, kongresach, seminariach, a także z odbywaniem staży, szkoleń (poza Programem LLP 

ERASMUS), realizacją zadań badawczych za granicą zamknęły się liczbą 39. Kontakty te były 

finansowane w znaczącej mierze z funduszy przyznawanych na badania naukowe. 

 

Wydział Wychowania Fizycznego  i Sportu – wyszczególnienie: 

 

 Wyjazdy zagraniczne pracowników naukowych 

o dr Elżbieta Huk-Wieliczuk 

- Polytechnic Institute of Viseu, Portugalia, 23-28.05.2010 r. 

- wykłady na zaproszenie 

o dr hab. prof. nadzw. Wojciech Piasecki 

- Wageningen University, Holandia, 20-24.09.2010 r. 

- nawiązanie kontaktów naukowych 

o dr Aleksandra Truszczyńska 

- King Cross Hospital, Dundee, Wielka Brytania 

- zajęcia dydaktyczne, nawiązanie kontaktów naukowych 

o dr Krzysztof Piech 

- Latvijas Sporta Pedagogijas Akademija, Ryga, Łotwa, sierpień 2010 r. 

- wykłady na zaproszenie 

o dr Krzysztof Piech 

- Uniwersytet w Rouen, Francja, wrzesień 2010 r. 

- wykłady na zaproszenie 
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o dr Artur Litwiniuk 

- Latvijas Sporta Pedagogijas Akademija, Ryga, Łotwa, 15-22.02.2010 r. 

- wykłady na zaproszenie 

o dr hab. prof. nadzw. Jerzy Sadowski, dr Tomasz Niźnikowski 

- School of Physical Education and Sport, Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar, Turcja, 23-

30.06.2010 r. 

- wykłady na zaproszenie 

o dr hab. prof. nadzw. Jerzy Sadowski, dr Tomasz Niźnikowski 

- Latvijas Sporta Pedagogijas Akademija, Ryga, Łotwa, 20-27.09.2010 r. 

- wykłady na zaproszenie 

o dr Hubert Makaruk 

- National University of Athens (Faculty of Physical Education and Sport Science), Ateny, Grecja, 01-

07.03.2010 r. 

- nawiązanie kontaktów naukowych 
 Przyjazdy pracowników naukowych z zagranicy  
o prof. Inta Mara Rubana 

- Latvijas Sporta Pedagogijas Akademija, Ryga, Łotwa, 06-08.12.2010 r. 

- wykłady na zaproszenie 

o prof. Henryk Tkaczuk 

- Klinika Ortopedii, Linkoping, Szwecja 

- nawiązanie kontaktów naukowych 

o mgr Inga Lepina, mgr Kalvis Ciekurs, mgr Daina Krauksta, prof. Rafma Jansone 

- Łotewska Akademia Wychowania Fizycznego, Ryga, Łotwa, 22-25.11.2010 r. 

- wykłady na zaproszenie 

o prof. Cesar Peixoto 

- Technical University of Lizbon (Human Kinetics Faculty Sports Science Dept., Lizbon, Portugalia, 

12-19.09.2010 r. 

- wykłady na zaproszenie 

o dr Ocak Yucel 

- School of Physical Education and Sport, Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar, Turcja, 12-

19.09.2010 r. 

- wykłady na zaproszenie 

o prof. Viktor Boloban 

- National University of Physical Education and Sport, Kiev, Ukraine, 02-09.03.2010 r. 

- wykłady na zaproszenie 

 

Udział w organizacjach międzynarodowych 

 
 prof. dr hab. Jan Rowiński, członek z wyboru w międzynarodowej organizacji naukowej   

Atlantic-Euro-Mediterranean Academy of  Medical Science, od 1998 r. 

 prof. dr hab. Zofia Żukowska, przewodnicząca Klubu Fair Play PKOI, od 1981  r. 

 prof. dr hab. Zofia Żukowska, członek Europejskiego Stowarzyszenia Fair Play, od  1994 r. 

 prof. dr hab. Zofia Żukowska, członek Polskiej Akademii Olimpijskiej, od 1984 r. 

 prof. dr hab. Zofia Żukowska, PTP Zarząd Oddziału Warszawskiego, od 1992 r. 

 prof. dr hab. Ryszard Żukowski, członek Polskiej Akademii Olimpijskiej, od 2010 r. 

 dr Artur Litwiniuk, członek z wyboru Stowarzyszenia Idokan Polska (SIP), od 2006 r. 

 prof. dr hab. Władimir Ljach, został powołany w 2003 r. do Prezydium Międzynarodowego 

Stowarzyszenia Motoryki Sportowej, w roku 2001 był założycielem tej organizacji 
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 prof. dr hab. Władimir Ljach, prowadzi Koło Naukowe „N.A. Bernstein”, Greitswald, Niemcy, 

od 2001 r. 

 prof. dr hab. Władimir Ljach, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Zespołowych Gier 

Sportowych, od 2003 r. 

 prof. dr hab. Kazimierz Rąpała, członek Europejskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii 

(EFORT), od 1998 r. 

 prof. dr hab. Kazimierz Rąpała, członek Międzynarodowego Towarzystwa Ortopedii i 

Traumatologii (SICOT), od 1990 r. 

 dr hab. prof. nadzw. Andrzej Mastalerz, członek Polskiego Towarzystwa Biomechaniki, od 

1995 roku; sekretarz generalny, od 2004 r. 

 dr hab. prof. nadzw. Andrzej Mastalerz, członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, od 

2009 r. 

 dr hab. prof. nadzw. Jerzy Sadowski, członek międzynarodowej organizacji International 

Association of Sport Kinetics, od 2008 r. 

 dr Tomasz Niźnikowski, członek międzynarodowej organizacji International Association of 

Sport Kinetics, od 2008 r. 

 dr hab. prof. nadzw. Andrzej Klusiewicz, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia 

Motoryki Sportowej, od 2001 r. 

 mgr Tomasz Sacewicz, członek Polskiego Towarzystwa Biomechaniki, od 2010 r. 

 dr hab. prof. nadzw. Adam Czaplicki, członek Polskiego Towarzystwa Biomechaniki, od 2010 

r. 

 dr hab. prof. nadzw. Adam Czaplicki, członek Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej 

i Stosowanej 

PROGRAM ERASMUS w WWFiS 

W roku akademickim 2010/2011 w ramach programu Erasmus realizowano zadania                  

w czterech obszarach: 

 - wyjazdy studentów naszej uczelni do uczelni partnerskich dla odbycia uzgodnionego okresu 

studiów (zazwyczaj jeden semestr), 

-   przyjazdy studentów zagranicznych do naszej placówki,  

- wyjazdy nauczycieli akademickich do uczelni europejskich dla poprowadzenia uzgodnionego 

cyklu zajęć dydaktycznych lub udziału w szkoleniach, 

-  przyjazdy zagranicznych nauczycieli akademickich do WWFiS w Białej Podlaskiej.  

 W roku akademickim 2010/2011 19 studentów wzięło udział w programie Erasmus 

wyjeżdżając do zagranicznych uczelni, co stanowi ok. 40% wzrost w stosunku do ubiegłego roku. 

Świadczy to o stale rosnącym zainteresowaniu studentów ciągle zwiększającą się ofertą programu 

Erasmus. Studenci ci przebywali w ośrodkach akademickich w Niemczech, Finlandii, Turcji, 

Portugalii, Czechach, Grecji, Wielkiej Brytanii oraz na Węgrzech, Litwie i Łotwie.  

Również nauczyciele akademiccy coraz chętniej korzystają z możliwości, jakie daje im 

program Erasmus. W roku akademickim 2010/2011 siedmiu prowadzących wyjechało do uczelni 

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

Program Erasmus obejmuje również przyjazdy zagranicznych studentów i nauczycieli 

akademickich do naszej uczelni. W tym roku gościliśmy jedną studentkę z Łotwy oraz sześciu  

nauczycieli akademickich.  

Na koniec pragnę podkreślić, że dzięki programowi Erasmus dynamicznie rozwija się 

współpraca naukowo-dydaktyczna naszej uczelni z Latvijas Sporta Pedagogijas Akademija                   

w Rydze.  
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5. 

Obsługa informatyczna Uczelni 
 

 

Sprzęt komputerowy i oprogramowanie 

 

W wyniku rozstrzygniętych przetargów na sprzęt komputerowy zakupiono: 

 Komputery stacjonarne 

 Notebooki 

 Drukarki laserowe 

 Drukarki atramentowe 

 Urządzenia wielofunkcyjne 

 Pozostały sprzęt i oprogramowanie: UPS’y, PenDrive, Dyski zewnętrzne itp. 

 

Interwencje serwisowe 

 

 Zrealizowano ponad 950 interwencji związanych z problemami sprzętowymi i oprogramo-

waniem. Dotyczyły one głownie sprzętu komputerowego zakupionego ponad 6 lat temu i 

związane były z zużyciem i przestarzałą technologią lub niewłaściwym użytkowaniem. 

Ponadto oprócz napraw i serwisowania oprogramowania prowadzono konserwację i rozbudowę 

sieci komputerowej. 

 Spisano uszkodzony i przestarzały technologicznie sprzęt informatyczny przeznaczony do 

złomowania.  Sprawdzono także legalność oprogramowania na wszystkich stacjach roboczych 

w uczelni. 
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Bezpieczeństwo sieci 

 

 Zakupiono licencję wielostanowiskową na oprogramowanie antywirusowe „NOD 32” dla 430 

stanowisk pracy, przeznaczoną do ochrony komputerów podłączonych do sieci.  Powyższe 

oprogramowanie zostało zainstalowane na stacjach roboczych i laptopach pracowników 

Akademii. 

 Przedłużono licencje serwerową na oprogramowanie MPP na 500 skrzynek pocztowych, 

chroniące pocztę przed spamem i wirusami. 

 

Infrastruktura sieciowa 

 

 Dzięki przygotowaniu założeń technicznych i uzyskaniu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego dotacji w kwocie 100.000 zł brutto dokonano instalacji okablowania strukturalnego 

w następujących lokalizacjach: Akademik Żeński, Hala Kusocińskiego i Lekkiej Atletyki, 

Zakład Biomechaniki, Anatomii i Medycyny, Sala Gimnastyczna obiekt nr 21, Budynek 

Techniczny 

 

Internetowa Rekrutacja Kandydatów na Studia (IRK) 

 

Centrum Informatyczne przy współpracy z Zespołem ds. Rekrutacji uruchomiło system 

elektronicznej rekrutacji kandydatów na naszą uczelnię.  System ten musi być modyfikowany 

i uruchamiany corocznie, przy każdej rekrutacji. 

Wykonano następujące prace: 

 Instalacja nowej wersji systemu 

 Przeprowadzenie próbnej rekrutacji 

 Lokalne modyfikacje programistyczne na potrzeby bieżącej rekrutacji 

 Uruchomienie i udostępnienie kandydatom ostatecznej wersji systemu 

 Monitorowanie przebiegu rekrutacji w systemie 

 

System Elektronicznej Legitymacji (SELS) 

 

Centrum Informatyczne obsługiwało od strony technicznej i systemowej Dział Nauczania i Spraw 

Studenckich przy drukowaniu legitymacji. 

 Wczytano bazy studentów na rok akademicki 20010/11 dotyczące Warszawy oraz 

Zamiejscowego Wydziału WF w Białej Podlasce. 

 

Środki Unijne 

Z otrzymanych środków w roku sprawozdawczym udało nam się zrealizować następujące 

zakupy i inwestycje: Dostawa 2 routerów VPN; Adaptacja pomieszczeń serwerowni; Klimatyzatory; 

Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do 

kontroli i postępu prac i testowania; Dostawa elementów aktywnych sieci wraz z instalacją  w ZWWF; 

rozbudowa istniejącego łącza internetowego, połączenie szkieletowe pomiędzy serwerowniami.  

 
Główne zamierzenia prac Centrum Informatycznego na następne lata: 

 

 Kontynuacja informatyzacji Uczelni w celu zapewnienia lepszego dostępu do informacji i 

aplikacji pracownikom, kadrze naukowej oraz studentom, w wyniku czego powinna nastąpić 

poprawa jakości usług świadczonych przez Uczelnię.  
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 Zapewnienie powszechnego dostępu do komputerów i usług sieciowych 

 Każdy pracownik powinien dysponować osobistym komputerem wyposażonym w 

drukarkę lokalną bądź sieciową dostępną w obrębie danej jednostki organizacyjnej.  

Wydziały i jednostki dydaktyczno-naukowe powinny mieć możliwość tworzenia 

własnych stron internetowych. 

 Zakupy sprzętu komputerowego. 

 Modernizacja posiadanego sprzętu komputerowego. 

 Udostępnienie nowego serwera www na potrzeby dydaktyczne i naukowe. 

 Wdrożenie forum internetowego dla pracowników i studentów. 

 Wdrożenie serwera pocztowego dla studentów. 

 Rozbudowa sieci szkieletowej na terenie kampusu. 

 Rozbudowa sieci lokalnej,  

 Budowa sieci bezprzewodowej 

 Zwiększenie przepustowości łącza internetowego. 

 Uruchomienie rezerwowego łącza internetowego. 

 Zakup i wdrożenie nowego systemu bibliotecznego. 

 Zakup i instalacja 

 systemu zasilania awaryjnego serwerowni. 

 systemu bezpieczeństwa. 

 osprzętu sieciowego węzła głównego i punktów dostępowych 

 Ujednolicenie oprogramowanie we wszystkich dziekanatach łącznie z ZWWF w Białej 

Podlaskiej 

 zakup i wdrożenie systemu w dziekanatach 

 centralizacja systemu w dziekanatach 

 stworzenie dziekanatu wirtualnego 

 założenie indywidualnych kont studenckich 

 stworzenie punktów dostępowych dla studentów 

 Oprogramowanie umożliwiające centralne zarządzanie uczelnią wraz z elektronicznym 

obiegiem dokumentów. 

 wzbogacenie funkcjonalności serwera internetowego o wyżej wymienione funkcje 

 zakup i wdrożenie centralnego systemu zarządzania uczelnią. 

 Utworzenie bezpiecznego łącza pomiędzy Warszawą a Białą Podlaską 

 umożliwienie korzystania ze wspólnych baz danych. 

 umożliwienie pracownikom w obu lokalizacjach wymiany informacji. 

 zasadnicze zwiększenie poziomu bezpieczeństwa danych dzięki możliwości ich 

replikacji. 

 

Część przedstawionych zamierzeń realizowana będzie w ramach projektu unijnego.  Ponadto 

realizacja kolejnych etapów projektu unijnego w latach 2010 ÷ 2013 nakłada na Centrum 

Informatyczne dodatkowe obowiązki dotyczące w szczególności: 

 Przygotowania przetargów, a następnie odbioru wykonanych prac oraz dostarczonego sprzętu 

i oprogramowania. 

 Uruchamiania zakupionych urządzeń i integracji ich z istniejącą infrastrukturą. 

 Uruchamiania i wdrażania zakupionego oprogramowania. 

 Organizacji szkoleń z zakresu informatyki. 

Ważnym dodatkowym zadaniem Centrum Informatycznego będzie także zapewnienie ciągłości 

działania sieci informatycznej AWF pomimo trwającej rozbudowy. 
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6. 

Biblioteki oraz Rada Biblioteczna 

 
6.1. BIBLIOTEKA GŁÓWNA AWF 
 

Zbiory 
Biblioteka posiadała  107659  jednostek inwentarzowych. 

  W tym:  

   druków zwartych  89.976 wol., 

   czasopism   15.088 wol., 

   zbiorów specjalnych  2595 jednostek  

W okresie sprawozdawczym: 

przybyło             748  wol. książek, 

ubyło      17  wol. książek  

przybyło              243  wol. czasopism 

 

Prenumerata czasopism 
Zaprenumerowano ogółem                                           127 tytułów  w 149 egz.  

  w tym: 

czasopism polskich     107 tyt. w 129 egz., 

czasopism zagranicznych      20 tyt. w    20 egz. 

 

Inne formy gromadzenia zbiorów 

Zakupiono 204 wol. książek. 

Nieodpłatnie biblioteka otrzymała ogółem 544 wol. książek i 909 egz. czasopism. 

  W tym : 

dary     269 wol. książek i  453  egz. czasopism, 

przydział      82 wol. książek i   309  egz. czasopism, 

wymiana      97 wol. książek i   147  egz. czasopism, 

   ekwiwalenty      12 wol. książek.               -                      

                                    z innych źródeł              84 wol. książek                -                      . 

Do innych bibliotek wysłano 192 egz. czasopism. 

  W tym :  

wymiana      173      egz., 

            dary         19      egz. 

  

Udostępnianie 
Odwiedziny     40.940  

Udostępniono  ogółem   91.866 wol. 

  W tym :  

na miejscu  58.785 wol., 

poza bibliotekę          33.081 wol. 

 

W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych wypożyczono 25 wol. książek do innych bibliotek i 4 

wol.  książek z innych bibliotek. 

Zrealizowano 44 zamówienia na kopiowanie artykułów z czasopism i  wysłano 567 stron kserokopii 

do 45 instytucji  oraz wykonano kserokopie 800 artykułów (3.598 stron)  dla 398 osób prywatnych i 6 

pracowników.  
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Oprawa i konserwacja zbiorów 
 Do oprawy oddano 120 wol. książek, 60 wol. czasopism, 8 tytułów gazet. Drobne naprawy książek i 

czasopism były wykonywane we własnym zakresie. 

 

Digitalizacja 

W ramach digitalizacji wykonano 1505 skanów z 13 wydawnictw zwartych.  

 

Działalność informacyjna 

1.  Do bazy danych PUBLIKACJE: wpisano 605 rekordów, edytowano 948 rekordów. 

2.  Opracowano i wprowadzono 188 rekordów do bazy danych piśmiennictwa polskiego 

    BIBLIO. 

3.  Do bazy danych prace magisterskie i licencjackie DYPLOM wprowadzono 129 rekordów. 

4. Uruchomiono dostęp do:  platformy ISI Web of Knowledge,  platformy EBSCO (17 baz)  i 

Science Direct/Springer 

5.  Uruchomiono dostęp testowy do następujących baz danych:  

 Oxford Journal Collection, 

 Access Physiotherapy,  

 Palgrave Macmillan Journal Online,  

 Taylor & Francis Library,  

 2 bazy e-booków: z platformy NetLibrary (przez firmę EBSCO) i z 

platformy ebrary. 

6. Wykonano 2 analizy bibliometryczne dorobku naukowego w postępowaniu o nadanie stopnia 

naukowego doktora habilitowanego (w tym 1 analiza została wykonana dla osoby niezatrudnionej w 

AWF Warszawa). 

7.  Udzielono około  36 tysięcy informacji bibliotecznych i bibliograficznych. 

8.  Wykonano  9 zestawień tematycznych na podstawie baz danych polskich i zagranicznych. 

9.  Zrobiono 4 wystawy najnowszych  nabytków książek  i czasopism w gablotach wystawowych 

biblioteki. 

10. Wysłano pocztą elektroniczną  2 numery  Nabytków BG. 

11. Sprawdzono cytowania publikacji  dla 7 pracowników naukowych. 

12. Wydano broszurę o zagranicznych  bazach  danych w BG. 

 

Niektóre wydatki Bblioteki  
Wydano:  

 - na zakup książek                   10.127,02  zł, 

 - na bazy danych - pakiet specjalistyczny EBSCO                            

   (płatne ze środków Prorektora ds. Nauki i Współpracy  

   Międzynarodowej)           9.689,76 zł,              

- na rozszerzone serwisowanie systemu SOWA           

  (płatne ze środków Prorektora  ds. Kształcenia  i Rozwoju   

  i Prorektora  ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej)            5.950 ,00 zł,   

- na roczną polisę serwisową systemu SOWA                                    

  (płatne ze środków Prorektora  ds. Kształcenia  i Rozwoju   

    i Prorektora  ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej)           3.753,00 zł, 

 - na prenumeratę  czasopism :                  

    płatne ze środków Prorektora ds. Nauki i Współpracy  

    Międzynarodowej                              43.880,66 zł, 

 - ze środków  biblioteki                                                                       6.563,81 zł. 
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Wpływy ogółem                   91.136,37 zł: 

W tym: 

- dotacja na prenumeratę czasopism polskich       9.394,50  zł,   

- dotacja na prenumeratę czasopism zagranicznych     34.485,50 zł, 

- dotacja na bazy danych          9.689,76 zł, 

-  dotacja na wykupienie rocznej polisy  serwisowej 

   systemu SOWA         3.753,00 zł,  

- dotacja na wykupienie świadczenia rozszerzonego 

   serwisowania systemu SOWA         5.950,00 zł, 

- za kserokopie               1.829,31 zł, 

- za karty biblioteczne             4.560,00 zł, 

- za wydruki komputerowe                                 1.298,40 zł, 

- za skany                                                                                                    4,00 zł, 

- za zestawienia tematyczne i kwerendy                                                109,40 zł, 

- za oddanie książek po wyznaczonym terminie                                19.106,50 zł, 

- sprzedaż dubletów (książek i czasopism)                                             586,00 zł, 

- analiza bibliometryczna          1 sz. (37 poz.)                                        370,00 zł. 

 

Komputeryzacja  i modernizacja Biblioteki 
1. Komputerowy katalog czasopism zawiera  14.791 opisów woluminów.  

 2.  Komputerowy katalog książek obejmuje 83.250 opisów woluminów.  

3. Biblioteka w ramach realizacji projektu „ System wspierający prowadzenie prac  

     badawczo-naukowych oraz współdziałanie i publikacje prac – Uczelnia XP” otrzymała: 

     - nowy terminal sieciowy do testowania w Pracowni Komputerowej, 

     - urządzenie  wielofunkcyjne , 

     - środki  na zakup: systemu  terminalowego udostępniającego zasoby wirtualne oraz na      

        adaptację pomieszczenia pracowni digitalizacji. 

4. Wykonano projekt umeblowania Pracowni Komputerowej. 

        5. Przygotowano plan wyposażenia Biblioteki Głównej w terminale. 

        6. Sporządzono projekt adaptacji pracowni digitalizacji.  

 

Inna działalność 
1. Zorganizowano przysposobienie biblioteczne dla studentów pierwszego roku. 

2. Przygotowano wystawę poświęconą P. dr Henryce Sypniewskiej – byłej dyrektorce Biblioteki.  

 

 

Rada Biblioteczna  

 

 Prezydium Rady omawiało na bieżąco wszystkie ważniejsze problemy Biblioteki i w ten 

sposób pomagało je rozwiązać. Niezależnie Prezydium podjęło działania  zmierzające do 

przygotowania posiedzenia całej Rady  1 i 15 grudnia 2010 roku. Na posiedzeniu  1 grudnia 2010 r. 

odbyło się głosowanie w sprawach personalnych a mianowicie: 

 za przedłużeniem zatrudnienia P. Renaty Małachowskiej na pełnym etacie, 

 za awansowaniem 5 osób i przyznaniem im podwyżek, 

 za przyznaniem podwyżek pracownikom Biblioteki, którzy  w ciągu 2 lat przechodzą na 

emeryturę. 

We  wszystkich  wyżej wymienionych sprawach głosowano na tak.  Na posiedzeniu Rady 15 grudnia 

2010 r. omawiano funkcjonowanie bibliotek w sytuacji konieczności zredukowania kosztów i 

zwiększenia przychodów. Przewodniczący Rady prof. J. Kosiewicz nawiązał do wystąpienia dyr. A. 

Sokalskiego na senacie, omawiającego plany oszczędności finansowych i stwierdził, że było to bardzo 
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dobre wystąpienie.  Ponadto prof. J. Kosiewicz   wspomniał o zmarłej 26.09. 2010 r. dr Henryce 

Sypniewskiej, wieloletniej dyrektorce BG zaznaczając, że pełniła ona funkcję dyrektora w 

najtrudniejszych   latach.  Na prośbę prof. J. Kosiewicza dyr. A. Sokalski: 

 przedstawił krótką informację  dotyczą działalności dr H. Sypniewskiej zaznaczając, że bardzo 

przyczyniła się  do rozwoju Bibiblioteki m.in. znacznie powiększając jej księgozbiór, 

 poinformował o wystawach, które zorganizowali pracownicy BG w ramach Otwartych Dni 

Biblioteki we wrześniu 2010 r. 

 Następnie przygotowano materiały na posiedzenie, które odbyło się 15 stycznia 2011 r. 

Omawiano  sprawę skrócenia godzin pracy Biblioteki: w piątek do godz. 16.00 a w niedzielę do godz. 

13.00.  Przewodniczący Rady prof. J. Kosiewicz  poinformował, że w tej sprawie zostanie 

przygotowany odpowiednio  uzasadniony  wniosek  skierowany do prof. Z. Trzaskomy. (do 

wiadomości P. Rektor).  

Ponadto dyr. A. Sokalski poinformował, że w czerwcu br. odbędzie się posiedzenie IASI 2.0, na które 

otrzymał zaproszenie. Prof. J. Kosiewicz stwierdził, iż ważne jest, aby nasza Biblioteka 

reprezentowała Uczelnię na zewnątrz i miała wpływ na kształtowanie się ogólnoświatowych zarządzeń 

dotyczących spraw sportowych . Na jego wniosek podjęto  Uchwałę: Należy wystąpić o zgodę na 

udział dyr. A. Sokalskiego na konferencje IASI 2.0 oraz na sfinansowanie tego wyjazdu w 50% ze 

środków AWF a w 50 % ze środków ministerstwa. 

Rada przygotowała  opinie w sprawie: 

 zmiany godzin pracy Biblioteki, 

 uczestnictwa dyrektora A. Sokalskiego w konferencji IASI 2.0, 

 uczestnictwa pracowników BG w konferencjach. 

Opinie te zostały skierowane do P. Rektor (do wiadomości prof. Z. Trzaskomy). 

 W czerwcu br. odbyło się głosowanie elektroniczne  dotyczące pracy Biblioteki  w okresie 

lipiec-sierpień br.  Rada wyraziła pozytywną opinie w sprawie zmiany godzin pracy Biblioteki w 

dniach od 1-25 lipca br. oraz zamknięcie BG od 26 lipca do 31 sierpnia br. 

 

 

6.2. BIBLIOTEKA WYDZIAŁU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO i SPORTU 

W BIAŁEJ PODLASKIEJ 
 

Zbiory biblioteki 

Biblioteka posiada:               84 402 wol. 

w tym: druki zwarte              76 238 wol. 

            czasopisma                  8 164 wol. 

 

W roku 2010/2011 przybyło:      1 179 wol. 

w tym: druków zwartych               962 wol. 

            czasopism                          217 wol. 

 

Czasopisma bieżące 

Ogółem prenumerowano 167 tyt. czasopism w 180 egz. 

w tym:  czasopism polskich  149 tyt.w 161 egz. 

  czasopism zagranicznych   18 tyt.w   19 egz. 

Dary/Wymiana                                                                      51 tyt.                    w  68 egz. 

Łącznie Biblioteka otrzymała                                             218 tyt.                   w 248 egz. 

 

Wymiana wydawnictw 

Biblioteka otrzymała z wymiany 104 wol. 
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Przekazano innym bibliotekom  173 wol. w tym:  

- do bibliotek zagranicznych:  65 wol. 

- do bibliotek polskich         : 108 wol. 

 

Opracowanie zbiorów 

Rodzaj katalogu                                              Nowe opisy                         Stan na 30.06.2011 r. 

-Katalog druków zwartych                                     1 461                                 31 672 rekordy 

-Katalog czasopism                                                   314                                   8 657 rekordów 

 

Własne bazy danych                                       Nowe opisy                         Stan na 30.06.2011 r. 

-Bibliografia Publikacji Pracowników                     108                                    4 351 

-Bibliografia Zawartości Wybranych  

 Wydawnictw Gromadzonych w Bibliotece          2 762                                  40 352 

-Bibliografia Prac Magisterskich                              309                                    5 259 

 

Udostępnianie 

Liczba odwiedzin w Bibliotece: 61 546 

Średnia dzienna odwiedzin w Bibliotece w roku akademickim – 295 czytelników 

Liczba odwiedzin na stronie internetowej Biblioteki (wykorzystanie baz własnych): 10 196 

Udostępniono ogółem:    13 535 wol., w tym:  

- na miejscu:                      5 176 wol. (dane dotyczą Czytelni Czasopism; w Czytelni Ogólnej 

                                                              wolny dostęp do księgozbioru) 

- poza bibliotekę:              8 359 wol. 

Liczba wykonanych kopii:  121 870 

W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych: 

- otrzymano z innych bibliotek - 37 poz. / - wysłano do innych bibliotek - 44 poz. 

 

Konserwacja zbiorów 
Oprawiono 224 wol. książek i czasopism. 

 

Sprawy finansowe 

Wydatki (w zł)                                                                  Wpływy (w zł)   

-na zakup książek                         14 039,96              

-na prenumeratę czasopism          47 716,68          -za usługi kserograficzne – 17 214,30 

-na oprawę i konserwację zbiorów 8 166,00       

-na obsługę kserokopiarek:             9 106,20 

 

Razem:                                         79 028,84                                                       17 214,30  

 

 

Działalność informacyjna  

 Biblioteka funkcjonuje w oparciu o trzy systemy komputerowe:  

           -SOWA-SOKRATES przeznaczony do automatyzacji prac związanych z gromadzeniem, 

opracowaniem i udostępnianiem zbiorów 

          -ISIS przeznaczony do obsługi bazy prac magisterskich 

          -EXPERTUS do prowadzenia własnych baz danych 

 W systemie EXPERTUS prowadzone są dwie bazy:  

- Bibliografia Zawartości Wybranych Wydawnictw Gromadzonych w Bibliotece WWFiS – 

zawiera 40 352 rekordy; 

- Bibliografia Publikacji Pracowników – zawiera 4 351 rekordów; 
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 Dostęp do czasopism zagranicznych (pełne teksty i abstrakty) Biblioteka zapewnia poprzez 

zagraniczne bazy danych Platformy EBSCO i ScienceDirect.  

 Rozszerzono dostęp do zagranicznych baz danych z komputerów domowych użytkowników.  

 Na bieżąco aktualizowano stronę internetową Biblioteki. 

 Opracowano 2 Biuletyny Nabytków. 

 Zorganizowano 7 wystaw. 

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

 

Pracownicy  

 W Bibliotece pracuje 9 osób, w tym: 

- 4 osoby z wykształceniem wyższym z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej 

- 3 osoby inne wyższe, uzupełnione studiami podyplomowymi z bibliotekoznawstwa 

- 1 osoba studia wyższe 

- 1 osoba ze średnim wykształceniem 

 

Lokal i sprzęt komputerowy 

Biblioteka dysponuje lokalem o powierzchni 547 m
2
, w tym powierzchnia czytelń wynosi 217 

m
2
 i powierzchnia magazynowa 251 m

2
. W czytelniach są 103 miejsca dla czytelników, w tym 81 

miejsc wyposażonych w łącza internetowe. 

Komputery: 

- do pracy – 8 stanowisk 

- dla czytelników – 4 stanowiska 

  W Czytelni Ogólnej zorganizowany jest wolny dostęp do księgozbioru liczącego ok. 10000 

woluminów. Zbiór zabezpieczony jest elektronicznym systemem ochrony. 

 

7. 

Finanse AWF Warszawa 

 
1. Przychody 

 

Przychody Uczelni ogółem w 2010 roku wyniosły 68.360,4 tys. zł i były niższe o 991,0 tys. zł w 

stosunku do roku 2009. 

Dotacja przedmiotowa w obszarze działalności dydaktycznej MNiSW w 2010 roku wyniosła 46.835,9 

tys. zł  z tego: 

 46.337,5 tys. zł stanowiła dotacja na zadania związane z kształceniem studentów studiów 

stacjonarnych , uczestnikami stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz 

utrzymania Uczelni w tym remontów, 

 17,6 tys. zł na zadania związane z kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów 

niepełnosprawnych, 

 475,1 tys. zł na zadania związane ze świadczeniami zdrowotnymi, wykonywanymi w ramach 

kształcenia studentów studiów stacjonarnych podstawowej jednostce organizacyjnej Uczelni, w 

której prowadzone jest kształcenia na kierunkach medycznych pod bezpośrednim nadzorem 

nauczycieli akademickich posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu medycznego 

właściwego ze względu na treść kształcenia, 

 5,7 tys. zł na realizację przysposobienia obronnego studentów i studentek. 

 

Struktura i dynamika przychodów Akademii w latach 2009 – 2010. 
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Wyszczególnienie 

2009 2010 Różnica 

2010-2009 Dynamika 

w tys. zł % w tys. zł % w tys. zł 

Dotacja MNiSW na działalność 

dydaktyczną 

 

47 768,9 

 

60,2 

 

46.835,9 

 

58,1 

 

- 933,0 

 

-     2,0 % 

Dotacja MNiSW na działalność naukowo-

badawczą 

   

  3 354,9 

   

4,2 

   

  2.833,9   

   

  3,5 

 

- 521 

 

-    15,5 %                   

Przychody własne  18.227,6 23,0 18.690,6 23,2 + 463 +    2,5 % 

w tym usługi edukacyjne: 10.327,2 13,0 10.207,2 12,7 - 120 -     1,0 % 

- studia niestacjonarne    7.903,4 10,0   7.720,7   9,6 - 182,7 -     2,3 % 

pozostałe   7.900,3 10,0   8.483,4 10,5 + 583,1 +    7,4 % 

w tym środki zagraniczne m. in. z UE oraz 

współfinansowanie krajowe   

     

    191,6 

   

  0,3 

      

    830,9 

   

  1,0  

 

+ 830,9 

 

+433,7 % 

Razem działalność dydaktyczna  69.351,4 87,4 68.360,4 84,8 - 991 -     1,4 % 

Pozostałe przychody operacyjne i finansowe  

    428,7 

  

  0,5    

 

    558,5 

 

  0,7 

 

+129,8 

 

+  30,3 % 

Dotacja na pomoc materialną dla studentów    

  5.689,6  

   

7,2 

 

7.381,0 

 

  

  9,1 

 

+1.691,4 

 

+  29,7 % 

Przychody własne PMS   3.902,2   4,9  4.343,6  5,4 +  441,4 +   11,3 % 

Ogółem przychody Uczelni 79.371,9 100,0 80.643,5 100,0 + 1.271,6 +     1,6 % 

 

Struktura przychodów ogółem Uczelni w 2010 roku utrzymuje poziom porównywalny do roku 

poprzedniego. Nastąpił 2 % spadek dotacji MNiSW na działalność dydaktyczną oraz 2,5 % wzrost 

przychodów własnych. Poziom udziału dotacji w strukturze jest porównywalny w obydwu latach. W 

strukturze przychodów własnych opłaty za świadczeniu usług edukacyjnych pozostały na tym samym 

poziomie udziału procentowego. Nastąpił nieznaczny wzrost pozostałych przychodów własnych, w 

których znacząco wzrosła wartość środków zagranicznych – są to środki pochodzące z UE i 

współfinansowania krajowego prowadzonych na uczelni projektów „Narodowego Centrum Badań 

Kondycji Fizycznej”,  „Systemu wspierający prowadzenia prac naukowo-badawczych oraz 

współdzielenie i publikację wyników prac” oraz „Doskonalenie potencjału dydaktyczno-naukowego w 

zakresie terapii zajęciowej kluczem do rozwoju uczelni wyższych”.  

Wzrost dotacji na pomoc materialną dla studentów był  skutkiem jej zwiększenia  o kwotę 1.178,5 tys. 

zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów domów studenckich. Nastąpił ponad jedenasto 

procentowy wzrost dochodów własnych pomocy materialnej dla studentów. Przychody własne w 

całości są przeznaczane na pokrycie kosztów utrzymania domów studenckich oraz na wynagrodzenia i 

pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w domach studenckich. 

 

2. Koszty 

 

Struktura kosztów Uczelni poniesionych w 2010 r. oraz porównanie z 2009 r. 

 

Wyszczególnienie 

2009 rok 2010 rok Różnica 

2010-

2009 
Dynamika 

w tys. zł % w tys. zł % w tys. zł 

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi z 

tego: 

 

52.982,8 

 

64,5 

 

52.784,1 

 

 63,8 

 

- 198,7 

 

-    0,38 % 

- osobowy fundusz płac 34.696,6 42,2 34.921,0  42,2 + 224,4 +   0,65 % 

- bezosobowy fundusz płac   3.175,5   3,9   3.116,2    3,8 -   59,3  -    1,87 % 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne    

  2.872,4 

 

  3,5 

 

  2.915,9 

 

   3,5  

 

+  43,5  

 

+     1,5 % 
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- pochodne od wynagrodzeń   9.365,9  11,3   8.915,1  10,8 - 450,8 -      4,8 % 

Materiały   2.175,3    2,6   2.208,6    2,7 +  33,3 +     1,5 % 

Aparatura   1.384,3   1,7      824,1    1,0 - 560,2 -    40,5 % 

Media   4.392,7   5,3   4.400,3    5,3 +    7,6 +     0,2 % 

Remonty        12,3           68,6     +  56,3 + 557,7 %  

Podróże służbowe      377,2   0,5     299,4    0,4 -   77,8 -    20,6 % 

Usługi i inne koszty    7.679,7   9,3   6.659,3    8,0 -1020,4 -    13,3 % 

Amortyzacja     790,5   1,0     612,8    0,7 -  178,0 -    22,5 %  

Razem działalność dydaktyczna  69.794,8 84,9  67.787,2  81,9 -2007,6 -      2,9 % 

Pozostałe koszty operacyjne i 

finansowe 

 

 2.011,7 

   

  2,4 

 

   4.687,4 

 

   5,7 

 

+2675,7 

 

+ 233,0 % 

Zmniejszenie ogółem funduszu 

pomocy materialnej dla studentów 

 

10.447,8 

 

12,7 

 

10.323,4 

 

 12,4 

 

-  124,4 

 

-      1,2 % 

Razem 82.245,3 100 82.798,0 100 +  552,7 +     0,7 % 

 

 

W tabeli ujęto całkowite koszty rodzajowe poszczególnych działalności Uczelni oraz wyodrębniono 

pozostałe koszty operacyjne i finansowe i ogólna wartość zmniejszenia funduszu pomocy materialnej 

dla studentów. Ponad połowę wszystkich kosztów działalności dydaktycznej stanowią szeroko pojęte 

wynagrodzenia wraz z pochodnymi. W tabeli nie są ujęte wydatki inwestycyjne pokazuje je tabela  

wykonania planu Akademii 2010 roku. Wartość kosztów ogółem roku 2010 nie różnią znacząco w 

porównanie do kosztów roku poprzedniego. Duży wzrost pozostałych kosztów operacyjnych jest 

skutkiem utworzonej rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze ( nagrody jubileuszowe, odprawy 

emerytalne i rentowe), wzrost wartości rezerw miał znaczący wpływ na wynik finansowy netto 

Akademii.  

 

3. Wykonanie planu rzeczowo finansowego w 2010 roku Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w  Warszawie 

 

 
Lp. 

 DZIAŁALNOŚĆ AKADEMII 
Plan 2010 r. 

Wykonanie 

2010 r. 
% 

PLANOWANE KOSZTY I WYDATKI 

 

1   Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 466 621,00     41 496 783,72     100,07  

2   Wynagrodzenia bezosobowe   3 507 600,00       3 396 737,77     96,84  

3   Stypendia doktoranckie i habilitacyjne      205 500,00          198 604,26     96,64  

4   Stypendia studenckie   5 552 460,00       5 304 130,00     95,53  

5   Ministra za osiągnięcia w nauce i sporcie      280 000,00          283 400,00     101,21  

6   Składki na ZUS   5 915 000,00       5 800 814,95     98,07  

7   Składki na FP      765 600,00          668 498,63     87,32  

8   Odpis na Zakład. Fundusz Św. Socjalnych   2 529 100,00       2 559 735,72     101,21  

9   Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników      100 000,00            95 602,20     95,60  

10   Materiały    2 540 000,00       2 735 351,05     107,69  

11   Media   5 361 000,00       5 483 273,72     102,28  

12   Usługi materialne i niematerialne   7 696 894,58       7 585 695,18     98,56  

13   Podróże służbowe      330 000,00          299 417,61     90,73  

14   Pozostałe koszty/aparatura   1 817 403,87       1 533 971,15     76,56  

15   Amortyzacja      730 000,00          668 577,54     91,59  

17   Ogółem koszty w tym: 78 797 179,45  78 110 593,50  99,13  

 a Pomoc materialna dla studentów 10 226 460,00 10 343 400,00 101,14 

 b Działalność naukowo-badawcza 2 565 500,00 2 833 900,00 110,46 
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18    Wydatki inwestycyjne: 13 178 246,93     14 660 880,41     111,25  

  a przebudowa  Wydziału Rehabilitacji 170 800,00  195 348,47  114,37  

  b pływalnia AWF-istniejąca(dokumentacja) 1 432 000,00  1 448 697,38  101,17  

  c  sieć cieplna 1 152 758,34  1 249 378,39  108,38  

  d Sieć LAN 65 188,59  65 188,59  100,00  

  e Modernizacja DS. - klatki ewakuacyjne 385 000,00       385 000,00  100,00 

  f Akademik Żeński (dokumentacja) 170 800,00  147 524,48  86,37  

  g 
Akademickie Centrum Edukacji, Zdrowia i 

Rehabilitacji  243 000,00  333 255,20   137,14 

  h 
Regionalny Oś. Badań i Rozwoju w Białej 

Podlaskiej 8 615 700,00  9 509 999,76   110,38 

  i Wykonanie przyłącza 23 000,00  22 323,04     97,06 

  j 
zakup środków trwałych- wł. środki w tym: 

finansowane z funduszy europejskich      920 000,00       1 304 165,10     141,76  

19   Własny fundusz stypendialny        57 200,00            15 800,00        27 62 

20   Ogółem wydatki w tym: 92 032 626,38     92 787 273,91     100,82  

 

Planowane przychody 

Lp. 
DZIAŁALNOŚĆ AKADEMII 

Plan 2010 r. 
Wykonanie 

2010 r. 
% 

1   Dotacja budżetowa MNiSW i dofinansowania 69 237 365,44     70 689 008,81     102,10  

  a działalność dydaktyczna 46 830 200,00     46 835 900,00     100,01  

  b pomoc materialna dla studentów   7 381 000,00       7 381 000,00     100,00  

  c dotacja na inwestycje MNiSW   1 581 300,00       1 581 300,00     100,00  

  d działalność naukowo-badawcza   1 894 518,60       1 870 095,02     98,71  

  e fundusze strukturalne   9 061 000,00     10 484 603,03     115,71  

  f stypendia Ministra      280 000,00          283 400,00     101,21  

  g dotacja Erasmus      750 000,00          792 448,75     105,66  

  h dotacja WFOŚ 557 262,01  557 262,01  100,00  

  i Ministerstwo Sportu i Turystyki 902 084,83  903 000,00  100,10  

2   Pozostałe przychody 22 795 260,94     21 825 138,87     95,74  

  a działalność dydaktyczna 18 766 060,94     17 764 970,91     94,67  

  b pomoc materialna dla studentów   4 029 200,00       4 060 167,96     100,77  

    Ogółem przychody 92 032 626,38     92 514 147,68     100,52  

 

Tabela przedstawia ogół kosztów i wydatków oraz przychodów i wpływów Akademii z 

uwzględnieniem działalności inwestycyjnej. Koszty działalności podstawowej Akademii stanowią 84,2 

% wydatków ogółem z czego działalność dydaktyczna 70 %, pomoc materialna dla studentów 11 % 

oraz działalność naukowo-badawcza 3,2 % . Znaczącą część w kosztach zajmują wynagrodzenia i 

pochodne stanowiące 69 % kosztów ogółem pokrywanych ze środków dotacji dydaktycznej oraz z 

przychodów własnych Uczelni. Duży udział w kosztach ponoszonych przez Akademie mają 

zakupywane usługi sięgające 9,7 %. Koszty eksploatacyjne na bieżące utrzymanie (materiały, usługi, 

energia, amortyzacja) stanowią 21 % kosztów ogółem działalności podstawowej Akademii. 15,8% to 

prowadzona w Uczelni działalność inwestycyjna finansowana ze środków funduszu europejskiego, 

wkładu krajowego oraz z dotacji celowych i przychodów własnych.  

 

4. Dane sprawozdania finansowego 2010 roku Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w  Warszawie 

 

 
Bilans sporządzony na dzień 31-12-2010, po stronie 

aktywów i pasywów zamyka się sumą: 
493 589 024,65 
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Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01-01-

2010 do 31-12-2010 wykazuje stratę netto w 

wysokości: 
- 2 426 224,48 

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za 

rok obrotowy od 01-01-2010 do 31-12-2010 wykazuje 

zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: 
- 5 899 802,99 

Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 

od 01-01-2010 do 31-12-2010 wykazuje zwiększenia 

stanu środków pieniężnych w kwocie:  
1 308 715,40 

 

 

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu – wyszczególnienie: 

 

1. Dochody: 

1. Dydaktyka   w tym: 

    - dotacje 

    - dochody własne 

19.852.361,22 

15.026.083,87 

4.241.531,14 

2. Działalność badawcza 105.473,31 

3. Pomoc materialna dla studentów 

   - dotacja 

   - dochody własne 

5.937.399,27 

4.005.280,00 

1.923.019,27 

4.Dotacje na inwestycje 10.131.883,19 

Dochody razem: 36.027.116,99 

 

2. Wydatki: 

1. Dydaktyka w tym: 

    - działalność badawcza 

    -Pozostałe koszty operacyjne 

22.140.240,21 

105.473,31 

1.833.661,13 

2. Pomoc materialna dla studentów 5.683.205,22 

3. Inwestycje i zakupy środków trwałych 10.467.845,20 

Wydatki razem: 38.291.290,63 
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Na wynik finansowy netto w WWFi 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 2010 zamknął się stratą netto w kwocie 1.899.662,71 zł.,                   

w związku z obowiązującym od 01.stycznia 2009 roku przepisem dotyczącym tworzenia rezerw na 

świadczenia pracownicze, tj. art. 39 ust.2 ustawy o rachunkowości .Ustawa wobec tego nakłada na 

jednostkę obowiązek tworzenia rezerw, skutki finansowe tworzonych rezerw zalicza się odpowiednio 

do pozostałych kosztów operacyjnych, które w roku 2010 wyniosły 1.833.661,13 zł. 

W roku 2010 zrealizowano inwestycje pod nazwą „Modernizacja DS. ,bloki ABC w zakresie dojść 

ewakuacyjnych na kwotę 385.000,00, która została dofinansowana z MNiSW. Wykonano remont 

Domu Studenta bloki ABC (remont dachów i elewacji, kuchni i łazienek na kwotę 907.450,44zł.,          

z czego 532.450,44 zł pokryte zostało z dotacji (tj.15% kwoty dotacji przeznaczone na remonty           i 

modernizację domów studenckich i stołówek).Zg. z Zarządzeniem Rektora Nr.41/2009/2010              z 

dnia 15 lipca 2010 r .naliczono narzut kosztów ogólnouczelnianych na domy studenckie                     i 

stołówkę w wysokości 30% tj.667.923,51 zł. W związku z powyższym Fundusz Pomocy Materialnej 

dla studentów w roku 2010 zamknął się stratą netto w kwocie 276.653,49 zł. 

Według planu rzeczowo- finansowego na rok 2010 Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu               

w Białej Podlaskiej uzyska przychody w roku 2011 w wysokości 62.613.480,35zł,z czego 

18.234.370,00 zł pochodziło będzie z dotacji (co stanowi 95,80%dotacji otrzymanej w 2010 

roku),kwota  6.878.549,00 zł z dochodów własnych 113,10 % dochodów wygenerowanych w 2010 

roku, pozostała część to 34.102.571,18 zł. ze środków Unii Europejskiej –Regionalny Programu 

Operacyjnego województwa Lubelskiego 2007/2013 oraz programu Operacyjnego Polski Wschodniej, 

kwota 3.069.990,17 zł z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

WWF i Sportu prowadzi konsekwentnie politykę minimalizowania kosztów funkcjonowania, szukając 

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

wyposażenia, oraz maksymalizowanie dochodów ,przede wszystkim poprzez zwiększenie dochodów 

własnych, jak również w miarę możliwości poprzez dofinansowanie                z zewnętrznych źródeł 

finansowania(głównie z Unii Europejskiej)realizowanych inwestycji takich jak: 

 Regionalny Ośrodek Badań i Rozwoju w Białej Podlaskiej, który sprosta oczekiwaniom stawianym 

przez kadrę naukową, studentów, ale przed wszystkim przedsiębiorców, którzy oczekują wdrażania 

innowacji do sfery gospodarczej ,oraz Akademickie Centrum Edukacji Prozdrowotnej                           

i Rehabilitacji w Białej Podlaskiej :Budowa hali sportowo –widowiskowej umożliwi podniesienie 

jakości kształcenia oraz liczby kształconych studentów(wprowadzenie nowego kierunku-

sport),wyrówna szanse kształcenia i rozwoju studentów i kadry dydaktycznej i ich odpowiedników w 

innych rejonach kraju, zwiększy atrakcyjność Uczelni.  

To wszystko pozwoli na utrzymanie dużego zainteresowania absolwentów szkół średnich 

studiowaniem w WWFi Sportu. 
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PLAN RZECZOWO-FINANSOWY NA ROK 2010 WWFi S  BIAŁA PODLASKA 

 Plan 2010 
Wykonanie 

2010 r. 
Plan 2011r %   

1 2 3 4 5 6 7 

Wydatki: 35.765.700,00 35.690.282,56 62613480,35 175,40  

1 
Wynagrodzenia 

osobowe 
12771121,00 12631856,49 12678100,00 100,40  

2 
Dodatkowe roczne 

wynagrodzenie 
1021900,00 1021874,90 1021900,00 100,00  

3 
Wynagrodzenia 

bezosobowe 
797600,00 727321,62 785000,00 108,00  

4 ZUS 2196000,00 2102320,26 2060000,00 98,00  

5 
ZF Świadczeń 

Socjalnych 
821100,00 813264,50 809000,00 99,50  

6 Energia 1491000,00 1349219,49 1436000,00 106,40  

7 
Usługi materialne i 

niematerialne 
1320700,00 1303198,87 1247100,00 95,70  

8 
Remonty budynków 

i budowli 
907809,00 916773,07 535400,00 58,40  

9 
Materiały i 

wyposażenie 
740000,00 654665,01 521650,00 79,70  

10 Aparatura specjalna  15000,00    

11 

Stypendia, w tym: 3047160,00 

13000,00 

2788870,00 

9100,00 

3047160,00 

13000,00 
109,20  

Stypendia Ministra 

12 Pozostałe koszty 811610,00 686100,83 966609,00 140,90  

13 Amortyzacja 320000,00 291559,73 300000,00 102,90  

14 
Inwestycje wkład 

własny 
220000,00 212159,79 1500000,00   

15 

Inwestycje 

finansowane z 

dotacji 

9266700,00 10160298,00 35672561,35 351,00  

16 
Własny fundusz 

stypendialny 
33000,00 15800,00 33000,00 208,90  
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Dochody: 35765700,00 35359193,48 62613480,35 177,10  

1 Dotacja w tym. 18982190,00 19040463,87 18234370,00 95,80  

 dydaktyka 15026090,00 15026083,87 14668470,00 97,60  

 
pomoc mater. dla 

studentów 
3943100,00 4005280,00 3552900,00 88,70  

 Stypendia Ministra 13000,00 9100,00 13000,00 142,90  

2 
Fundusze 

strukruralne 
7761000,00 8892183,19 34102571,18 383,50  

3 
Dochody własne, w 

tym: 
7682810,00 

6081373,1 

1 
6878549,00 113,10  

 dydaktyka 5735310,00 4158353,84 4845949,00 116,50  

 PMS 1947500,00 1923019,27 2032600,00 105,70  

4 
Dział.nauko-

badawcza 
100000,00 105473,31 328000,00 311,0  

5 
Totolotek - 

inwestycje 
     

6 MNiSW 1239700,00 1239700,00 3069990,17 247,60  

 

8. 

Działalność Administracji 
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ZESPÓŁ NADZORU INWESTORSKIEGO 

 
ZREALIZOWANE INWESTYCJE I REMONTY (kwoty brutto): 

 
1. Remont krytej pływalni (zakończony w styczniu 2011 r.)  

- całkowity koszt zadania                 3 067 490,33 

otrzymane dofinansowanie z FRKF w 2010 r.   852 456,44 

     środki własne    664 846,14           

    

2. Termomodernizacja budynku mieszkalnego „C” 

- dokumentacja projektowa i audyt       23 270,00 

- roboty budowlane       234 375,74 

  w tym dofinansowanie WFOŚiGW     112 521,38 

     środki własne   121 854 36 

 

3. Termomodernizacja budynku mieszkalnego „D” 

- dokumentacja projektowa i audyt       29 270,00 

- roboty budowlane       440 425,53 

  w tym dofinansowanie WFOŚiGW   172 054,39 

     środki własne   268 371,14 

 

4. Poprawa stanu sieci ciepłowniczej i zaopatrzenia w ciepło – I etap 

- roboty budowlane       545 372,49 

w tym dofinansowanie WFOŚiGW   272 686,24 

     środki własne   272 686,25 

 

5. Wykonanie schodów wejściowych i drzwi aluminiowych  

do Akademika Męskiego zgodnie z wymogami p.poż.  55 519,30 

 

6. Remont dachu budynku mieszkalnego „F”    29 438,05 

 

7. Remont dachu budynku przedszkola     45 017,40 

 

W roku 2010 opracowano następujące dokumentacje projektowo-kosztorysowe (kwoty brutto): 

 

1. na przebudowę Wydziału Rehabilitacji    193 349,02 

2. na przebudowę  Akademika Żeńskiego    145 859,78 

3. na termomodernizację budynku mieszkalnego „A”        5 000,00 

4. na termomodernizację budynku mieszkalnego „B”        8 000,00 

5. na wymianę instalacji sanitarnej w pawilonie nr 43     19 680,00 

6. przeliczenia zapotrzebowania ciepła, regulacji instalacji c.o. 

w celu zmniejszenia opłat za dostarczane przez SPEC ciepło    27 450,00 

 

Pracownicy Sekcji pełnili nadzór nad powyższymi robotami budowlanymi, sanitarnymi oraz 

elektrycznymi, a także uczestniczyli w pracach projektowych.  

Do obowiązków należało także przygotowanie niezbędnych dokumentów w celu złożenia ich 

do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Sportu i 

Turystyki oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w zakresie inwestycji i remontów. 
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DZIAŁ KONSERWACJI  I  REMONTÓW 

 

Przy wykorzystaniu sił własnych wykonano następujące prace:  
 

I. Utrzymanie obiektów w należytym stanie technicznym w zakresie elektrycznym, mechanicznym 

oraz hydraulicznym i ogólnobudowlanym. 

 

II. Wykonanie wielu prac polegających na modernizacji monitoringu (między innymi w D.S. Męskim) 

oraz instalowaniu systemów alarmowych zabezpieczających obiekty AWF. 

 

III. Wykonanie wiele nietypowych mebli dla wyposażenia obiektów AWF (między innymi  do 

remontowanych segmentów studenckich w Budynku F). 

 

IV. Wymiana okien w remontowanych segmentach studenckich oraz korytarzach pięter studenckich w 

Budynku F. 

 

V. wykonywanie wielu prac takich jak: 

1. czyszczenie i malowanie  stolarki okiennej  na  klatce  schodowej w Budynku E, 

2. czyszczenie i malowanie stolarki okiennej w Zakładzie Neuropsychofizjologii, 

3. wykonanie tynków na ościeżach okiennych  Budynku F lok. 91, 37, 

4. wymiana ekranów pionów kuchennych w Budynku F lok.11, 43, 31, 34, 35, 36, 45, 42, 1, 

80,47 , 12, 36, 28, 33, 85, 32, 7, 5, 

5. szklenie okien  skrzynkowych  w pracowni  Neuropsychofizjologii, 

6. demontaż  szyb  zespolonych  po wymianie okien  w Budynku F, 

7. remont pomieszczenia  nr. 68 – Wydział Rehabilitacji, 

8. wymiana glazury i tynku w szatni 121 w Zakładzie Korektywy, 

9. wymiana wykładziny i listew  w sekretariacie Prorektorów - p. 86, 

10. skuwanie tynków z gzymsów w Budynku D, 

11. wymiana lastrika  na  podestach w Budynku Administracji, 

12. wykonanie nowych  brodzików w D.S. Żeńskim, 

13. reperacja tynków i malowanie p.19 w D.S. Żeńskim, 

14. sprzątanie gruzu asfaltowego z dróg AWF, 

15. malowanie ścian, sufitów, korytarzy, klatek schodowych w D.S. Żeńskim – parter, I p. 

16. naprawa i uzupełnienie schodów w bud. Głównym 

17. obłożenie schodów zewnętrznych płytkami gres - Hala Gier , Budynek  F, Budynek 

Administracji, 

18. malowanie i uzupełnienie tynków w p. 6 – D.S. Żeński, 

19. wymiana części betonowej chodnika przy Przedszkolu, 

20. reperacja tynków i malowanie ścian i sufitów w holu D.S. Żeńskim, 

21. malowanie ścian i okien w pomieszczeniach  Wydziału WF w Budynku F, 

22. skuwanie tynków na siatkach gzymsowych na Zapleczu  Technicznym, 

23. malowanie elewacji portierni głównej, 

24. uzupełnienie tynków i malowanie ścian i sufitów holu  i sali internetowej w D.S. Żeńskim, 

25. malowanie pokoi gościnnych w Budynku F, 

26. likwidacja drogi od ul. Podleśnej, 

27. wymiana glazury w łazience lok.115 w Budynku F, 

28. ułożenie kostki brukowej przy Pawilonie Sportów Walki, 

29. malowanie klatki schodowej w D.S. Żeńskim, 

30. malowanie pokoju  68 w Budynku Głównym, 

31. malowanie lamperii, parapetów i grzejników na korytarzu i klatce schodowej – I p. D.S. Żeński 
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32. malowanie pokoju  oraz okien, ułożenie wykładziny w Domoncie - pok.13, 

33. smarowanie dachu masą asfalt. w Budynku Domont , Zakładzie Sportów Wodnych , 

Magazynie Centralnym, 

34. wymiana starych tynków na patio w Budynku Głównym, 

35. malowanie okien w sali gimnastycznej nr 1, 

36. uzupełnienie ubytków  na drogach wewnętrznych na terenie AWF, 

37. prace przy ułożeniu kabla energetycznego przy hotelu Meksyk, 

38. reperacje ubytków tynku oraz malowanie pom. 267 -  Katedra Metodyki WF, 

39. wymiana  kasetonów w stropie na korytarzu Instytutu Turystyki, 

40. remont pokoju 292 w Katedrze Metodyki WF, 

41. ułożenie nowych płytek PCV w Bibliotece, 

42. reperacje chodników na terenie AWF, 

43. wymiana wykładziny  oraz malowanie  pok.126 w Zakładzie Antropologii, 

44. wymiana płyt  gipsowych  w szatni  męskiej przy Hali LA, 

45. likwidacja chodnika w trawniku –Rondo, 

46. wstawienie szyb w drzwiach na sali gimnastycznej nr 1, 

47. malowanie cokołów na korytarzach w D.S. Żeńskim, 

48. malowanie pokoju, ułożenie wykładziny  w pok. nr. 7 w Budynku Domont, 

49. malowanie magazynu  Zamówień  Publicznych, 

50. montaż klimatyzatora – przygotowanie pomieszczenia w Budynku Domont, 

51. rozebranie ściany działowej, adaptacja pomieszczenia w Bibliotece, 

52. remont pok.85 w Budynku Głównym, 

53. remont szatni damskiej przy Hali LA, 

54. pokrycie papą dachu na stacji Trafo - ul. Marymoncka, 

55. malowanie okien i drzwi p.310, 311 w Bibliotece oraz w Centrum Informatycznym p.305, 

56. remont pom. 305, 307 i 312 w Centrum Informatycznym, 

57. wymiana wykładziny w pom. 310/311 w Bibliotece, 

58. reperacja tynków i malowanie holu przy Xero, 

59. przygotowanie ścian i sufitów i malowanie klatki schodowej w Budynku Głównym, 

60. układanie kostki na jezdni – Rondo, 

61. otynkowanie i malowanie ściany  na tarasie w Budynku Głównym, 

62. ułożenie kostki  betonowej na trybunach stadionu  LA, 

63. wymiana korytek odpływowych na stadionie LA przy bramie, 

64. naprawa schodów  zewnętrznych  przy Xero oraz Muzeum – Budynku Głównym, 

65. naprawa pokrycia dachu  Zakład Ceramiki, 

66. przygotowanie i malowanie ścian w lok. 46 Budynku D, 

67. przygotowanie i malowanie ściany okiennej w sali wykładowej 1 w Budynku Głównym, 

68. malowanie drzwi w sali gimnastycznej nr 1 – zaplecze, 

70. konserwacja dachu na Resortowym Centrum, 

71. malowanie łazienki i przedsionka w Budynku Administracji, 

72. betonowanie słupków, krawężników ogrodzenia zjazdu od ul. Podleśnej, 

73. remont okien w Zakładzie Języków Obcych, 

74. wymiana okien w Budynku C lok.16, 

75. prace przygotowawcze pod montaż klimatyzatora  – Budynek F,  

76. wycinanie krat okiennych w Budynku F – parter, 

77. malowanie krat okiennych w Budynku C lok.8, 

78. demontaż osłony balkonowej w Budynku F lok.9, 

79. konserwacja dachu – sala gimnastyczna nr 5, 

80. remont pomieszczeń  dla  Zakładu  Neuropsychofizjologii, 

81. odśnieżanie  dachów  na  terenie  AWF, 
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82. montaż  kątowników  antypoślizgowych  schodów Stołówki i Bihutu, 

83. skuwanie  glazury i terakoty w WC,  reperacja  bruzd  – Klub  Pracownika, 

84. wykonanie tynków  i ułożenie  glazury, wymiana  wykładziny PCV w Klubie Pracownika, 

85. szklenie  okien  w Zakładzie  Neuropsychofizjologii, 

86. drobne naprawy  w chodnikach i jezdniach, uzupełnienia w tynkach, zamalowywanie 

graffiti. 
 

Dział Zamówień Publicznych i Gospodarki Materiałowej  
 

Pracownicy działu uzgadniają z jednostkami organizacyjnymi Uczelni wszelkiego rodzaju 

zakupy i realizują je na potrzeby działalności dydaktycznej i administracyjnej, przygotowują 

dokumentację niezbędną do rozpoczęcia procedury przetargowej. 

W Magazynie Centralnym przechowuje się depozyt Uczelni, prowadzi całą dokumentację 

przychodowo- rozchodową na bieżąco współpracując z Działem Księgowości Materiałowej. 

Transport Uczelni realizuje wszelkiego rodzaju przewozy osób i towaru, obsługuje obozy letnie 

i zimowe zgodnie z potrzebami dydaktycznymi i administracyjnymi Uczelni. 

W warsztacie samochodowym wykonuje się wszelkiego rodzaju remonty i naprawy sprzętu 

transportowego i urządzeń Uczelni. 

 

Wykaz większych zakupów na rzecz Uczelni w 2010 roku (kwoty brutto): 
1. Artykuły czystościowe       38 592,00  

2. Artykuły biurowe      177 126,68  

3. Materiały eksploatacyjne do komputerów              292 111,92 

4. Odzież robocza         48 851,00  

5. Materiały na podstawie wniosków do 14000 Euro 600 000,00 

6. Paliwo       120 000,00 

 
W 2010 roku wszczęto 77 postępowań w tym:  

 w trybie przetargu nieograniczonego – 54, 

 zapytanie o cenę – 12, 

 wolna ręka – 9, 

 postępowanie ofertowe w wyniku zawarcia umowy ramowej - 2, 

 w tym unieważniono – 16 postępowań. 

 

W roku 2010 roku zarejestrowano 980 wnioski „spoza ustawy” - poniżej 14.000 Euro. 

 

Wykaz niektórych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonych w 2010 

roku (kwoty brutto): 

 

1. Dostawa materiałów budowlanych - łączna kwota podpisanych umów -   

506 800 zł, 

 2.  Remont krytej pływalni – 2 900 594 zł, 

 3.  Dostawa sprzętu komputerowego – 92 000 zł, 

4.  Modernizacja węzła cieplnego w Budynku Głównym – 545 372 zł, 

 5.  Odbiór i składowanie odpadów – 225 984 zł, 

 6.  Opracowanie dokumentacji wielobranżowej na przebudowę budynku Akademika  

 Żeńskiego i Wydziału Rehabilitacji – 341 600 zł, 

 7.  Termomodernizacja mieszkalnego budynku „C” i „D” – 874 000 zł, 
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 8.  Sprzątanie obiektów AWF – 409 188 zł (postępowanie pow. progów unijnych, umowa 

podpisana na 3 lata). 

9.  Dostawa systemu informatycznego wspierającego prowadzenie prac badawczo- 

naukowych – 5 470 771 zł (postępowanie pow. progów unijnych, współfinansowane ze 

środków unijnych). 

10. Dostawa sprzętu komputerowego – 92 000 zł. 

11. Dostawa różnego rodzaju sprzętu do badań naukowych – 703 000 zł. 

 

Przeprowadzono także wiele mniejszych postępowań m. in. na: 

   

1. Dostawę kserokopiarek, 

2. Dostawę materiałów biurowych, 

3. Dostawę materiałów eksploatacyjnych do komputerów, 

4. Dostawę środków czystości, 

5. Dostawę wraz z instalacją i uruchomieniem klimatyzatorów (projekt unijny), 

6. Dostawę, druk książek, 

7. Dostawę bonów towarowych. 

 

Pion d/s Działalności Podstawowej 

 

W okresie sprawozdawczym w Pionie d/s Działalności Podstawowej w dalszym ciągu daje się odczuć 

niedobór środków finansowych na podstawową działalność. 

Trudna sytuacja finansowa uczelni nie pozwoliła na podjęcie działań wpływających na poprawę stanu 

technicznego i wyposażenia w nowoczesne i bezpieczne urządzenia sportowe poszczególnych 

obiektów sportowych, budynków mieszkalnych i utrzymanie w należytym stanie terenów zielonych i 

lasu. 

 W tych trudnych warunkach poszczególne komórki organizacyjne Pionu wykonywały swoje 

podstawowe zadania statutowe, a czasami wychodzące poza zakres. 

 
DZIAŁ OBIEKTÓW SPORTOWYCH I TERENÓW ZIELONYCH 
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Zgodnie z zakresem czynności dział zapewnił działalność wszystkich obiektów sportowych w godz. 

6.00-22.00 w dni powszednie oraz dni wolne od pracy i święta. 

 Obiekty sportowe wykorzystywane były przede wszystkim dla potrzeb dydaktyki, jak również 

przez: 

- Klub Sportowy AZS-AWF 

- Warszawskie Kluby Sportowe – sekcje la, żeglarskie i akrobatyki sportowej 

- Zespół Szkół Sportowych nr 50 im. Janusza Kusocińskiego 

- KS Politechniki Warszawskiej 

- Warszawsko-Mazowiecką Federację Sportu 

 

W okresie sprawozdawczym na terenie uczelni zorganizowano szereg imprez o charakterze 

sportowym i rekreacyjnym między innymi. 

 

- XI Memoriał Romy i Zygmunta Olesiewiczów   

- 46 Varsoviada  

- Ogólnowarszawski Test Coopera 

- Seminarium Aikido 

- Turniej Taekwondo XIII  Warsaw Cup 2010  

- XX Międzynarodowy Turniej Halowy w piłce nożnej - Katolickie Stowarzyszenie Sportowe RP 

- 51 Turniej Piłki Nożnej „Gramy o Złotą Piłkę” im. A.Zaranka 

- Puchar Świata w Szermierce Grand Prix 

- Mistrzostwa Polski w Pływaniu Synchronicznym 

- XXII Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży   

- Mistrzostwa Bielan w czwórboju lekkoatletycznym 

- Mistrzostwa Dzielnic w  lekkoatletyce  

- Zgrupowania Kadry Piłki Ręcznej 

- Bielański Bieg Przedszkolaków     

- Turniej w Goalball 

- Turniej Kobiecej Piłki Siatkowej 

- Międzynarodowy Turniej w Rugby  

- Mistrzostwa Polski w Zapasach 

- Puchar Polski w Szpadzie  

- XXXIII Turniej „O Złoty Floret J.M. Rektora” 

- Turniej Piłki Ręcznej im. A Krawczyka 

- Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Rugby 

- Warszawski Turniej Piłki Plażowej Ręcznej  

- Europejskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych     

oraz wynajmowano obiekty sportowe na pikniki rekreacyjne, filmy i reklamy. 

W związku z organizacją Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży w Rugby i pomocy Polskiego 

Związku Rugby dział wykonał renowację płyty boiska, natomiast Mazowiecka Federacja Sportu 

wyposażyła stadion w trybuny na 100 miejsc.  

Niewątpliwie największą imprezą jaka odbyła się w dniach 18-24 września 2010 r. były V Europejskie 

Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych. Uczelnia jako współorganizator Olimpiady otrzymała bardzo 

wysoką ocenę, czego przykładem była wizyta Pani prezydentowej Anny Komorowskiej.   

Wpływy z tytułu wynajmu obiektów sportowych w roku akademickim 2010/2011 wyniosły 

1 039.128 zł.  
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Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2010 uzyskaliśmy 

kwotę w wysokości 30 tys. zł. na pielęgnację pomników przyrody, cięcia i konserwację starych drzew. 

 
DZIAŁ ADMINISTRACJI GOSPODARCZEJ i OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW 

 

Dział zgodnie ze swoim zakresem czynności dbał o należyte przygotowanie obiektów dydaktycznych 

(sal seminaryjnych i wykładowych) do zajęć oraz utrzymanie w nich należytego stanu technicznego, 

wyposażenia i czystości. 

Ponadto dział wykonywał podstawowe funkcje administracyjne na rzecz całej uczelni a więc: 

przeprowadzki, utrzymanie czystości pomieszczeń biurowych i całego terenu, obsługa centrali 

telefonicznej, zawieranie umów na wywóz nieczystości itp. prace. 

W zakresie utrzymania czystości w związku z wygaśnięciem umowy z firmą sprzątającą Ever Grupa, 

dział przygotował materiały do przetargu do którego przystąpiło 9 firm. Najkorzystniejszą ofertę 

złożyła firma SOS „Barwit” z którą uczelnia podpisała umowę do 2014 r.  

W zakresie ochrony uczelni w związku z likwidacją Straży Akademickiej dział przygotował materiały 

do przetargu do którego przystąpiło 5 firm. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Pogoń sp. z o.o. z 

którą uczelnia podpisała umowę do 2014 r. 

W związku z likwidacją sekcji poligraficznej została zawarta umowa na zasadzie konkursu ofert z 

firmą „ELDA” z którą uczelnia podpisała umowę do 2012 r. 

W okresie sprawozdawczym zostały zawarte umowy na konserwację centrali telefonicznej, 

konserwację urządzeń: xero, fax,  itp. 

Ruch samochodowy na terenie odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Kanclerza Nr 56/2010 z dnia 30 

września 2010 r.  

Głównym jednak zadaniem działu było pomnażanie dochodów własnych uczelni poprzez wynajem 

wolnych pomieszczeń użytkowych. Z tego tytułu dział uzyskał dochody w wysokości: 1 530.776 zł. 

(obecnie zawartych jest 67 umów najmu). 

Z tytułu wpływu za mieszkania służbowe, hotel asystencki oraz pokoje gościnne wpływy wyniosły 

1 489.474 zł.  Z tytułu sprzedaży przepustek zgodnie z załączonym cennikiem do w/w Zarządzenia 

uczelnia w okresie sprawozdawczym uzyskała wpływy w wysokości ok. 375.321 zł.  

 
SEKCJA POLIGRAFICZNA 

 

W okresie sprawozdawczym sekcja świadczyła usługi na rzecz Uczelni jak również dla klientów z 

zewnątrz. 

 
KLUB PRACOWNIKA I STUDENTA 

 

W klubie odbyło się szereg imprez okolicznościowych takich jak: przyjęcia po obronach prac 

doktorskich i habilitacyjnych, konferencje, spotkania absolwentów, próby zespołów itp. 

Największym osiągnięciem pracy klubu było powstanie kabaretu pod nazwą „SZEŚCIOPAK”, który 

odniósł znaczące sukcesy w Ogólnopolskich Przeglądach Kabaretów Studenckich. 

Od 08 września 2010 r. Klub przejął Najemca wyłoniony w wyniku konkursu z którym podpisano 

umowę do 31 lipca 2014 r. 
 

OŚRODKI SZKOLENIA STUDENTÓW 

 

Pion Działalności Podstawowej w okresie sprawozdawczym był organizatorem obozów 

studenckich w Ośrodku Wypoczynkowo-Szkoleniowym „Rzemieślnik” w Szklarskiej Porębie. W 

ośrodku tym przeprowadzono obozy studenckie z narciarstwa biegowego i zjazdowego. 

Według ocen przebywających tam studentów i kadry dydaktycznej opinia o ośrodku jest pozytywna. 
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 Szkolenie w zakresie sportów wodnych odbywało się tradycyjnie w naszym Ośrodku 

Dydaktyczno-Sportowym w Pięknej Górze k/Giżycka.  

Do najważniejszych zadań w okresie sprawozdawczym zaliczyć należy: 

- malowanie ścian w pomieszczeniach kuchennych oraz magazynowych, malowanie korytarzy i pokoi 

hotelowych 

- remont domków  

- remont pomostów (naprawa dalb, wymiana belek głównych, częściowa wymiana belek   

pokładowych) 

- remont kapitalny  kajaków – 30 szt. 

- remont kapitalny jachtu NESH 

- remont kadłuba jachtu motorowego „DELA” 

- remont pozostałego sprzętu wodnego niezbędnego do przeprowadzenia zajęć 

- przebudowa kuchni i magazynów kuchennych 

- naprawa mebli ogrodowych 

- pielęgnacja kwietników, trawników, oczka wodnego 

Powyższe prace zostały wykonane siłami własnymi pracowników Ośrodka. Wpływy za obozy 

studenckie, przepustki, wynajem miejsc hotelowych wyniosły: 466.055 zł.  

 Dochody własne dla uczelni Pionu d/s Działalności Podstawowej w okresie sprawozdawczym 

kształtowały się następująco: 

1. Wpływy za wynajem obiektów sportowych  - 1 039.128 zł.  

2. Wpływy za mieszkania służbowe,   

hotel asystencki, pokoje gościnne i komercyjne - 1 489.474 zł.   

3. Wpływy za najem lokali użytkowych, 

 sal seminaryjnych i wykładowych   - 1 530.776 zł. 

4. Wpływy z konserwacji    -      25.012 zł. 

5. Wpływy za świadczenia    -    270.556 zł. 

6. Wpływy za karty wjazdowe i bilety jednorazowe  -   375.321 zł. 

7. Wpływy z Ośrodka Dydaktyczno-Sportowego -    466.055 zł. 

                                         

                                     Ogółem : - 5 196.322 zł.  
 

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu – wyszczególnienie: 

 

Dział Obiektów Sportowych 
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Stan zatrudnienia pracowników: 

 Biała Podlaska – 10 osób 

 Ośrodek Sportów Wodnych w Rybitwach k/Pisza – 2 osoby 

Do obowiązków Działu Obiektów Sportowych należy zabezpieczenie obiektów do zajęć 

dydaktycznych i działalności zapewniającej dochody własne wraz z utrzymaniem czystości i porządku. 

Konserwacja obiektów zamkniętych (sale, hale sportowe, siłownie i obiekty otwarte, boisko 

lekkoatletyczne, boisko do piłki nożnej wraz z zapleczem sanitarnym, boisko do gier zespołowych o 

nawierzchni sztucznej, korty tenisowe). 

Do najważniejszych prac wykonanych przez pracowników Działu należy zaliczyć: 

1. Przygotowanie  kortów tenisowych do : 

 Obozów treningowych 

 Wstępu wolnego 

 Zawodów o Puchar Dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej w tenisie ziemnym  

 Turnieju tenisa ziemnego związanego z obchodami Juwenaliów  

2. Utrzymanie właściwego stanu boiska lekkoatletycznego i do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej. 

3. Administracja Pawilonu Sportowego wraz z obsługą. 

4. Przygotowanie boiska piłkarskiego z zapleczem do obozów treningowych 

5. Przygotowanie stadionu lekkoatletycznego do zawodów: 

 Czwartków lekkoatletycznych  

 Finału Miasta w Lidze Lekkoatletycznej  

 Olimpiady Przedszkolaków 

 Międzynarodowego testu sprawności fizycznej  

 Eliminacji do XV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w lekkoatletyce  

 Zawodów lekkoatletycznych LOZLA  

 Finału Miasta Biała Podlaska w Lidze Lekkoatletycznej dziewcząt i chłopców – gimnazjada  

 Mistrzostw Polski Seniorów w lekkoatletyce                                                                  

 Obozów treningowych  

6. Przygotowanie obiektów sportowych do: 

 Spotkania okolicznościowego Polskiego Stronnictwa Ludowego  

 Charytatywnego turnieju piłki nożnej dorosłych  

 Zgrupowania grupy byłych członków Zespołu Pieśni i Tańca „Podlasie”  

 Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 2010 w sportach halowych  

 Obchodów 40-lecia działalności artystycznej Uczelnianego Zespołu Piesni i Tańca „Podlasie” 

 Studenckiego Pucharu Polski z okazji 40-lecia Uczelni  

 Kręcenia filmu „LipDub”  

 Olimpiady Integracyjnej dla dzieci i młodzieży 

 Mistrzostw Polski AZS w Akrobatyce Sportowej  

 XXV-XXVI Indywidualnego Turnieju Tenisa Sportowego o Puchar „Słowa Podlasia” 

 Obchodów Juwenalia  2010 r. 

 Turnieju z okazji Dnia Wagarowicza 

 Turnieju Mikołajkowego w Gimnastyce Sportowej 

7. Obsługa obiektów sportowych w czasie trwania „Akcja Lato 2010 r.” 

8. Przygotowanie Ośrodka Sportów Wodnych w Rybitwach k/Pisza do obozów                                                                                                                               

letnich, specjalizacji, obozu adaptacyjnego - „Rekrut” 2010 (Samorząd Studencki). 

9. Naprawa sprzętu mechanicznego do prac na obiektach zielonych.                                                                                                                                       

10. Bieżące naprawy sprzętu sportowego ( płotków  lekkoatletycznych, bramek do  gier zespołowych, 

sprzętu gimnastycznego, siedzeń na trybunach zewnętrznych i  wewnętrznych, osłony - klatki do 

rzutów, sprzętu w siłowniach, piłkochwytów). 
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Dział Administracyjno-Gospodarczy 

Stan zatrudnienia – 21 osób w tym 6 pracowników administracji i 15 pracowników obsługi. 

W roku 2010 były realizowane na bieżąco wszystkie sprawy związane z administrowaniem pomieszczeń 

dydaktycznych i biurowych Uczelni, terenów wokół obiektów, utrzymaniem czystości  

i porządku, całodobowym dozorem mienia, obsługą powielarni, zespołu technicznej obsługi dydaktyki, 

obsługą techniczną rekrutacji kandydatów na studia, przygotowaniem sprzętu wyeksploatowanego do kasacji 

wraz z jego przekazaniem firmom recyklingowym, obsługą transportu wewnętrznego, wynajmem transportu 

osobowego i ciężarowego wyżywieniem i noclegami zaproszonych gości.  

W omawianym okresie realizując przygotowany i zatwierdzony plan wydatków kompletowano materiały 

do opracowania opisu przedmiotu zamówienia na zakup sprzętu komputerowego, audiowizualnego, mebli, 

sprzętu medycznego, odczynników laboratoryjnych, lekarstw, artykułów biurowych, odzieży ochronnej dla 

nauczycieli i pracowników obsługi zgodnie z Regulaminem Pracy, sprzętu i środków do utrzymania czystości 

oraz świadczenie usług transportowych, cateringowych, wywozu nieczystości stałych, serwisowych i 

naprawczych eksploatowanych urządzeń i wyposażenia biurowego. 

Obsługiwano okolicznościowe uroczystości państwowe i uczelniane oraz konferencje krajowe  

i międzynarodowe. Przewozy oddelegowanych pracowników realizowane są służbowym samochodem 

osobowym Skoda. Przewozy grup studenckich na programowe zajęcia dydaktyczne do specjalistycznych 

ośrodków /kliniki, szpitale, uzdrowiska/, wycieczki na targi turystyczne zabezpieczają firmy przewozowe 

wyłonione w ramach podpisanych umów. 

Poza bieżącą eksploatacją, realizacją bieżących zamówień, zgłaszaniem napraw i konserwacji do 

serwisów, wyremontowano i kompleksowo wyposażono salę wykładową nr 2 (posiadającą 98 miejsc 

siedzących).  

Po zakończeniu zajęć dydaktycznych oraz egzaminów: wstępnych, dyplomowych, magisterskich 

dokonywany jest przegląd pomieszczeń dydaktycznych, administracyjnych, ocena stanu faktycznego w celu 

zaplanowania na okres wakacyjny ewentualnych niezbędnych remontów, wymiany lub naprawy wyposażenia. 

W bieżącym roku planowana jest rozbudowa sieci informatycznej, jak również przeprowadzenie 

postępowań na kompleksowe wyposażenie w meble, sprzęt komputerowy, audiowizualny, nagłaśniający oraz 

specjalistyczną aparaturę badawczą będącego w trakcie realizacji budynku Regionalnego Ośrodka Badań i 

Rozwoju, realizowanego w ramach projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi 

Priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka, Działania I.3 Wspieranie innowacji.  

W roku 2010 Zespół Technicznej Obsługi Dydaktyki wspólnie z Działem Informatycznym w 

AWF J. Piłsudskiego w Warszawie rozpoczął realizację projektu finansowanego z funduszy unijnych 

pod nazwą: ”System wspierający prowadzenie prac naukowo – badawczych oraz współdzielenie i 

publikację wyników prac”. Projekt ma na celu m.in. wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania 

Uczelnią. Pod tym kątem dokonano wymiany i rozbudowy sieci teleinformatycznej w Budynku 

Głównym Uczelni. Zakupiono także dostęp do szybszego łącza internetowego (symetryczne 50 Mb/s). 

Z własnych środków zreorganizowano sposób funkcjonowania telefonii na terenie Uczelni 

(wdrożenie własnej centrali telefonicznej). Wykonano również sieć w 2 blokach Domu Studenta 

(powstało łącznie 252 punktów dostępowych dla studentów). 

Pracownicy Zespołu Technicznej Obsługi Dydaktyki prowadzili też techniczną i merytoryczną 

opiekę nad systemem antyplagiatowym, a także wspierali przebieg procesu rekrutacji kandydatów na 

studia. Od 2010 r. ma miejsce bardziej szczegółowa współpraca z macierzystą Uczelnią (AWF 

Warszawa) w zakresie wymiany danych do tworzenia centralnego albumu studentów, a także do 

personalizacji Elektronicznej Legitymacji Studenckiej. Do działań Zespołu należała również 

rozbudowa systemu Ebasen w zakresie software’owym, jak również wsparcie dotyczące automatyki i 

elektroniki wchodzącej w skład infrastruktury pływalni. Ponadto do stałych zadań należy bieżąca 

obsługa posiadanych systemów informatycznych, konserwacja i naprawa urządzeń i peryferiów 

komputerowych oraz wsparcie techniczne pracowników (helpdesk). 
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Dział Spraw Bytowych Studentów i Spraw Mieszkaniowych 

 

W Dziale Spraw Bytowych Studentów i Spraw Mieszkaniowych zatrudnionych jest 15 pracowników, 

w tym 3 osoby administracji i 12 osób obsługi. Dział zajmuje się administrowaniem oraz obsługą 

czterech Domów Studenta: 

 DS. Spartanin ABC, 

 DS przy ul. Makaruka, 

 DS przy ul. 34 Pułku Piechoty, 

 Blok Asystenta. 

        Dział współpracuje z komisją stypendialną, bierze udział w rozpatrywaniu wniosków o 

przyznanie miejsc w poszczególnych akademikach. Przygotowuje decyzje o przyznaniu bądź nie 

przyznaniu miejsca w DS, sporządza umowy najmu lokali i prowadzi sprawy meldunkowe. 

        Kwateruje studentów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz kandydatów podczas egzaminów 

wstępnych. 

Prowadzi kontrolę wpłat za zakwaterowanie, naliczanie wysokości opłat czynszowych. Rozlicza 

kaucję wpłacaną przez studentów. Zgłasza remonty i usterki do Działu Technicznego. Utrzymuje 

czystość oraz dba o porządek w budynkach mieszkalnych. 

        Do zadań Działu należy także obsługa mieszkań służbowych oraz zabezpieczenie mienia DS. 

W roku akademicki 2010/2011wykonano szereg drobnych remontów i konserwacji;  

przeprowadzono sukcesywne malowanie pokoi studenckich i korytarzy.  

Przeprowadzono generalny remont bloku C/1 i 2 piętro/;  

 - wykonano remont sanitariatów 

 - wymieniono oprawy oświetleniowe i osprzęt elektryczny 

 - nastąpiła wymiana central wentylacyjnych o raz wymiana przewodów instalacji  

   mechanicznej 

 - oddano do użytku dwa pomieszczenia kuchenne wraz z wyposażeniem 

            - wymieniono sieć internetową  

            - dokonano zmiany elewacji w pokojach studenckich ,korytarzach i klatce schodowej 

           - wykonano nowe zabezpieczenia p.poż. 

Zakupiono 4 pralnicowirówki i oddano do użytku pralnię dla studentów. 

Zbudowano klatki schodowe p.poż. oraz dodatkowe wyjścia ewakuacyjne /blok A,B/ 

         W ramach pozyskiwania środków finansowych, w okresie przerw semestralnych i  w okresie 

letnim organizowany był wynajem pokoi grupom sportowym w tzw. „Akcja Lato”. Jest to czas 

wytężonej pracy zarówno dla obsługi jak i administracji, aby zabezpieczyć pełną obsługę grup i 

zachęcić do dalszej współpracy. 

         Miejsca studenckie w poszczególnych akademikach kształtowały się następująco: 

DOMY STUDENCKIE ILOŚĆ MIEJSC 

DS „Spartanin” ABC 357 

Blok Asystenta 41 

DS. przy ul. Makaruka 50 

DS przy ul. 34 Pułku Piechoty 82 

Ogółem miejsc 530 
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Inwestycje i remonty 

 
W Dziale Techniczno – Eksploatacyjnym zatrudniony jest kierownik działu i 7 pracowników 

fizycznych. 

Dział Techniczno – Eksploatacyjny prowadzi wszystkie sprawy związane z działalnością 

inwestycyjną, remontową i eksploatacyjną Zamiejscowego Wydziału oraz przygotowanie opisów 

przedmiotu zamówienia do prowadzonych procedur przetargowych w zakresie inwestycji, remontów i 

zakupów materiałów eksploatacyjnych. 

Do ważniejszych zadań inwestycyjnych i remontowych wykonanych na zlecenie w roku 2010-2011 

należy zaliczyć: 

1. Realizacja budowy Regionalnego Ośrodka Badań i Rozwoju w Białęj Podlaskiej – w toku – 

wartość robót wg umowy 20 760 010,95 zł, 

2. Realizacja budowy hali sportowo – widowiskowej w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą 

„Akademickie Centrum Edukacji prozdrowotnej i Rehabilitacji” – w toku - wartość robót wg umowy – 

18 734 291,63 zł, 

3. Wykonanie w okresie od 30.08.2010 r. do 30.09.2010 r. remontu pomieszczeń kuchennych               

i pralni na I i II piętrze w bloku C Domu Studenta – 52 965,59 zł, 

4. Wykonanie w okresie od 08.09.2010 r. do 29.12.2010 r. remontu pomieszczeń sanitarnych na I     i 

II piętrze w bloku C Domu Studenta – 370 219,69 zł, 

5. Rozbudowa i przebudowa w okresie od 16.07.2010 r. do 30.09.2010 r. bloku A i B Domu 

Studenta, polegająca na wykonaniu klatek schodowych ewakuacyjnych – 366 850,15 zł, 

6. Wykonanie w okresie od 30.08.2010 r. do 31.10.2010 r. remontu dachu w bloku C Domu Studenta 

– 69 294,60 zł. 

7. Wykonanie w okresie od 16.07.2010 r. do 30.09.2010 r. remontu dachów i elewacji w blokach A i 

B Domu Studenta – 147 858,44 zł. 

8. Wykonanie w okresie od 23.02.2011 r. do 25.03.2011 r. remontu korytarzy i pokoi studenckich (I i 

II piętro) w bloku C Domu Studenta – 239 906,73 zł, 

9. Wykonanie i uruchomienie w okresie od 17.02.2011 r. do 20.03.2011 r. w bloku C Domu Studenta 

(I i II piętro) instalacji telewizyjnej w systemie gwiaździstym – 7 545,26 zł, 

10. Wykonanie w okresie od 06.08.2011 r. do 30.11.2010 r. remontu sali nr 2 oraz serwerowni            

w budynku głównym uczelni  – 58 354,70 zł, 

11. Montaż instalacji kontroli dostępu i nadzoru wizyjnego w D.S. przy ul. Makaruka 1 – 10 165,00 zł, 

12.  Montaż systemu sygnalizacji włamania i nadzoru wizyjnego w budynku przy ulicy Warszawskiej  

– 12 810,00 zł, 

13. Wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej na terenie WWFiS – 23 644,82 zł. 

14. Roboty konserwacyjno – naprawcze dachów obiektów sportowych – 23 363,54 zł. 

15. Wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej w bloku C Domu Studenta – 15 709,85 zł. 

16. Likwidacja starych i wykonanie nowych linii boiskowych w Sali Gier – 2 330,14 zł, 

17. Naprawa studzienek kanalizacyjnych na terenie WWFiS w Białej Podlaskiej – 3 900 zł. 

 

Opracowania projektowo-kosztorysowe: 

1. Dokumentacja projektowa budowy łącznika oraz modernizacji (przebudowy) hali sportowej 

WWFiS pod kątem utworzenia Laboratorium Kompleksowej Diagnostyki Układu Ruchu                         

i Wydolności Fizycznej Człowieka - w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Regionalny 

Ośrodek Badań i Rozwoju w Białej Podlaskiej” – 215 865,00 zł. 

2. Dokumentacja projektowa modernizacji połączenia budynku ROBiR (w budowie)                            

z przylegającym do niego budynkiem głównym Wydziału - w ramach zadania inwestycyjnego pod 

nazwą „Regionalny Ośrodek Badań i Rozwoju w Białej Podlaskiej” – 18 450,00 zł. 

3. Projekt techniczny akustyki w Centrum Upowszechniania Wyników Badań Naukowych                    

i Obsługi Przedsiębiorców w budynku ROBiR  – 15 375,00 zł, 
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4. Projekt techniczny nagłośnienia w Centrum Upowszechniania Wyników Badań Naukowych            

i Obsługi Przedsiębiorców w budynku ROBiR  – 18 450,00 zł, 

 

Do ważniejszych zadań remontowych wykonanych silami własnymi w 2010-2011 r. należy zaliczyć: 

1. Wykonanie w okresie od 06.08.2011 r. do 30.11.2010 r. robót budowlanych związanych                  

z remontem sali nr 2 oraz serwerowni w budynku głównym uczelni, 

2. Prace remontowe i konserwacyjno – naprawcze domków letniskowych w OSW Rybitwy, 

3. Sukcesywne naprawy budowlane  i konserwacje oraz malowanie pomieszczeń dydaktycznych, 

administracyjnych i mieszkalnych w obiektach ZWWF, 

4. Sukcesywne naprawy i konserwacje instalacji elektrycznych w obiektach ZWWF, 

5.  Sukcesywne naprawy i konserwacje instalacji i urządzeń kanalizacyjnych, wody zimnej                 

i ciepłej oraz centralnego ogrzewania w obiektach ZWWF. 

 

Zamówienia publiczne i zaopatrzenie 

 

W związku z tym, że zamówienia publiczne realizowane są na podstawie planu zamówień publicznych 

na dany rok kalendarzowy (gdzie do szacowania wartości zamówienia, a co za tym idzie wyboru trybu 

udzielenia zamówienia, brana jest pod uwagę wartość zamówień tego samego rodzaju, zaplanowanych 

na dany rok kalendarzowy), przedstawiamy sprawozdanie z realizacji zamówień publicznych w 

Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej w 2010 roku.  

1. W okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. do Sekcji Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, 

złożono 417 wniosków (zawierających 614 zamówień) w sprawie dokonania zamówienia 

publicznego na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości szacunkowej netto 24 872 738,26 

zł., co stanowi równowartość 6 478 974,22 euro.  

2. Zamówienia realizowano na podstawie planu zamówień publicznych na 2010 rok. Na 847 

zaplanowane zamówienia na wartość 30 207 385,32  zł. brutto, wg planu zrealizowano 425 

zamówień o wartości 24 265 138,00 zł. brutto. Nie zrealizowano 422 planowanych zamówień na 

wartość 3 883 875,35 zł. brutto. Poza planem zrealizowano 259 zamówień o wartości 1 037 555,28 

zł. brutto. 

3. Realizowano postępowania wszczęte, a nie zakończone w 2009 roku na wartość netto 

23 405 154,48 zł. tj. 6 036 768,32 euro.  

4. W 2010 roku realizowano: 

a. Roboty budowlane – 6 postępowań na 8 zamówień (w tym jedno postępowania                   

z 2009r.),tj. 

 przetarg nieograniczony powyżej 5 150 000 euro – 1 postępowanie (wszczęte w 2009 

roku), 

 przetarg nieograniczony poniżej 4 845 000 euro – 7 postępowań, 

 podpisano 7 umów, na kwotę 40 501 491,06 zł brutto, 

 unieważniono jedno postępowanie. 

b. Usługi – 13 postępowań na 18 zamówień (w tym 1 postępowanie na 4 zamówienia z 

2009r.) 

 przetarg nieograniczony poniżej 206 000 euro – 1 postępowanie na 4 zamówienia 

(wszczęte w 2009 roku), 

 przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro – 8 postępowań, 

 zapytanie o cenę – 2 postępowania, 

 zamówienie z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust 1 pkt 1 lit a – 2 postępowania, 

 podpisano 14 umów, na kwotę 900 972,06 zł brutto, 

 1 postępowanie (na 4 zamówienia) wszczęte niezakończone w 2010 r. 

c. Dostawy – 9 postępowań na 19 zamówień tj.:  

 przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro – 9 postępowań, 
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 podpisano 8 umów, na kwotę 559 341,56 zł brutto 

 unieważniono 11 postępowań (zamówień) 

5. Realizowano 571 zamówień niepodlegających ustawie – Prawo zamówień publicznych,  w tym na 

podstawie: 

 art. 4 pkt. 8 – 530 zamówień, 

 art. 4 pkt. 8/art. 6a – 30 zamówień, 

 art. 4 pkt. 6 – 6 zamówień, 

 art. 4 pkt 3 lit g – 1 zamówienie 

 art. 4 pkt 3 lit g i h – 4 zamówienia 

6. Szczegółowy wykaz realizowanych zamówień w 2010 roku znajduje się w „Rejestrze zamówień 

publicznych Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej                na 2010 

rok”. 

 

Główny Specjalista ds. BHP  

 

1. Szkolenia BHP 

Szkolenia wstępne realizowane na bieżąco przed przystąpieniem pracownika do pracy: 8 osób. 

  

W roku bieżącym odbędą się szkolenia okresowe pracowników zgodnie z Pismem Okólnym                

nr 27/2008/2009  Dziekana ZWWF z dnia 9 grudnia 2008 roku. 

Szkolenie BHP studentów – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego   z 

dnia 5 lipca 2007 roku odbyło się wśród studentów I roku studiów stacjonarnych kierunków: WF, 

Kosmetologia, TiR. Uczestniczyli w nim wszyscy studenci I roku – listy zaliczeniowe                          

w dokumentacji BHP i Dziekanacie. 

 

2. Badania lekarskie – profilaktyka zdrowotna 

Badania wstępne, okresowe i kontrolne na podstawie skierowania głównego specjalisty BHP: 

 Nauczyciele akademiccy – 44 osoby 

 Pracownicy administracyjno-biurowi –  39 osób 

Realizowane  na podstawie obowiązującej umowy  z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy                                   

w Białej Podlaskiej ul. Okopowa 3. 

 

3. Ochrona przeciwpożarowa 

Kontrola przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej w dn.21.09.2010 r. 

W dn. 09.12. 2010 r. - legalizacja i naprawa sprzętu p. pożarowego za kwotę 1499,62 zł 

          - legalizacja hydrantów i węży w szafkach hydrantowych odbywa   

 się zgodnie z przepisami p.poż 

Realizacja: Firma SUPON Lublin O/Biała Podlaska z wyboru oferty. Wykonano zgodnie                       

z przepisami bhp i p-poż. Sporządzono protokół przeglądu i pomiaru ciśnienia statycznego                     

i dynamicznego instalacji  hydraulicznej zgodnie z PN-EN 671-2. 

       

4. Wypadki przy pracy 

Zgłoszono 2 wypadki indywidualne przy pracy. W obu przypadkach ZUS przyznał  uszczerbek na 

zdrowiu 10% i 5%. Nie stwierdzono odpowiedzialności WWFiS za wypadki, zarejestrowano                 

i sporządzono dokumentacje. 

 

5. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze  

Zgodnie z tabelą norm, Regulaminem Pracy wypłacany jest ekwiwalent za pranie odzieży.                  

W okresie zimowym  posiłki regeneracyjne wydano pracownikom WWFi S  na kwotę 445 zł. 
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6. Instrukcje i znaki ewakuacyjne 

Uzupełniane na bieżąco we wszystkich obiektach WWFiS. Zakupiono nowe oznakowanie na kwotę 

1525 zł. 

 

7.Obrona Cywilna 

Magazyn sprzętu obrony cywilnej funkcjonuje zgodnie z wytycznymi Referatu Zarządzenia 

kryzysowego Urzędu Miasta Biała Podlaska.  
        

 

9. 

Sprawy socjalne 
  

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.  

 

SPRAWOZDANIE z realizacji planu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 

Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie  

w roku akademickim 2010/2011 (01.10.2010 r.-30.06.2011 r.) 

 

1). Wczasy zorganizowane - wypoczynek zorganizowany indywidualnie 

       Z takiej formy dofinansowania skorzystało 9 pracowników wraz z dzieckiem w formie  

       wykupionych zimowisk, obozów, kolonii i wczasów rodzinnych. 

       Kwota dofinansowania z ZFŚS wyniosła 9.260,00 zł.  

 

2). Dopłaty do wczasów turystycznych „pod gruszą” 

 Z refundacji na/za wczasy „pod gruszą” skorzystało 705 osób uprawnionych, w tym: 

 396 pracowników wraz dzieckiem na kwotę 465.480,00 zł.; 

 301 emerytów i rencistów wraz z dzieckiem na kwotę 204.180,00 zł.; 

 8 osób uprawnionych po zmarłym pracowniku, emerycie/renciście AWF na kwotę 5.220,00 zł. 

       Kwota dofinansowania wyniosła razem 674.880,00 zł. 

 

3). Pożyczki na cele mieszkaniowe 

       Z pożyczek skorzystało 53 osoby na  kwotę 597.000,00 zł. (w tym 6 emerytów/rencistów). 

POŻYCZKI MAŁE: 

30 x 12.000 zł.    = 360.000 zł. 

18 x 10.000 zł.    =  180.000 zł. 

  2 x   8.000 zł.    =   16.000 zł.  

  1 x   6.000 zł.    =     6.000 zł.  POŻYCZKI DUŻE: 

  1 x   5.000 zł.    =     5.000 zł.  1  x  30.000 zł.    =   30.000 zł. 

          Razem  52   567.000 zł.  1      30.000 zł. 

 

4). Zapomogi bezzwrotne 

       Przyznano zapomogi  84 osobom uprawnionym: 

 32 pracownikom na kwotę 41.680,00 zł.; 

 50 emerytom i rencistom na kwotę 63.900,00 zł.; 

 2 osobom uprawnionych po zmarłym pracowniku, emerycie/renciście AWF na kwotę 1.500,00 

zł. 
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       Razem na kwotę  107.080,00 zł., w tym z tytułu: 

 zdarzeń losowych                                              20 osobom, 

 chorób i kosztów leczenia lub 

            niskich dochodów na osobę w rodzinie             64 osobom. 

 

5). Bony towarowe (talony)  

Bony towarowe (talony) otrzymało 845 osób uprawnionych na kwotę 592.980,00 zł., z tego: 

 529 pracowników na kwotę 375.580,00 zł.; 

 309 emerytów i rencistów na kwotę 212.420,00 zł.; 

 7 osób uprawnionych po zmarłym pracowniku, emerycie/renciście AWF na kwotę 4.980,00 zł. 

 

6).  Paczki noworoczne dla dzieci 

        Na zakup paczek  dla 167 dzieci osób uprawnionych wydano 24.161,56 zł. 

 

7).  Działalność turystyczna, kulturalno-oświatowa i sportowo-rekreacyjna 

     Z dopłaty do w/w działalności skorzystało 25 osób uprawnionych: 

 24 pracowników na kwotę 4.017.67 zł.; 

 1 emeryt/rencista na kwotę 31.50 zł. 

        Kwota dofinansowania z ZFŚS wyniosła 4.049,17 zł. 
 

Rodzaj działalności Grupy osób 

uprawnionych 

Liczba 

osób 

Kwota 

dofinansowania z 

ZFŚS 

Razem 

  Pracownicy 9 9260,00  

Wczasy zorganizowane Emeryci/renciści 0 0,00 9260,00 

  Osoby uprawnione inne 0 0,00  

  Pracownicy 396 465480,00  

Dopłaty do wczasów Emeryci/renciści 301 204180,00 674880,00 

turystycznych Osoby uprawnione inne 8 5220,00  

Pożyczki na remont i Pracownicy 46 512000,00  

modernizację Emeryci/renciści 6 55000,00 567000,00 

mieszkania  Osoby uprawnione inne 0 0,00  

Pożyczki na budowę Pracownicy 1 30000,00  

domu i uzupełnienie Emeryci/renciści 0 0,00 30000,00 

wkładu mieszkaniowego Osoby uprawnione inne 0 0,00  

  Pracownicy 32 41680,00  

Zapomogi bezzwrotne Emeryci/renciści 50 63900,00 107080,00 

  Osoby uprawnione inne 2 1500,00  

  Pracownicy 529 375580,00  

Bony towarowe Emeryci/renciści 309 212420,00 592980,00 

(talony)  Osoby uprawnione inne 7 4980,00  

  Pracownicy 167 24161,56  

Paczki noworoczne Emeryci/renciści 0 0,00 24161,56 

dla dzieci  Osoby uprawnione inne 0 0,00  

Działalność turystyczna, Pracownicy 24 4017,67  
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kulturalno-oświatowa i Emeryci/renciści 1 31,50 4049,17 

rekreacyjno-sportowa Osoby uprawnione inne 0 0,00  

RAZEM   1888 2009410,73 2009410,73 

 

 

 Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu - wyszczególnienie 

 

Sekcja Spraw Pracowniczych zajmuje się obsługą wszystkich pracowników Uczelni wynikających ze 

stosunku pracy jak również działalnością socjalno-bytową na rzecz pracowników, emerytów i 

rencistów. Działalność ta jest finansowana z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Sekcja 

realizuje zadania związane z zabezpieczeniem potrzeb: socjalnych, bytowych, kulturalnych, 

rekreacyjno-wypoczynkowych pracowników, emerytów i rencistów oraz uprawnionych członków ich 

rodzin do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Razem obsługujemy 283 

pracowników i 125 emerytów  i rencistów. 

 Plan świadczeń socjalnych w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej 

zakładał dofinansowanie do różnego rodzaju świadczeń socjalnych głównie wypoczynku pracowników 

i członków ich rodzin oraz byłych pracowników – emerytów, rencistów oraz zapomóg pieniężnych 

bezzwrotnych, pożyczek mieszkaniowych, dopłat do biletów na imprezy sportowe, kulturalne i  

rekreacyjne:   

-  refundacja za wczasy turystyczne „pod gruszą” skorzystało 579 osób,w tym: 

     459 pracowników  wraz z dzieckiem na kwotę 399 060,00 zł 

     120 emerytów i rencistów wraz z dzieckiem na kwotę 113 250,00 zł 

              łącznie kwota dofinansowania wyniosła 512 310,00 zł 

- wypoczynek dzieci (zimowy i letni) organizowany indywidualnie skorzystało 10 dzieci  

pracowników na kwotę 6 675,00 zł 

Zapomogi bezzwrotne: 

  -  przyznano zapomóg pieniężnych bezzwrotnych 40 osobom: 

  -  23 pracownikom na kwotę 15 800,00 zł 

  -  17 emerytom i rencistom na kwotę  6 850,00 zł 

                 na łączną kwotę 22 650.00 zł  

 Pożyczki na cele mieszkaniowe: 

   -  udzielono pożyczki 52 osobom na sumę 524 000,00 zł (w tym 6 emerytom na kwotę 

26 000,00 zł) 

   Z dopłat do biletów na imprezy  kulturalno-oświatowe i rekreacyjno-sportowe     

skorzystało -  16 pracowników na kwotę 759,00 zł.  

  Zakup paczek świątecznych dla dzieci pracowników skorzystało 88 dzieci pracowników   

uprawnionych na łączną kwotę 7 888,14 zł.  

 Na zakup bonów towarowych wydano 318 825,00 zł. (bony otrzymało 390 osób), z tego: 

  -  279 pracowników na kwotę  215 775,00 zł 

   -  111 emerytów/rencistów na kwotę 103 050,00 zł 

 

Szczegółowe dane z zakresu ilości osób, które skorzystały z Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych i wypłaconych kwot przedstawia poniższa tabela:    

Lp. Rodzaj działalności Liczba 

osób 

Kwota dopłat z ZFŚS          

w zł. 

1.  Dopłata do wczasów turystycznych pracownicy 469 399 060,00 
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2.  Dopłata do wczasów turystycznych emeryci 111 113 250,00 

3.  Wczasy zorganizowane 10    6 675,00 

4.  Zapomogi bezzwrotne pracownicy 23 15 800,00 

5.  Zapomogi bezzwrotne emeryci 17    6 850,00 

6.  Pożyczki na remont i budowlane (pracownicy) 46 498 000,00 

7.  Pożyczki na remont (emeryci) 6 26 000,00 

8.  Działalność kulturalno-oświatowa 

 i rekreacyjno-sportowa  

16    759,00 

9.  Paczki świąteczne dla dzieci pracowników 88    7 888,14 

10.  Bony towarowe pracownicy 279 215 775,00 

11.  Bony towarowe emeryci 111 103 050,00 

 Ogółem 1 176 1 393 107,14 

 

10. 

Działalność uczelnianych klubów sportowych AZS 

 
10.1. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KLUBU SPORTOWEGO AZS-

AWF WARSZAWA 
 

Klub Sportowy AZS-AWF Warszawa składa sprawozdanie merytoryczne w zakresie 

prowadzonego szkolenia sportowego realizowanego w 10 dyscyplinach sportowych w ramach sekcji 

sportowych Klubu w roku 2010 oraz udziału zawodników Klubu – reprezentantów Warszawy, w 

ogólnopolskiej i międzynarodowej rywalizacji sportowej. 

Klub Sportowy AZS-AWF Warszawa informuje, iż w roku akademickim 2010-2011 

zrealizowano planowane zamierzenia startowe i treningowe.  

 W ramach, prowadzonego szkolenia sportowego realizowano treningi dziesięciu sekcji 

sportowych klubu: judo, LA, pływackiej, rugby, szermierczej, wioślarskiej, piłki ręcznej, piłki 

siatkowej, taekwondo olimpijskiego i zapaśniczej.  

Organizowano: 

 szkolenie miejscowe i zgrupowania wyjazdowe promując czynny wypoczynek, 

zdrowy tryb życia, zasady pracy zespołowej i fair play.  

 wyjazdy reprezentantów Warszawy na zawody o charakterze regionalnym, 

ogólnopolskim, i międzynarodowym. 

Opiekę, zarówno nad samym procesem szkoleniowym, jak i w takcie zgrupowań 

zamiejscowych oraz startów w zawodach sprawowała wykwalifikowana kadra trenerska i 

instruktorska. We wszystkich zrealizowanych akcjach udział wzięło prawie 70 szkoleniowców od lat 

zajmujących się pracą z młodzieżą. 

 Szkoleniem prowadzonym, w ramach 7 sekcji dyscyplin indywidualnych oraz 3 dyscypliny 

gier zespołowych, objęto przeszło 1300 zawodników, począwszy od najmłodszych adeptów po 
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zawodników w kategorii senior. Siła grupy szkoleniowej, wynikająca z prezentowanego przez nią 

poziomu sportowego, znalazła swoje odbicie w osiągniętych w roku 2010 i 2011 wynikach 

sportowych. Poprzez swoje występy na arenach międzynarodowych, jako zawodnicy warszawskiego 

klubu, promowali miasto stołeczne Warszawa. Klub znakomicie realizuje promocję kultury fizycznej i 

aktywnego spędzania wolnego czasu wśród mieszkańców naszego miasta. 

Zawodnicy Klubu AZS-AWF Warszawa zdobyli w roku akademickim 2010-2011 medale 

najważniejszych imprez sportowych w tym 1 medal mistrzostw Świata: srebrny medal mistrzostw 

Świata juniorów w szabli drużynowo (Martyna Wątora), 3 medale Letniej Uniwersjady: srebrny 

medal we florecie drużynowo (Katarzyna Kryczało), brązowy medal we florecie indywidualnie 

(Katarzyna Kryczało), brązowy medal w pływaniu (Paweł Korzeniowski) i aż 7 medali 

Młodzieżowych Mistrzostw Europy: złoty medal w lekkiej atletyce (Anna Kiełbasińska), srebrny 

medal w szpadzie indywidualnie (Ewa Nelip), srebrny medal w szabli drużynowo (Małgorzata 

Kozaczuk, Matylda Ostojska), srebrny medal w szpadzie drużynowo (Ewa Nelip, Katarzyna 

Dąbrowska), brązowy medal w lekkiej atletyce (Anna Kiełbasińska), brązowy medal w szabli 

indywidualnie (Małgorzata Kozaczuk), brązowy medal we florecie drużynowo (Filip Cieszkowski, 

Michał Kosman). 

W ogólnopolskiej klasyfikacji klubowej w Systemie Sportu Młodzieżowego nasz Klub 

analogicznie do lat wcześniejszych zajął bardzo mocną 5 pozycję. Po raz kolejny dało to najwyższy 

wynik wśród klubów warszawskich i jednocześnie wśród klubów województwa mazowieckiego.  

     W klub od wielu lat prowadzi szkolenie pięciu drużyn ligowych: zespołu I ligi rugby, I ligowego 

zespołu Piłki Ręcznej Kobiet, I ligowego zespołu Piłki Ręcznej Mężczyzn oraz II ligowego zespołu 

Piłki Siatkowej Kobiet. Drużyna rugby wywalczyła awans do Ekstraligi, jednocześnie zespół piłki 

ręcznej mężczyzn zanotował spadek do II ligi.  

 Wsparcie udzielone przez Urząd m. st. Warszawy pozwoliło na zorganizowanie dużego 

wydarzenia sportowego o zasięgu ogólnopolskim a nawet międzynarodowym. Był to 34 Turniej 

Szermierczy o Złoty Floret J.M. Rektora AWF wpisany do cyklu Pucharów Polski. Imprezie tej 

zapewniono właściwą oprawę informując o wsparciu ze strony władz miasta i promując Warszawę 

wśród gości a także sport wśród jej mieszkańców. 

Klub Sportowy AZS-AWF Warszawa od 2005 roku jest operatorem programu Ministerstwa 

Sportu i Turystyki pod nazwą Akademickie Centrum Szkolenia Sportowego. Szkoleniem w minionym 

roku w Akademickim Centrum Szkolenia Sportowego w Warszawie objętych było około 120 

zawodników, będących członkami kadr narodowych w 7 dyscyplinach: judo, zapasy, taekwondo 

olimpijskie, szermierka, lekka atletyka, pływanie, wioślarstwo. Wyniki osiągane przez zawodników 

objętych programem ACSS Warszawa potwierdzają skuteczność i efektywność wydatkowania 

środków państwowych przez nasz Klub. 

Od wielu lat Klub AZS-AWF Warszawa utrzymuje najwyższy poziom sportowy w naszym 

kraju, będąc najwyżej sklasyfikowanym klubem w rankingach olimpijskich oraz jednym z 

najlepszych w Polsce i zdecydowanie najlepszym w całym województwie mazowieckim pod 

względem szkolenia dzieci i młodzieży.   

 
 

10.2. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KLUBU SPORTOWEGO AZS-

AWF W BIAŁEJ PODLASKIEJ 
 

1. Zarząd Klubu:  
Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Członków Klubu Sportowego AZS-

AWF w Białej Podlaskiej w dniu 12 listopada 2009 roku dokonano wyboru Prezesa  Klubu i 

Zarządu Klubu na dwuletnią kadencję (2009-2011). 

Aktualny skład osobowy Zarządu Klubu przedstawia się następująco:  

Prezes Klubu     - Mariusz Lichota  



 104 

Wiceprezes /ds. Szkoleniowych   - Zenon Kuzawiński  

Sekretarz Zarządu    - Barbara Długołęcka  

Przedstawiciel Władz Uczelni   - Adam Wilczewski  

Przewodniczący Rady Trenerów  - Jarosław Sacharuk  

Członkowie Zarządu:    - Leszek Horeglad  

- Jan Kukawski  

- Ryszard Wolski  

 

2. Kadra szkoleniowa i biuro Klubu (na dzień 15.07.11):  
Sekcja lekkiej atletyki – 5 szkoleniowców: mgr Krzysztof Stipura – trener klasy M – blok rzutów, dr 

Stanisław Kędra – trener klasy M - blok sprintu, mgr Beata Makaruk – trener II klasy – grupa 

młodzieżowa, dr Hubert Makaruk – trener II klasy – grupa młodzieżowa, mgr Rafał Frończuk – trener 

II klasy – blok biegów długich i chodu  
Sekcja podnoszenia ciężarów (I Liga) – 1 szkoleniowiec: dr Jarosław Sacharuk – trener II klasy – 

trener główny sekcji   
Sekcja gimnastyki sportowej – 1 szkoleniowiec: mgr Zbigniew Pelc – trener I klasy - trener główny 

sekcji  

Sekcja akrobatyki sportowej – 1 szkoleniowiec: dr Waldemar Wiśniowski – trener I klasy – trener 

główny sekcji  
Sekcja piłki ręcznej mężczyzn (I Liga) – 1 szkoleniowiec: mgr Leszek Siejwa – trener I klasy  

Sekcja piłki siatkowej kobiet (III Liga) – 1 szkoleniowiec: dr Anna Bodasińska – trener II klasy 

Sekcja piłki siatkowej mężczyzn – 1 szkoleniowiec: mgr Ryszard Wolski – trener II klasy  

Sekcja koszykówki mężczyzn – 1 szkoleniowiec: dr Janusz Zieliński – trener II klasy  

Obsługa administracyjno-finansowa i medyczna Klubu: mgr Małgorzata Wojtiuk – Główna 

Księgowa Klubu, mgr Danuta Celińska – kierownik sekcji sportowych, koordynator finansowy 

programu ACSS, mgr Janusz Borodyjuk – kierownik sekcji sportowych, koordynator programu ACSS, 

lek. med. Zbigniew Chazan – lekarz klubowy. 

 

3. Działalność sportowa w sekcjach sportów indywidualnych i gier zespołowych 
 Sekcja lekkiej atletyki:  

Działalność szkoleniowa w sekcji lekkiej atletyki jest prowadzona w czterech blokach: rzutów, 

skoków, sprintu oraz biegów długich we wszystkich kategoriach wiekowych. Najlepsi zawodnicy są 

objęci Programem Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego w Białej Podlaskiej. W okresie 

sprawozdawczym w Programie ACSS uczestniczyło 9 osób. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, sekcja może poszczycić się znaczącym dorobkiem 

medalowym na najważniejszych imprezach mistrzowskich o zasięgu krajowym                                             

i międzynarodowym.  

Najlepsi lekkoatleci  Klubu Sportowego AZS-AWF przy WWFiS w Białej Podlaskiej są 

członkami kadry narodowej Polski w poszczególnych kategoriach wiekowych. Zawodnicy 

legitymujący się wysokimi osiągnięciami sportowymi uzyskali  stypendia uczelniane oraz sportowe z:  

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego i Gminy Miejskiej Biała Podlaska.  

Wymiernym efektem pracy sekcji są wyniki sportowe uzyskane w okresie objętym 

sprawozdanie, 

Przedstawimy najważniejsze osiągnięcia lekkiej atletyki w układzie chronologicznym:  

2011 rok:  

1. Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów – 19-20.02.11 – Spała: Konrad Podgórski –                   

I miejsce - skok w dal , Marcin Dudek – V miejsce – skok w dal  
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2. Mistrzostwa Polski AZS w Lekkiej Atletyce – 21-22.05.11 – Łódź: Agnieszka Dudzińska – I 

miejsce – pchnięcie kulą (4,0), Agnieszka Jarmużek – II miejsce – pchnięcie kulą (4,0), 

Przemysław Czajkowski – I miejsce – rzut dyskiem – (2,0), Marcin Starzak – II miejsce – skok 

w dal, Konrad Podgórski – III miejsce – skok w dal, Damian Kusiak – I miejsce – pchnięcie 

kulą (7,26), Michał Bosko – III miejsce – pchnięcie kulą (7,26), Agnieszka Jarmużek – II 

miejsce – rzut dyskiem (1,0), Małgorzata Raciborska – III miejsce – rzut dyskiem (1,0) – 

49.10, KS AZS-AWF Biała Podlaska – 22 osobostartów – VI miejsce – 121 pkt.  

3. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski – 02-03.07.11 – Gdańsk: Konrad Podgórski – I miejsce – 

skok w dal – 7.85, Maksym Sypniewski – II miejsce – trójskok – 15.78, Małgorzata Raciborska 

– II miejsce – rzut dyskiem (1,0) – 47.48, Emilia Wełna – III miejsce – rzut dyskiem (1,0) – 

44.28  

 

Sekcja podnoszenia ciężarów:  

 Działalność szkoleniowa w sekcji podnoszenia ciężarów jest prowadzona we wszystkich 

kategoriach wagowych i wiekowych. Najlepsi zawodnicy są objęci Programem Akademickiego 

Centrum Szkolenia Sportowego w Białej Podlaskiej.  

W 2010 roku w ramach Programu ACSS uczestniczyło 11 osób, natomiast w 2011 roku, po 

drastycznym zaostrzeniu kryteriów, dokonanym przez MSiT, uczestniczą 2 osoby. Najlepsi zawodnicy 

otrzymują stypendia uczelniane oraz sportowe z: Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Lubelskiego i Gminy Miejskiej Biała Podlaska. 

Czołowe zawodniczki i zawodnicy Klubu Sportowego AZS-AWF przy WWFiS w Białej 

Podlaskiej są członkami kadry narodowej Polski.  

 Najważniejsze osiągnięcia sekcji podnoszenia ciężarów w okresie sprawozdawczym,                

w układzie chronologicznym: 

2011 rok:    

1. Mistrzostwa Województwa Lubelskiego Kobiet i Mężczyzn do 20 lat – 09.04.11 – Puławy: 

Karolina Kukawska – I miejsce – kat. 53 kg, Dorota Chudzik – I miejsce – kat. 58 kg, Grzegorz 

Garbaczewski – I miejsce – kat. 105 kg  

2 . Młodzieżowe Mistrzostwa do 23 lat Województwa Lubelskiego – 21.05.11 – Biała 

Podlaska: Monika Grzesiak – II miejsce – kat. 53 kg, Jolanta Sadło – III miejsce – kat. 53 kg, Emilia 

Malec – I miejsce – kat. 63 kg, Marek Tracz – I miejsce – kat. 85 kg, Arkadiusz Marcinkowski – II 

miejsce - kat. 85 kg, Robert Sławuta – I miejsce – kat. 105 kg, Jakub Wysocki – II miejsce – kat.105 

kg, Kamil Kulpa – I miejsce – kat. + 105 kg  

3. Mistrzostwa Seniorek i Seniorów Województwa Lubelskiego – 21.05.11 – Biała Podlaska: 

Monika Grzesiak – II miejsce – kat. 48 kg, Karolina Kukawska – III miejsce – kat. 48 kg, Jolanta 

Sadło – II miejsce – kat. 53 kg, Emilia Malec – I miejsce – kat. 58 kg, Agata Zaweracz – II miejsce – 

kat. 58 kg, Dorota Chudzik – I miejsce – kat. 63 kg, Paulina Szyszka – I miejsce – kat. 69 kg, Bartosz 

Szucki – II miejsce – kat. 69 kg, Dawid Sacharuk – III miejsce – kat. 69 kg, Jakub Szucki – III miejsce 

– kat. 77 kg, Marek Tracz – I miejsce – kat. 85 kg, Arkadiusz Marcinkowski – II miejsce - kat. 85 kg, 

Piotr Hańko – I miejsce – kat. 94 kg – 279 kg, Przemysław Barański –                 I miejsce – kat. 105 

kg, Robert Sławuta – II miejsce – kat. 105 kg, Jakub Wysocki – III miejsce – kat. 105 kg, Kamil Kulpa 

– I miejsce – kat. +105 kg  

4. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów do 20 lat – 28-29.05.11 – Puławy: Karolina 

Kukawska – II miejsce – kat. 48 kg, Agata Zaweracz – II miejsce – kat. 53 kg 
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5. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski do 23 lat – 11-12.06.11 – Biłgoraj: Emilia Malec – III 

miejsce – kat. 53 kg – 141 kg, Kamil Kulpa – III miejsce – kat. +105 kg, KS AZS-AWF Biała 

Podlaska – IV miejsce 

6. VI Mistrzostwa Polski AZS w Podnoszeniu Ciężarów – 25.06.11 – Częstochowa: Monika 

Grzesiak – I miejsce – kat. 48 kg, Agata Zaweracz – I miejsce – kat. 53 kg, Emilia Malec – II miejsce 

– kat. 53 kg, Jolanta Sadło – III miejsce – kat. 53 kg, Dorota Chudzik – II miejsce – kat. 58 kg, Paulina 

Szyszka – III miejsce – kat. 75 kg, Robert Sławuta – III miejsce – kat. 105 kg, Kamil Kulpa – I 

miejsce – kat. + 105 kg  

 

 Sekcja gimnastyki sportowej:  

Zawodnicy sekcji gimnastyki sportowej są objęci programem Akademickiego Centrum 

Szkolenia Sportowego. Aktualnie w sekcji gimnastyki sportowej szkolenie jest prowadzone                

w kategorii seniorów. W programie ACSS w 2011 roku uczestniczą 3 osoby. Dwie czołowe postacie w 

sekcji: Adam Kierzkowski i Roman Kulesza otrzymują stypendia uczelniane oraz sportowe z:  Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego i Gminy Miejskiej Biała Podlaska.  

Zawodnicy sekcji gimnastyki sportowej to reprezentanci kadry narodowej, Adam Kierzkowski 

jest objęty programem Londyn 2012.  

Reprezentanci Klubu Sportowego AZS-AWF przy WWFiS w Białej Podlaskiej uzyskali szereg 

wartościowych wyników na najważniejszych zawodach mistrzowskich rangi krajowej jak           i 

międzynarodowej.  

Do najważniejszych sukcesów w okresie objętym sprawozdaniem należy zaliczyć,                      

w układzie chronologicznym:  

2010 rok:  

1.  Drużynowe Mistrzostwa Polski – 07-09.10.10 – Bydgoszcz: Roman Kulesza i Adam 

Kierzkowski – I miejsce  

2. 42 Mistrzostwa Świata w Gimnastyce Sportowej – 16-24.10.10 – Rotterdam (Holandia): 

Adam Kierzkowski – VI miejsce – poręcze 

3.  Puchar Świata FIG – 06-07.11.10 – Osijek (Chorwacja): Roman Kulesza – I miejsce – 

poręcze, Adam Kierzkowski – II miejsce – poręcze, Roman Kulesza – VIII miejsce – drążek  

4. Puchar Świata FIG – 13.11.10 – Stuttgart (Niemcy): Adam Kierzkowski – VI miejsce – 

poręcze, Roman Kulesza – X miejsce – poręcze, IV miejsce – drążek  

5. Edycje Pucharu Świata FIG – 2010 r.: Adam Kierzkowski – II miejsce – poręcze, Roman 

Kulesza – III miejsce – poręcze, IV miejsce – drążek   

 2011 rok: 

1. I edycja Pucharu Polski Seniorów – 25-26.02.11 – Gdańsk: Adam Kierzkowski –                   

I miejsce – poręcze  

      2. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów w Gimnastyce Sportowej – 25-27.03.11 – 

Gdańsk: Roman Kulesza – I miejsce – wielobój, II miejsce – poręcze, drążek, Adam Kierzkowski – I 

miejsce – poręcze  

3. IV Mistrzostwa Europy w Gimnastyce Sportowej – 06-10.04.11 – Berlin (Niemcy): Roman 

Kulesza – VI miejsce – poręcze, VII miejsce – drążek 

      4. Puchar Świata FIG – 14.05.11 – Moskwa (Rosja): Adam Kierzkowski – I miejsce –poręcze 
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Sekcja akrobatyki sportowej:  

W okresie sprawozdawczym, w 2011 roku,  na uwagę zasługują: drugie miejsce Joanny Grad 

podczas Pucharu Polski Nr 1 w Brennej oraz ósme miejsce Marty Biegajło podczas Mistrzostw Polski 

Seniorek w Zielonej Górze. Obie zawodniczki startowały w tej samej konkurencji, w skokach na 

ścieżce.  

Sekcja pływacka:  

Reaktywowana w 2010 roku, po kilkuletniej przerwie, aktualnie w sekcji jest zgłoszonych 15 

osób, zajęcia szkoleniowe prowadzi mgr Bartłomiej Kargulewicz. 

Zawodniczki i zawodnicy sekcji pływackiej wywalczyli szereg medali podczas Akademickich 

Mistrzostw Województwa Lubelskiego.  

Sekcja piłki ręcznej mężczyzn:  

Zespół piłki ręcznej mężczyzn sukcesem zakończył udział w rozgrywkach ligowych sezonu 

2010/2011. W rozgrywkach zasadniczych II Ligi/Grupa III, prowadzonych przez Warszawsko-

Mazowiecki Związek Piłki Ręcznej w Warszawie, bialscy szczypiorniści uplasowali się na drugiej 

pozycji, dzięki czemu mogli przystąpić do spotkań barażowych o wejście do I Ligi         w sezonie 

2011/2012.  

W decydującej batalii zespół KSAZS-AWF Biała Podlaska okazał się dwukrotnie lepszy od 

imienników z KS AZS-AWF Warszawa, dzięki czemu wywalczył powrót do wyższej klasy 

rozgrywkowej.  

Zespół piłkarzy ręcznych został zgłoszony do rozgrywek I ligi/grupa B w sezonie 2011/2012, 

prowadzonych przez  Związek Piłki Ręcznej w Warszawie.  

 

Sekcja piłki siatkowej kobiet i mężczyzn:  

Zespoły: kobiecy i męski reprezentowały Klub i macierzystą Uczelnię podczas VII Polsko – 

Ukraińsko – Białoruskiego Festiwalu Siatkówki Studenckiej organizowanego przez Klub przy 

współudziale Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego, który odbywał się na 

obiektach WWFiS w Białej Podlaskiej w dniach: 16-19 czerwca 2011 roku.  

Ostatecznie, zespół siatkarek uplasował się na piątej pozycji, a siatkarze zajęli czwarte miejsce.  

Sekcja koszykówki mężczyzn:  

W  okresie sprawozdawczym zespół koszykarzy KS AZS-AWF Biała Podlaska uczestniczył w 

rozgrywkach Akademickich Mistrzostw Województwa Lubelskiego w edycji 2010/2011. Akademicy z 

Białej Podlaskiej, podobnie jak w poprzednim sezonie uplasowali się na pierwszej pozycji.  

 

4. Działalność organizacyjna Klubu 

Dzięki zabiegom Klubu i Władz WWFiS, Klub był organizatorem imprez sportowych                  

o zasięgu krajowym i międzynarodowym.  

W tym miejscu należy wymienić następujące przedsięwzięcia:  

- II Runda Drużynowych Mistrzostw Polski w Podnoszeniu Ciężarów – 21.05.11  

- Młodzieżowe Mistrzostwa do 23 lat Województwa Lubelskiego w Podnoszeniu Ciężarów – 

21.05.11 
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- Mistrzostwa Seniorek i Seniorów Województwa Lubelskiego w Podnoszeniu Ciężarów – 

21.05.11  

- Eliminacje do XVII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Lekkiej Atletyce – 04-05.06.11  

- VII Polsko – Ukraińsko - Białoruski Festiwal Siatkówki Studenckiej – 16 –19.06.11  

Podobnie jak w latach ubiegłych, działalność statutowa Klubu była możliwa dzięki współpracy 

Klubu z Wydziałem Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej.  

Zawodnicy legitymujący się wysokimi osiągnięciami sportowymi mogli skorzystać z pomocy 

dydaktycznej (ITS, IPS) i socjalnej, na miarę możliwości organizacyjno-finansowych Uczelni,             

w granicach obowiązujących w tym zakresie przepisów, poprzez:  stypendia ministerialne, stypendia 

za wyniki w sporcie i uczelniane stypendia sportowe (wypracowane ze środków własnych Uczelni) 

W okresie konsultacji i zgrupowań szkoleniowych i podczas realizacji kalendarza imprez, 

Uczelnia udostępniała Klubowi: kompleks obiektów sportowych, Dom Studenta, gabinety odnowy 

biologicznej oraz saunę.  

W dniu 1 marca 2004 roku zawarto porozumienie o współpracy pomiędzy macierzystą Uczelnią, 

realizujące Uchwałę Senatu Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie z dnia           19 marca 

2002 roku w sprawie roli i miejsca Klubów Sportowych AZS-AWF w działalności Uczelni. Jego 

zapisy są modyfikowane pod kątem zapotrzebowania Klubu i możliwości Uczelni                             i 

realizowane na bieżąco.  

Znaczące znaczenie w działalności Klubu stanowi Program Akademickiego Centrum Szkolenia 

Sportowego, aktualnie obejmujący sekcje: lekkiej atletyki, podnoszenie ciężarów                     i 

gimnastyki sportowej.  

Podstawę działalności finansowej Klubu, w okresie sprawozdawczym, stanowiły dotacje 

otrzymane z  budżetu państwa (Program ACSS), jednostek samorządowych tj.: Województwa 

Lubelskiego i Gminy Miejskiej Biała Podlaska oraz sponsorów, wspomagających poszczególne sekcje 

sportowe oraz organizację imprez przeprowadzanych przez Klub. 
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Załączniki 
 

Załącznik nr 1 
 
 

NAKŁADY PONIESIONE na realizację projektów badawczych: DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA W 2010 ROKU - (część warszawska) 
 

 

DS Zadanie badawcze 
 

Kierownik Poniesione 
koszty 

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

DS.-82 Momenty sił w ruchach rotacyjnych kończyn, tułowia i głowy  
Dr hab. prof. nzw. AWF  
Jacek Zieliński 

17 294,63 

DS.-93 Wychowanie fizyczne w gimnazjum jako forma wdrażania uczniów do samodzielności  Dr Renata Czarniecka 21 818,78 

DS.-111 Programowanie okresu bezpośredniego przygotowania startowego oraz diagnostyka walki sportowej            
w dyscyplinach sportu o zróżnicowanym charakterze energetycznym  

Dr hab. Urszula Szmatlan-
Gabryś 

3 191,04 

DS.-113 Zmiany sprawności fizycznej i postawy ciała młodych siatkarzy w czteroletnim okresie treningowym      Mgr Piotr Tabor 7 560,01 

DS.-114 Zdrowe miasto: sport i rekreacja w przestrzeni publicznej Warszawy (lata 1918-2008)      
Dr hab. prof. nzw. AWF  
Anna Pawlikowska-
Piechotka 

7 889,07 

DS.-115 
Psychofizjologiczne aspekty symetrii i asymetrii funkcjonalnej, sensorycznej, dynamicznej i morfo-
logicznej zawodników wybranych dyscyplin sportu   

Prof. dr hab. Dmytro 
Poliszczuk 31 500,01 

DS.-118 
Kultura fizyczna Kościoła Rzymskokatolickiego na przykładzie Salezjańskiej Organizacji Sportowej 
Rzeczpospolitej Polskiej  

Dr hab. prof. nzw. AWF  
Zbigniew Dziubiński 9 975,53 

DS.-119 Aktywność enzymów antyoksydacyjnych erytrocytów, stężenie TAS, kwasu moczowego, witamin 
antyoksydacyjnych oraz jonów żelaza, cynku i miedzi w osoczu u osób pełno- i niepełnosprawnych     

P Dr hab. prof. nzw AWF  
Elżbieta Hübner-Woźniak 

6 420,85 

DS.-120 Prozdrowotny aktywny wypoczynek osób starszych    Dr hab. prof. nzw. AWF  
Ewa Kozdroń 

1 567,91 

DS.-121 Współzależność koordynacyjnych zdolności motorycznych oraz ich wpływ na wynik sportowy  Dr Tatiana Poliszczuk 16 934,15 

DS.-125 
Zależność między profilem lipidowym, stężeniami leptyny, wisfatyny i asymetrycznej dimetyloargininy 
(ADMA) oraz funkcją rozkurczową tętnicy ramiennej u młodych mężczyzn o zróżnicowanej 
aktywności fizycznej      

Prof. dr hab. Grażyna 
Lutosławska 

1 819,82 

DS.-131 Zarządzanie nieruchomościami w sporcie, turystyce i rekreacji  Dr Andrzej Smoleń 16 713,07 

DS.-132 Wpływ aktywności fizycznej na stężenie wybranych hormonów (kortyzolu, TSH, T3, T4, osteokalcyny)       
w osoczu u młodych mężczyzn   

Dr Anna Kęska 15 900,85 

DS.-133 Somatyczne uwarunkowania mocy anaerobowej młodych mężczyzn oraz wpływ długości korby Dr Stanisław Kuźmicki 10 611,54 
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suportowej na ocenę jej wartości za pomocą cykloergometru   

DS.-134 
Zmiany siły maksymalnej, mocy i skoczności zawodników sportów walki w rocznym cyklu szkole-
niowym  

Dr hab. prof. nzw. AWF  
Krzysztof Buśko 

42 208,83 

DS.-137 Struktura ruchu sportowca w aspekcie aktywności bioelektrycznej mięśni 
Dr hab. prof. nzw. AWF  
Andrzej Mastalerz 

19 110,24 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DS.-138 Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom ambush marketingu w organizacji dużych imprez sporto-
wych 

Dr hab. prof. nzw. AWF  
Jolanta Żyśko 

14 673,09 

DS.-139 Sześcioletnie dziecko warszawskie. Rozwój somatyczny, sprawność fizyczna i postawa ciała Dr Dorota Trzcińska 8 562,43 

DS.-140 Akcelerometryczna ocena techniki ruchu w konkurencjach acyklicznych 
Dr hab. prof. nzw. AWF  
Jan Gajewski 5 340,48 

DS.-143 Nauczyciel wychowania fizycznego wobec nowej podstawy programowej 
Dr hab. prof. nzw. AWF  
Jerzy Nowocień 14 161,86 

WYDZIAŁ REHABILITACJI 

DS.-98 
Analiza zaburzeń funkcjonalnych w obrębie  miednicy i kręgosłupa w odniesieniu do chodu u chorych           
z zespołem bólowym dolnego odcinka kręgosłupa                  

Dr Krzysztof Dudziński 322,00  

DS.-123 Wpływ schorzeń narządu ruchu na poziom depresji. Badania przesiewowe  Dr Marek Łyp 9 240,85 

DS.-126 Optymalizacja oceny stanu funkcjonalnego oraz momentu rozpoczęcia fizjoterapii u chorych po 
operacyjnym leczeniu pourazowych krwiaków przymózgowych   

Dr Grazyna Brzuszkiewicz-
Kuźmicka 

1 723,02 

DS.-127 Ocena poziomu aktywności fizycznej, możliwości wysiłkowych i sprawnościowych w wybranych 
grupach osób niepełnosprawnych  

Prof. dr hab.  
Andrzej Kosmol 

76 600,65  

DS.-128 Postępowanie, leczenie i fizjoterapia w okołoporodowym uszkodzeniu splotu ramiennego (ousr)   Dr Maria Grodner 947,00 
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UDZIAŁ PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH WWF i WR W REALIZACJI PLANU BADAŃ NAUKOWYCH W 2010 ROKU - 
Załącznik nr 2 

 

Jednostka Granty Działalność statutowa Badania własne 

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

Instytut Sportu 1 (własny) 3 4 

Instytut Turystyki i Rekreacji 
1 (promotorski) +1 zadanie  
w Projekcie Badawczym  
Zamawianym (PBZ-3) 

2 8 

Katedra Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego 1 (własny) 3 0 

Katedra Nauk Humanistycznych 2 (własny i promotorski) 1 8 

Katedra Nauk Społecznych - 3 3 

Katedra Anatomii i Biomechaniki - 4 1 

Katedra Antropologii i Biologii 
Projekt Badawczy 

 Rozwojowy (PBR-1) 2 3 

Katedra Fizjologii i Medycyny Sportowej - 5 1 

RAZEM WYDZIAŁ WF 7 23 28 

WYDZIAŁ REHABILITACJI 

Katedra Biologicznych Podstaw Rehabilitacji 2 (własne) 0 2 

Katedra Psychospołecznych Podstaw Rehabilitacji - 0 1 

Katedra Teorii i Metodyki Nauczania Ruchu - 1 1 

Katedra Fizjoterapii - 2 1 

Katedra Rehabilitacji 2 (własny i habilitacyjny) 3 1 

RAZEM WYDZIAŁ REHABILITACJI 4 6 6 
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Załącznik nr 3 

UDZIAŁ PRACOWNIKÓW WWF i WR W KONFERENCJACH NAUKOWYCH W 2010 ROKU  

Jednostka 

Zorganizowane 

konferencje 
Udział w konferencjach naukowych 

Liczba 
pracowników 

uczestniczących 
 w 

komitetach 
naukowych          
i organiza- 

cyjnych 

międzyna- 
rodowe 

krajowe 
(w tym 

z udziałem 
gości 

zagrani-
cznych) 

międzynarodowych krajowych 

liczba 
ucze-
stników 

z 

referatami 

przewo
dniczą-

cych 
sesjom 

liczba 
ucze-
stników 

z refera-

tami 

Prze-
wodni-

czą-
cych 

sesjom 

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO          

Instytut Sportu 1 - 10 7 2 12 6 5 10 

Instytut Turystyki i Rekreacji - - 6 5 1 18 14 2 1 
Katedra Teorii i Metodyki Wychowania 
Fizycznego - 2 - - - 3 3 2 2 

Katedra Nauk Humanistycznych - 1 6 6 3 12 9 2 8 

Katedra Nauk Społecznych 1 1 9 9 5 6 6 2 5 
Katedra Anatomii i Biomechaniki - 1 1 1 - 2 2 - 5 

Katedra Antropologii i Biologii - 1 4 4 2 5 3 2 8 

Katedra Fizjologii i Medycyny Sportowej - 1 3 4 2 3 3 2 5 

RAZEM  

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 
2 7 39 36 15 61 46 17 44 

 

WYDZIAŁ REHABILITACJI          

Katedra Teorii i Metodyki Nauczania Ruchu 1 - 5 5 2 2 - - 3 

Katedra Rehabilitacji - - 8 7 - 9 7 1 - 

Katedra Fizjoterapii - 1 - - - - - - - 



 113 

Katedra Biologicznych Podstaw Rehabilitacji - - 2 1 2 4 5 1 1 

Katedra Psychospołecznych Podstaw Rehabilitacji - - 3 2 2 7 3 1 3 

RAZEM WYDZIAŁ REHABILITACJI 1 1 18 15 6 22 15 3 7 

 
 


