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Wstęp
Niniejsze sprawozdanie Rektora z działalności Uczelni w roku akademickim 2017/2018
zostaje sporządzone na podstawie art. 18 ust. 5 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz.1668), w związku z § 45 ust. 2 pkt 6
Statutu AWF Warszawa. Części posiedzenia Senatu Akademii, na którym przyjmuje się
roczne sprawozdanie z działalności Uczelni i dokonuje się oceny pracy Rektora,
przewodniczy wybrany członek Senatu, zgodnie z pkt 3 załącznika nr 7 do Statutu AWF
Warszawa.

Rok akademicki 2017/2018 był drugim rokiem kadencji władz AWF Warszawa 20162020, pod przewodnictwem JM Rektora, dr hab. prof. AWF Andrzeja Mastalerza. W roku
akademickim 2017/2018 realizowany był przez AWF Warszawa cały szereg przedsięwzięć, jak
choćby szósta już ogólnopolska olimpiada młodych fizjoterapeutów czy kolejne, zakończone
dużym sukcesem, forum skoliozy. Na terenie Akademii odbywał się szereg konferencji, nasiliła
się również współpraca międzynarodowa Uczelni. W zakresie tej współpracy realizowany był
chociażby program ERASMUS PLUS, w ramach którego przyjeżdżają do nas studenci z
innych krajów, ale także nasi studenci i pracownicy mają możliwość wyjazdu do 120 uczelni
w 26 krajach. Z każdym rokiem wzrasta liczba osób z zagranicy, chcących u nas studiować.

3

Na początku roku akademickiego nastąpiło uroczyste otwarcie zmodernizowanej hali
lekkoatletycznej im. Janusza Kusocińskiego, która to inwestycja zrealizowana została w
przeważającej większości dzięki uzyskanym środkom zewnętrznym. Trwa również niezwykle
ważna dla Akademii w aspekcie finansowym inwestycja termomodernizacji Budynku
Głównego Uczelni. Realizacji poszczególnych inwestycji w roku akademickim 2017/2018
poświęcony jest zresztą cały rozdział niniejszego sprawozdania, ukazujący rozmiar
realizowanej polityki inwestycyjnej w dobie bardzo ograniczonej przecież możliwości
ubiegania się o środki zewnętrzne. W tym miejscu wspomnieć również należy o ciągle
poszerzanej współpracy AWF Warszawa ze środowiskiem zewnętrznym, jak chociażby
podejmowanie wspólnych działań promocyjnych z Dzielnicą Bielany, współpraca z Polskim
Komitetem Olimpijskim, AZS-AWF Warszawa i innymi organizacjami sportowymi, czy też
wspólne przedsięwzięcia z szeregiem instytucji finansowych, chcących aktywnie wspierać
Uczelnię. Uruchomiony został program stypendialny we współpracy z Bankiem BZ WBK,
obecnie

Santander

Bank

Polska.

Z

przedsięwzięć

sportowych

podkreślić

należy

zorganizowanie po raz pierwszy w historii na obiektach Filii w Białej Podlaskiej
Akademickich Mistrzostw Świata w Podnoszeniu Ciężarów, czy też udaną kolejną edycję
nocnego biegu sztafetowego Janusza Kusocińskiego oraz inne inicjatywy, jak chociażby
turniej piłki nożnej o puchar Rektora AWF Warszawa. W działalności każdej uczelni ważne
miejsce zajmuje upowszechnianie nauki. Tradycyjnie uczestniczyliśmy w 22 Pikniku
Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik.
Chciałbym

również

podziękować

wszystkim

nauczycielom

za

publikacje

w prestiżowych czasopismach naukowych i wzrost liczby cytowań. Należy tutaj podkreślić, że
Nasza Uczelnia wydaje najwięcej czasopism indeksowanych w międzynarodowej bazie
SCOPUS, w porównaniu do innych uczelni wychowania fizycznego w Polsce.
Niezwykle

istotnym

dla

Akademii

zadaniem,

czemu

chciałbym,

również

jako

Przewodniczący KRAWF, poświęcić niniejszy wstęp, jest w chwili obecnej dostosowanie
Uczelni do zmian prawnych, które stały się już faktem, jak i tych planowanych. Dostosowanie
to jest w chwili obecnej szczególnie ważne ze względu na finanse Uczelni, jak i perspektywy
jej rozwoju. Wymaga to zarówno od władz AWF Warszawa, jak i całej jej społeczności
akademickiej, dużej odpowiedzialności za los Akademii i rozwagi w podejmowaniu decyzji.
Tym bardziej może w chwili obecnej, niż w latach ubiegłych, ważne jest wzajemne
zrozumienie dla podejmowanych działań, nie zawsze popularnych podczas ich wdrażania.
Rok
o

akademicki
Szkolnictwie

2018/2019
wyższym

i

rozpoczynamy
nauce.

Wchodząca

z

nową
w

życie

Ustawą
tzw.

Prawo

Konstytucja
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dla

Nauki

nie

jest

zbiorem

gotowych

rozwiązań

funkcjonowania

uczelni,

ale daje możliwość autonomicznych rozwiązań, które każda uczelnia musi wypracować na
swój sposób. Właśnie

kwestii wewnętrznej organizacji uczelni nowa ustawa pozostawia

najwięcej autonomii. To senat uczelni będzie ostatecznie decydował o wewnętrznej strukturze,
systemie zarządzania, przy uwzględnieniu specyfiki uczelni i uwarunkowań zewnętrznych.
Najważniejszym wyzwaniem dla nas będzie, w możliwie krótkim czasie, uchwalenie nowego
statutu, w którym znajdą się uregulowania prawne, pozwalające w pełni wykorzystać nasz
potencjał,

zapewniające

dalszy

rozwój

uczelni

i

zracjonalizowanie

kosztów

jej

funkcjonowania. Mając świadomość odpowiedzialności Rektora za funkcjonowanie Uczelni
zwracam się do Państwa zatem z prośbą o aktywne włączenie się w tworzenie ustroju
wewnętrznego Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego. Każda Państwa
sugestia i uwaga zostanie z należytą starannością przeanalizowana i poddana
ogólnoakademickiej dyskusji. Od nas wszystkich zależy bowiem wypracowanie takiego
strukturalno-funkcjonalnego modelu uczelni, który pozwoli kształcić studentów na
najwyższym poziomie i prowadzić nowoczesne badania naukowe. Skutki podjętych albo
niepodjętych w chwili obecnej działań Akademia będzie odczuwać przez lata. Jak z
powyższego widać, niezwykle ważna w chwili obecnej jest konsolidacja całego środowiska
akademickiego Uczelni i odpowiedzialność oraz odwaga przy podejmowaniu działań. Wpływ
naszego środowiska na czynniki zewnętrzne, jak chociażby tworzenie przepisów powszechnie
obowiązującego prawa, jest oczywiście ograniczony, jednak to, jak przygotujemy AWF
Warszawa na nadchodzące zmiany zależy już tylko od nas. Każdy z nas powinien czuć
odpowiedzialność za losy Akademii, przekazując Ją następnym pokoleniom studentów i
nauczycieli akademickich w możliwie jak najlepszej sytuacji, zgodnie z hasłem: „Różne
pokolenia, ta sama pasja”. Życzę zatem zarówno Państwu, jak i samemu sobie, by
podejmowane przez nas decyzje były mądre i adekwatne do nowej sytuacji prawnej i
finansowej, z jaką przyjdzie nam w najbliższym roku akademickim zmierzyć. Proszę przyjąć
powyższe życzenia, szczególnie że mają one miejsce w roku setnej rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości, który ten fakt jest nierozerwalnie związany z Naszą Uczelnią poprzez
nazwisko Jej założyciela Marszałka Józefa Piłsudskiego.
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1) Studenci i doktoranci
a) Dane statystyczne dotyczące liczebności uwzględniające podział na
wydziały, kierunki, formy i stopnie studiów
W Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie w roku
akademickim 2017/2018 studiowało łącznie (razem z cudzoziemcami) 4510 os. na studiach
stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia (w tym na studiach stacjonarnych 4224
studentów zaś na studiach niestacjonarnych 286). Na studiach III stopnia uczyło się 47
doktorantów (w tym 1 cudzoziemiec). Liczebność studiujących podano na podstawie
sprawozdań POLON-GUS S-10 (studenci – wg stanu na 30.11.2017) i S-12 (doktoranci – wg
stanu na 31.12.2017).
WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO – 1402 + 23 cudz., razem 1425 os.
Kierunek Wychowanie Fizyczne
 studia I stopnia
o stacjonarne – 617 + 16 cudz., (w tym 7 z Programu Erasmus+), razem 633 os.
o niestacjonarne – 171 + 1 cudz., razem 172 os.

 studia II stopnia

o stacjonarne – 272
o niestacjonarne - 70

Kierunek Sport



studia I stopnia stacjonarne – 190 + 4 cudz., razem 194 os.
studia II stopnia stacjonarne – 82 + 2 cudz., razem 84 os.

Studia III stopnia stacj. doktoranckie z dziedziny nauk o kf – 44 +1 cudz., razem 45 os.( I rok
– 3, II rok – 12, III rok – 12, IV rok – 18)

WYDZIAŁ TURYSTYKI I REKREACJI – 715 + 38 cudz., razem 753 os.
Kierunek Turystyka i Rekreacja
 studia I stopnia
o stacjonarne – 489 + 25 cudz., (w tym 10 z Programu Erasmus+), razem 514 os.

 studia II stopnia

o stacjonarne – 226 + 13 cudz., razem 239 os.

WYDZIAŁ REHABILITACJI – 813 + 16 cudz., razem 829 os.
Kierunek Fizjoterapia




studia I stopnia stacjonarne – 179 + 7 cudz., (w tym 7 z Programu Erasmus+), razem 186 os.
studia jednolite magisterskie – 161 + 2 cudz., razem 163 os.
studia II stopnia stacjonarne – 238 + 2 cudz., razem 240 os.

Kierunek Pielęgniarstwo
 studia I stopnia stacjonarne – 162 + 3 cudz., razem 165 os.
Kierunek Terapia Zajęciowa
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studia I stopnia stacjonarne – 73 + 2 cudz., razem 75 os.

Studia III stopnia stacj. doktoranckie z dziedziny nauk o kf – 2 os. (I rok)
Razem wydziały części warszawskiej – 3007 os. – studenci studiów stacjonarnych i
niestacjonarnych łącznie z cudzoziemcami
WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU w BIAŁEJ PODLASKIEJ – 824 +
9 cudz., razem 833 os.
Kierunek Wychowanie Fizyczne
 studia I stopnia
o stacjonarne – 470 + 4 cudz., razem 474 os.

 studia II stopnia

o stacjonarne – 191 + 3 cudz., razem 194 os.
o niestacjonarne – 44 os.

Kierunek Sport
 studia I stopnia stacjonarne – 80 + 1 cudz., razem 81 os.
Kierunek Trener Personalny
 studia I stopnia stacjonarne – 39 + 1 cudz., razem 40 os.

WYDZIAŁ TURYSTYKI i ZDROWIA w BIAŁEJ PODLASKIEJ – 614 + 56 cudz., razem
670 os.
Kierunek Turystyka i Rekreacja
 studia I stopnia stacjonarne – 49 + 13 cudz., razem 62 os.
 studia II stopnia stacjonarne – 69 + 14 cudz., razem 83 os.
Kierunek Kosmetologia
 studia I stopnia stacjonarne – 101 + 22 cudz., razem 123 os.
Kierunek Fizjoterapia
 studia I stopnia stacjonarne – 181 + 4 cudz., razem 185 os.
 studia jednolite magisterskie – 81 + 1 cudz., razem 82 os.
 studia II stopnia stacjonarne – 133 + 2 cudz., razem 135 os.
Razem wydziały Filii w Białej Podlaskiej – 1503 os. – studenci studiów stacjonarnych i
niestacjonarnych łącznie z cudzoziemcami.

b) Działalność Biura Karier
Działalność Biura Karier w roku akademickim 2017/2018 obejmowała przede wszystkim
pozyskiwanie ofert pracy, staży, praktyk, organizację spotkań z pracodawcami, warsztaty
z przedsiębiorczości. W okresie sprawozdawczym Biuro Karier pozyskało 364 ofert pracy,
z czego 40% spotkało się z zainteresowaniem studentów i absolwentów AWF Warszawa.
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Biuro Karier AWF Warszawa zaangażowało się w ramach Światowego Tygodnia
Przedsiębiorczości w przygotowanie i realizację projektu pod nazwą „Przedsiębiorczy
Student”, gdzie prelegentami byli m.in. specjaliści z Krajowej Izby Gospodarczej,
Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości a także zaprzyjaźnieni pracodawcy.
W ramach projektu rozplanowanych było 7 spotkań dotyczących postawy przedsiębiorczej,
w których wzięło udział 143 studentów AWF Warszawa.
W roku akademickim 2017/2018 zorganizowano 27 spotkań z pracodawcami w tym
z dyrektorem na Europę Wschodnią sieci Hilton, dyrektorem szkoły sportowej z Australii,
służbami mundurowymi m.in. CBA, Policją, Wojskiem, liniami lotniczymi oraz licznymi
przedsiębiorstwami turystyczno-rekreacyjnymi.
Ponad to zostały zorganizowane po raz pierwszy Targi Pracy AWF Warszawa, na których
gościło ponad 30 pracodawców z branży sportowej, turystycznej, hotelarskiej, medycznej.
Targom towarzyszyło 7 spotkań rekrutacyjnych oraz 3 warsztaty wizerunkowe. Opracowany
został także „Poradnik Łowcy Pracy” zawierający praktyczne wskazówki poruszania się po
targach pracy.
Biuro Karier było także koordynatorem uczelnianym rekrutacji do strefy masażu podczas
ORLEN WARSAW MARATHON.
Zainteresowanie szkoleniami i spotkaniami z pracodawcami wyraziło 396 osób. 56% osób
zainteresowanych wzięciem udziału w przedsięwzięciach wzięło w nich czynny udział.
Średnio na jedno spotkanie przychodziło nie mniej niż 12 osób.
Studenci i absolwenci AWF Warszawa mieli możliwość uczestniczenia w indywidualnych
sesjach coachingowych z zakresu budowania ścieżki zawodowej.
Został opracowany mini poradnik „Tracker list”, w którym publikowane były zadania
związane z życiem zawodowym a ich wykonanie miało za zadanie wsparcie czytelników na
rynku pracy.
Biuro Karier w okresie sprawozdawczym informowało studentów i absolwentów AWF
Warszawa o licznych seminariach, konferencjach, eventach oraz spotkaniach z zakresu rynku
pracy oraz tematyki związanej z kierunkami studiów.
Biuro Karier zintensyfikowało działania promocyjne mające na celu zwiększenie
rozpoznawalności Biuro Karier w przestrzeni Uczelni. Promocja działań BK odbywa się
różnymi kanałami komunikacji: newsletter, strona BK, fanpage BK, posty na grupach
studenckich, plakaty, organizacja spotkań z pracownikami BK w nieformalnej atmosferze np.
Świąteczna kawa z Biurem Karier. Jedno ze spotkań odbyło się pod szyldem Ogólnopolskiej
akcji promocyjnej Biur Karier pt. Gra o karierę. Biuro Karier dla Ciebie.
Biuro Karier zaangażowane jest w projekty ogólnouczelniane finansowane z środków
europejskich. Pracownicy biorą czynny udział w opracowaniu i wdrożeniu platformy ABK
w ramach projektu E-usług na Uczelni. Ponad to BK uczestniczy w działaniach
podejmowanych w projekcie Zintegrowanego Programu Uczelni.
Biuro Karier wypełnia obowiązki zgodnie z Uchwałą Senatu nr 6 z 2013/2014 r. dotyczącą
przeprowadzenia ankiety „Monitorowania kariery zawodowej absolwentów” a także zgodnie
z Zarządzaniem Rektora nr 69 z 2013/2014 r. została przeprowadzona ankieta „Opinie
i oczekiwania pracodawców względem kompetencji i kwalifikacji zawodowych absolwentów
AWF Warszawa”.
Pracownicy Biura Karier uczestniczyli w szkoleniach, spotkaniach i konferencjach mających
na celu podnoszenie kompetencji i aktualizację wiedzy o rynku pracy m. in. dotyczących
nowych trendów na rynku pracy, edukacji, rozwoju i innowacji szkolnictwa wyższego.
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Pracownik reprezentował także Biuro Karier AWF Warszawa na III Konferencji
Akademickich Biur Karier KRASP w Gdańsku.
Biuro Karier jest członkiem Mazowieckiej Sieci Biur Karier oraz współpracuje ze
Stowarzyszeniem na rzecz Akademickich Biur Karier.

c) Uczelniany System Jakości Kształcenia
Rok akademicki 2017/2018, był kontynuacją funkcjonowania i doskonalenia uczelnianego
sytemu zapewniania jakości kształcenia w uczelni i jednostkach. W założeniu był to rok
doskonalenia funkcjonowania wdrożonych w jednostkach systemów zapewnienia jakości
kształcenia, monitorowania przez wydziałowe komisje ds. jakości kształcenia skuteczności i
sprawności przyjętych rozwiązań oraz wprowadzania niezbędnych korekt. Efektem prac w
jednostkach było opracowanie sprawozdań z oceny własnej oraz rekomendacji przyjętych
przez właściwe organy, jak również przeprowadzenie przeglądu funkcjonowania systemu
wydziałowego. Ważnym kryterium było przygotowanie jednostek, w tym wdrożonych
systemów, do akredytacji na wyznaczonych przez Polską Komisję Akredytacyjną
kierunkach. W roku sprawozdawczym do oceny wyznaczone zostały 4 kierunki – stąd mocno
zintensyfikowano prace w trzech wydziałach AWF. Konsekwencją podjętych działań tj. m.in.
konsultacji oraz wsparcia przy przygotowaniu materiałów analitycznych do oceny, były
pozytywne oceny funkcjonujących w wydziałach systemów zapewnienia jakości kształcenia.
Pozytywne oceny, będące poświadczeniem spełniania „w pełni” kryteriów opisanych przez
Polską Komisję Akredytacyjną, ponownie potwierdziły skuteczność i adekwatność
wdrożonych w uczelni rozwiązań.
Prace Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia, w roku akademickim 2017/18 skupiły się
na :
1. Przeprowadzeniu przeglądu Polityki Jakości i Celów uczelnianego systemu zapewnienia
jakości kształcenia, pod kątem realizacji, aktualności i przydatności dla rozwoju uczelni
2. Analizie funkcjonowania oceny zajęć dydaktycznych, a także omawianiu bieżących spraw
związanych z dydaktyką i współpracą pomiędzy jednostkami.
Plan pracy komisji w roku sprawozdawczym został wykonany, za wyjątkiem spotkań
poświęconych przygotowaniu uczelni do nowych regulacji ustawowych i dyskusji nad
projektami rozwiązań systemowych. Powodem były prace nad zmianą przepisów,
prowadzone na poziomie ministerialnym oraz znaczne opóźnienie w dacie przyjęcia
ostatecznej treści ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Ponadto, jak co roku prowadzono badania ankietowe dotyczące:
 oceny zajęć dydaktycznych na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz
studiach podyplomowych, narzędziami wypracowanymi przez wydziały,
 satysfakcji doktorantów z kształcenia w AWF Warszawa,
 opinii uczestników wymiany międzynarodowej (uczestników programu Erasmus+),
 oczekiwań kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia,
 opinii studentów kończących studia na temat kształcenia w uczelni,
 oceny pracy jednostek administracyjnych,
 monitorowania karier zawodowych absolwentów,
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 opinii i oczekiwań pracodawców względem kompetencji absolwentów,
 oceny pracy biblioteki
kompletujące dla jednostek materiał analityczny, wykorzystywany podczas audytów i kontroli
zewnętrznych.
Wzorem ubiegłego roku odbywały się, organizowane na wydziałach lub w jednostkach,
spotkania Głównego Specjalisty ds. Jakości Kształcenia z przedstawicielami wydziałowych
komisji ds. jakości kształcenia lub komisji ds. jakości kształcenia w jednostkach. W związku
z wyznaczeniem przez Polską Komisję Akredytacyjną terminów ocen zewnętrznych
odbywały się również konsultacje i spotkania Głównego Specjalisty ds. Jakości Kształcenia z
Przewodniczącymi komisji wchodzących w skład wydziałowych systemów zapewnienia
jakości kształcenia, w zakresie przygotowania systemów, jak również dokumentacji do oceny
zewnętrznej.

2) Zasoby ludzkie
a) Nauczyciele akademiccy – dane statystyczne
Stan zatrudnienia nauczycieli akademickich w AWF w Warszawie oraz w Filii w
Białej Podlaskiej (na dzień 30.09.2018 r.)
Wydział

Biblioteka
Główna
WWF

WR

WTiR

Filia w
Białej
Podlaskiej

7

6

-

7

20

-

1

-

1

2

6

12

6

16

40

Adiunkt

15

14

13

18

60

Adiunkt /doktor
habilitowany/

1

2

-

-

3

Docent

1

3

-

3

7

Asystent /dr/

8

3

1

9

21

Asystent

14

10

3

10

37

-

1

-

-

1

29

14

12

36

91

5

1

-

4

10

Stanowisko
Profesor
zwyczajny
Profesor
nadzwyczajny z
tytułem
Profesor
nadzwyczajny

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

Razem

10

Wykładowca /dr/

-

1

2

3

6

Wykładowca

9

9

4

18

40

Lektor

3

3

3

3

12

Instruktor

1

2

-

9

12

-

-

-

-

1

99

82

44
137

363

st. kustosz dypl.

1

Razem

1

225

Na dzień 30 września 2018 r. w Uczelni zatrudnionych jest 363 nauczycieli akademickich, w
tym 1 starszy kustosz dyplomowany w Bibliotece Głównej.
W okresie od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r. w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa
Piłsudskiego w Warszawie w części warszawskiej zostało przyjętych 27 nauczycieli
akademickich oraz rozwiązano stosunek pracy z 14 nauczycielami akademickimi, z czego 6
osób przeszło na świadczenie emerytalne.

b) Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi – dane statystyczne
Stan zatrudnienia (w osobach) pracowników nie będących nauczycielami akademickimi
w AWF w Warszawie oraz Filii w Białej Podlaskiej
(na dzień 30 września 2018 r.)
Warszawa
Grupy
pracownicze
Administracja
dydaktyczna

Filia w
Białej
Podlaskiej

Razem

25

69

101

45

146

47

49

96

192

119

311

Centrum
Kształcen
ia Podypl.

WWF

WR

WTiR

2

20

14

8

44
Administracja
centralna
Pracownicy
fizyczni
Razem

W okresie od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r. w grupie pracowników nie będących
nauczycielami akademickimi Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w
Warszawie (części warszawskiej) przyjęto 14 osób oraz rozwiązano stosunek pracy z 24
pracownikami, z czego 14 osób przeszło na świadczenie emerytalne.
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3) Działalność naukowa i współpraca z zagranicą
a) Projekty badawcze(uzyskane w drodze konkursów organizowanych przez
NCN, NCBiR, MNiSW) i działania statutowe
W roku akademickim 2017/2018 nauczyciele akademiccy Wydziałów warszawskich
Uczelni realizowali następujące granty:
1. „Modelowanie matematyczne funkcji kompensacyjnych mięśni kończyn dolnych w
chodzie swobodnym osób z dysfunkcją narządu ruchu” – dr Michalina Błażkiewicz, grant
SONATA_1 NCN;
2. „Długofalowa ocena konsekwencji wcześniactwa w aspekcie parametrów somatycznych,
funkcji płuc i tolerancji wysiłku” kierownik dr Katarzyna Kaczmarczyk, grant
SONATA_4 NCN;
3. „Etyka fizjoterapeuty. Dotyk, cielesność, intymność”, kierownik prof. dr hab. Alicja
Przyłuska-Fiszer, konkurs OPUS_11 NCN;
4. „Opracowanie sylwetki sensomotorycznej oraz procedury badań wydolnościowych
ratowników KSRG w wystandaryzowanych czynnościach ratowniczych”. Projekt realizuje
Konsorcjum naukowo-przemysłowe składające się ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w
Warszawie, AWF Warszawa, Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie,
Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. J. Tuliszewskiego, Szkoły
Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej AAPSP w Krakowie oraz przedsiębiorstwa
„Ślusarstwo PHU W. Radzik PHU” w Straszęcinie. Kierownikiem części projektu, którą
realizuje AWF W-wa jest prof. dr hab. Czesław Urbanik, konkurs NCBiR;
5. „Modelowanie matematyczne wiosłowania na jednoosobowej łodzi sportowej w celu
symulacji komputerowej, optymalizacji i nauczania techniki ruchu”, kierownik dr hab.
prof. nzw. AWF Michał Wychowański, konkurs „Rozwój Sportu Akademickiego_4”
MNiSW;
6. „Bioelektryczna aktywność mięśni, jako wyznacznik zmęczenia w biegach na dystansie
od 400 do 1500m”, kierownik dr hab. prof. nzw. AWF Andrzej Mastalerz, konkurs
„Rozwój Sportu Akademickiego_4” MNiSW;
7. „Optymalizacja kontroli przygotowania zawodników w koszykówce na wózkach”,
kierownik dr hab. prof. nzw. AWF Bartosz Molik, konkurs „Rozwój Sportu
Akademickiego_4” MNiSW.
Badania statutowe obejmują zadania prowadzone w sposób ciągły. W okresie
sprawozdawczym w sprawie zasad wydatkowania środków przyznanych przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego podstawowym jednostkom organizacyjnym AWF Warszawa
na finansowanie działalności statutowej obowiązywały dwie uchwały: od 2014 roku Uchwała
nr 45/2013/2014 z 15 kwietnia, a od 23 stycznia 2018 roku Uchwała Nr 19/2017/2018 Senatu
AWF Warszawa.
Jednostki naukowe otrzymują dotację podmiotową na dofinansowanie działalności
statutowej w podziale na poszczególne panele finansowania:
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Na utrzymanie potencjału badawczego (dotacja bazowa) Wydziały warszawskie
otrzymały:
Rok/jednostka
2017
2018

WWF
364 360 zł
329 170 zł

WR
318 890 zł
307 640 zł

WTiR
0
0

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Decyzją Nr ODW-132/KAT/2018/1 z
05.07.2018 przyznał Wydziałowi Rehabilitacji AWF Warszawa kategorię naukową A.
Wpłynie to na wysokość dotacji bazowej przyznanej na utrzymanie potencjału badawczego
Wydziału w 2018 roku.
Dotacja celowa na finansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań
z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów
doktoranckich finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym wyniosła:
Rok/jednostka
2017
2018

WWF
120 800 zł
86 500 zł

WR
19 100 zł
26 700 zł

WTiR
0
0

Liczbę projektów badawczych realizowanych przez podstawowe jednostki
organizacyjne części warszawskiej AWF W-wa przedstawia poniższa tabela, wykaz aktualnie
realizowanych projektów znajduje się pod tabelą. Wykaz ten znajduje się również na stronie
internetowej AWF Warszawa (https://www.awf.edu.pl/nauka/badania-naukowe/projektybadawcze-dotacja-statutowa).
LICZBA PROJEKTÓW STATUTOWYCH REALIZOWANYCH W AWF
WARSZAWA PRZEZ WYDZIAŁY WARSZAWSKIE*
Działalność
statutowa

Wydział

DS

DM

Katedra Sportu

7

1

Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych

9

3

Katedra Nauk Biomedycznych

3

5

Laboratorium Neuropsychofizjologii

1

0

RAZEM WWF

20

9

Katedra Nauk Przyrodniczych

5

0

Katedra Psychospołecznych Podstaw Zdrowia i
Rehabilitacji

3

0

WWF

WR

13

Katedra Nauczania Ruchu

3

2

Katedra Fizjoterapii

5

0

Katedra Rehabilitacji

3

0

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego

4

0

RAZEM WR

23

2

10

1+3**

WTiR
* Stan na 31 sierpnia 2018 roku.
** Wykonawcami są doktoranci WWF.

WYKAZ REALIZOWANYCH PROJEKTÓW STATUTOWYCH
(stan na 31.08.2018 r.)
DS-216, mgr Jolanta Marszałek: Ocena systemu klasyfikacji zawodników w piłce siatkowej na
siedząco.
DS.-223, dr Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka: Ocena globalnych wzorców ruchu wg Prechtla u
niemowląt z zaburzeniami w dystrybucji napięcia mięśniowego.
DS.-225, dr hab. n. med. prof. nzw. AWF. Małgorzata Łukowicz: Rozkład napięcia posturalnego u
niemowląt urodzonych przedwcześnie i o czasie z zaburzeniami funkcjonowania OUN w porównaniu
do dzieci zdrowych.
DS.-229, dr Tatiana Poliszczuk: Percepcja wizualna a specyficzne zdolności koordynacyjne
zawodniczek sportowych gier zespołowych.
DS.-230, dr Marzena Malara: Parametry biochemiczne we krwi, sposób żywienia, aktywność
fizyczna i budowa ciała młodych kobiet i mężczyzn prawidłowo i nieprawidłowo oceniających swoją
sylwetkę.
DS.-232, dr hab. Michał Lenartowicz: Style konsumpcji sportowej Polaków.
DS.-235, dr hab. prof. nzw. AWF Krzysztof Perkowski: Budowa ciała, aktywność fizyczna i
wydolność aerobowa i anaerobowa studentów z różnych środowisk społecznych w przebiegu 3-letnich
studiów I-stopnia.
DS.-236, dr Monika Johne: Ocena i porównanie wydolności tlenowej i beztlenowej
u wysokokwalifikowanych szpadzistów , florecistów i szablistów.
DS.-237, dr Anna Kuk: Uczestnictwo w warsztatach psychologicznych studentów AWF Warszawa a
ich intrapsychiczne i interpersonalne zasoby warunkujące relacje społeczne.
DS.-239, dr hab. Izabela Rutkowska: Ocena zdolności utrzymania równowagi u osób z dysfunkcją
wzroku oraz ze sprzężoną niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – opracowanie i
ewaluacja programu usprawniania.
DS.-241, dr Piotr Czyżewski: Ocena aktywności codziennej osób starszych po dużych operacjach
brzusznych.
DS.-243, prof. dr hab. Henryk Sozański: Identyfikacja czynników i uwarunkowań rozwoju
olimpijskiego kobiet.
DS.-244, dr Sylwia Nowacka-Dobosz: Sprawność fizyczna ludzi powyżej 60 roku życia z Mazowsza.
DS.-245, dr hab. prof. AWF Anna Pawlikowska-Piechotka: Uwarunkowania przestrzenne i
społeczne zrównoważonego rozwoju turystyki kulturowo-religijnej (na przykładzie wybranych
sanktuariów Warszawy i regionu Mazowsza).
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DS.-255, dr Anna Dąbrowska-Zimakowska: Wsparcie ze strony douli a przeżycia emocjonalne
kobiet związane z ciążą, porodem oraz opieką nad dzieckiem.
DS.-256, prof. dr hab. Monika Guszkowska: Wpływ zajęć nordic walking oraz ćwiczeń
umysłowych na poziom sprawności fizycznej i poznawczej osób w starszym wieku.
DS.-257, dr Michalina Błażkiewicz: Wpływ leczenia zachowawczego lub operacyjnego odcinka
lędźwiowego kręgosłupa na biomechaniczne parametry chodu i stabilność posturalną.
DS.-259, dr Agnieszka Zdrodowska: Zmienność stabilności posturalnej i chodu u osób przed oraz po
implantacji ślimakowej.
DS.-260, dr n. med. Marta Sidaway: Ocena powtarzalności i wiarygodności testów oceny funkcji
mięśni oddechowych u pacjentów w stanie ostrym i podostrym po udarze mózgu z ewentualnym
następczym badaniu funkcji mięśni oddechowych.
DS.-261, dr Jolanta Marszałek: Efektywność jazdy na wózku inwalidzkim aktywnym oraz
dźwigowym.
DS.-262, dr Agnieszka Wójcik: Ocena działania masażu gastrycznego brzucha u chorych z zaparciem
objętych stacjonarną opieką paliatywną.
DS.-263, dr Anna Ogonowska-Słodownik: Adaptacja kulturowa (polska wersja) testu WOTA (Water
Orientation Test Alyn).
DS.-265, dr Anna Dąbrowska-Zimakowska: Prężność psychiczna i samoocena a radzenie sobie w
sytuacjach trudnych przez dzieci, młodzież i dorosłych z porażeniem mózgowym.
DS.-268, dr Anna Ostrowska-Tryzno: Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju turystyki
biznesowej. Standardy „green & healthy meeting" w teorii oraz w praktyce organizacji spotkań i
wydarzeń.
DS.-269, dr Mirosław Mikicin: Wpływ treningu uwagi na zmiany w spostrzeganiu peryferyjnym i
koordynacji sensomotorycznej piłkarzy nożnych, piłkarzy ręcznych i siatkarzy.
Ds.-272, dr Anna Kopiczko: Stan tkanki kostnej, markery kościotworzenia, wybrane wskaźniki stanu
odżywienia, a zachowania zdrowotne młodych mężczyzn i kobiet.
DS.-273, dr hab. Jakub Adamczyk: Ocena skuteczności wybranych form regeneracji powysiłkowej i
przeciwdziałaniu opóźnionej bolesności mięśniowej (DOMS) z wykorzystaniem termografii.
DS.-274, dr hab. prof. AWF Marek Kruszewski: Zmiany adaptacyjne zawodników trójboju
siłowego o różnym stopniu zaawansowania sportowego w świetle wskaźników somatycznych i
fizjologicznych.
DS.-275, dr Anna Kuk: Kompetencje społeczne, inteligencja emocjonalna i kondycja psychiczna
studentów WWF AWF.
DS.-276, dr Michał Staniszewski: Efektywność treningu pylometrycznego o różnym charakterze
pracy mięśni kończyn dolnych.
DS.-277, prof. dr hab. Jerzy Kosiewicz: Dylematy współczesnego olimpizmu – aspekty filozoficzne
i społeczne.
DS.-278, dr Piotr Rymarczyk: Rekreacja fizyczna w mediach społecznościowych – analiza
popularnych blogów i stron facebookowych poświęconych tematyce rekreacyjnej oraz badanie ich
społecznej recepcji.
DS.-279, dr Karol Gryko: Budowa ciała, sprawność fizyczna, wydolność anaerobowa i aerobowa
zawodników i zawodniczek Kadr Narodowych U 14-20 w koszykówce.
DS.-280, dr n. med. Joanna Ścibek: Wpływ auto-rozluźniania mięśniowo-powięziowego (self
myofascial release – SMR) rozcięgna podeszwowego na zmiany gibkości i stabilność posturalną.
DS.-281, prof. dr hab. Dmytro Poliszczuk: Koordynacyjne zdolności motoryczne, skład i budowa
ciała wysokokwalifikowanych zawodników uprawiających sporty walki: różnice i podobieństwa.
DS.-282, dr hab. prof. AWF Jolanta Mogiła-Lisowska: Program upowszechniania wybranych
składowych wczesnej profilaktyki zdrowotnej w środowisku wiejskim.
Ds.-288, dr Piotr Tabor: Kinematyka kręgosłupa mężczyzn podczas lokomocji o różnej prędkości.
Ds.-289, dr Agnieszka Kurek-Paszczuk: Aktywność fizyczna, skład ciała, stan odżywienia i poziom
witaminy D3 u dzieci w wieku 5-6 lat.
Ds.-292, dr hab. Izabela Rutkowska: Wpływ różnych form aktywności fizycznej na siłę mięśniową
osób starszych.
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Ds.-293, dr Magdalena Śniegocka: Analiza zjawiska wypalenia zawodowego, czynników
predysponujących oraz sposobów radzenia sobie ze stresem zawodowym w grupie zawodowej
pielęgniarek.
Ds.-294, dr Małgorzata Wojciechowska: Ocena skuteczności dwóch metod terapii wysiłkowego
nietrzymania moczu z wykorzystaniem sEMG biofeedback.
Ds.-295, mgr inż. Barbara Łysoń: Ocena efektywności zewnętrznych stabilizatorów stawu
skokowego.
Ds.-296, dr hab. Łukasz Małek: Ocena zmian mięśnia sercowego, w tym włóknienia miokardium,
ocenianych przy pomocy rezonansu magnetycznego w grupie wieloletnich ultramaratończyków.
DS.-299, dr Joanna Zagdańska: Sanatoria, domy zdrowia i domy turystyczno-wypoczynkowe
środowisk nauczycielskich Drugiej Rzeczypospolitej.
DS.-300, dr hab. prof. AWF Anna Pawlikowska-Piechotka: Implementacja idei „Sport dla
wszystkich” - uniwersalne place zabaw w środowisku zurbanizowanym.
DS.-301, dr Artur Kieszek: Atrakcyjne formy wypoczynku weekendowego w przestrzeni
rekreacyjnej Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
DS.-302, dr Małgorzata Gałązka: Wpływ terroryzmu na podejmowanie decyzji wyjazdowych
polskich turystów.
DS.-303, dr Joanna Piotrowska: Ocena poziomu sprawności fizycznej po trzymiesięcznej przerwie
wakacyjnej u słuchaczek UTW AWF Warszawa.
Ds.-304, dr Marcin Czechowski: Funkcja edukacyjna sędziego w rozgrywkach sportowych dzieci i
młodzieży.
DS.-305, dr Hanna Prószyńska-Bordas: Struktura ruchu turystyczno-rekreacyjnego (cechy
demograficzno-społeczne, psychograficzne i behawioralne) w różnych typach parków narodowych.
DS.-306, dr Jacek Oleksiejuk: Współpraca prorozwojowa w zakresie turystyki i rekreacji pomiędzy
Polską a Ukrainą i Białorusią dofinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w latach
2012-2015.
Ds.-307, dr Agnieszka Zdrodowska: Percepcja i poziom wrażliwości bólowej u osób starszych w
zależności od wybranych czynników psychosomatycznych.
Ds.-308, dr hab. Katarzyna Kaczmarczyk: Sprawność, styl i jakość życia osób starszych w
profilaktyce gerontologicznej.
Ds.-309, dr Elżbieta Antos: Ocena skuteczności terapii powięziowej w połączeniu z metodą sEMG
biofeedback w leczeniu wulwodynii.
Ds.-310, dr hab. Aleksandra Truszczyńska-Baszak: Wpływ zmęczenia na równowagę ciała i
kontrolę nerwowo-mięśniową u osób z przewlekłą niestabilnością stawu skokowo-goleniowego.
Ds.-311, dr Joanna Ścibek: Wpływ indukowanych potknięć i poślizgnięć na parametry kinetyczne i
kinematyczne chodu.

PROJEKTY MŁODYCH NAUKOWCÓW
DM-42, mgr Daria Broda: Skład i budowa ciała a gibkość zawodniczek uprawiających technicznoestetyczne dyscypliny sportu.
DM-45, prof. dr hab. Monika Guszkowska, mgr Natalia Koperska (dokt.): Skuteczność stylów
przywódczych w sporcie wysokokwalifikowanym. Jakie zachowania trenerskie sprzyjają odnoszeniu
sportowych sukcesów?
DM-49, mgr Sylwia Gocłowska: Satysfakcja klientów klubów fitness jako czynnik uczestnictwa w
sporcie i rekreacji ruchowej.
DM-53, Mgr Kamil Potrzuski: Infrastruktura sportowa w międzywojennej Warszawie na tle innych
dużych miast II Rzeczpospolitej.
DM-55, dr Natalia Organista: Nierówności płciowe w sportowych przekazach w nowych mediach.
DM-56, dr hab. Stanisław Piekarski, mgr Aleksandra Jednoralska (dokt.): Wybrane portale
społecznościowe jako ważny element aktywności turystycznej Polaków.
DM-57, dr hab. prof. AWF Ewa Kozdroń, mgr Anna Wypych (dokt.): Interaktywny program
zdrowotny dla pracowników biurowych.
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DM-58, prof. dr hab. Grażyna Lutosławska, mgr Anna Pietrzak (dokt.): Wpływ sposobu
żywienia na wybrane wskaźniki stanu zapalnego we krwi u młodych mężczyzn o zróżnicowanej
aktywności fizycznej.
DM-59, dr Piotr Majdak: Rozwój zrównoważony i innowacje w turystyce.
DM-60, dr hab. prof. AWF Jan Gajewski, mgr Szymon Kuliś (dokt.): Biomechaniczne kryteria
oceny techniki ruchu tancerzy sportowych w stylu standardowym.
DM-61, dr hab. prof. AWF Jan Gajewski, mgr Anna Głębocka (dokt.): Antropometryczne i
biomechaniczne uwarunkowania technik smecza z forhendu w badmintonie.
DM-62, dr Anna Kopiczko, mgr Aleksandra Bogucka (dokt.): Aktywność fizyczna i żywienie a
ryzyko rozwoju sarkopenii u kobiet powyżej 65 roku życia.
DM-63, dr hab. prof. AWF Bartosz Molik, mgr Adrian Rogala (dokt.): Terapia manualna metodą
Fascial Distortion Model a zespół bolesnego barku.
DM-64, prof. dr hab. Andrzej Kosmol, mgr Jakub Olewiński (dokt.): Technika biegu a konflikt
rzepkowo-udowy u biegaczy amatorów.

b) Inne projekty badawcze realizowane przez Uczelnię lub jej pracowników
W 2017/2018 Prorektor ds. Badań Naukowych i Wdrożeń nie realizował takich umów.

c) Konferencje naukowe
Plan konferencji naukowych na 2017/2018 rok organizowanych przez wydziały
warszawskie przedstawia poniższa tabela. Pełne plany dotyczące całej Uczelni są
zamieszczone
na
stronie
internetowej
AWF
Warszawa
(https://www.awf.edu.pl/nauka/planowane-konferencje/organizowane-przez-awf-warszawa).
PLAN KONFERENCJI NAUKOWYCH organizowanych przez Wydziały warszawskie
w roku akademickim 2017/2018
Lp.

Nazwa konferencji

Termin

Miejsce

Organizator

1.

VII konferencja PTNS
pt.”Sport i nauki społeczne
– aplikacje praktyczne”.

1-3.09.2017

AWF
Warszawa

WWF / Katedra Nauk
Humanistycznych i
Społecznych

2.

XXI Międzynarodowy
Kongres „Sport olimpijski i
sport dla wszystkich”.

1416.09.2017

AWF
Warszawa,
Centrum
Olimpijskie

AWF Warszawa/
PKOl

3.

Rozwój pielęgniarstwa w
Polsce i na świecie interdyscyplinarna opieka
nad rodziną.

22.09.2017

AWF
Warszawa

WR, Zakład
Pielęgniarstwa
Klinicznego /
Medicover Sp. z o.o

4.

Golgota Wschodu –
współczesne wyzwania
turystyki historycznopatriotycznej.

07.11.2017

Muzeum
Katyńskie,
Klub
Oficerski
Cytadela

WTiR
MON – Muzeum
Katyńskie

Kierownik konferencji
Osoba odpowiedzialna
Prof. dr hab. Jerzy
Kosiewicz
jerzy.kosiewicz@awf.edu.
pl
22 834 22 18
Dr hab. Michał
Lenartowicz
michal.lenartowicz@awf.e
du.pl
wew. 346
Dr n.med. Małgorzata
Wojciechowska
malgorzata.wojciechowska
@awf.edu.pl
wew. 426
Dr Jacek Oleksiejuk
wew. 361
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5.

Społeczno-Edukacyjne
oblicza współczesnego
sportu
i olimpizmu.

6.

VI Ogólnopolska
Olimpiada Wiedzy
Młodych Fizjoterapeutów.
Nowe trendy i zjawiska
w turystyce. Innowacje.

7.

1617.11.2017

25.11.2017

28.11.2017

Centrum
Olimpijskie

AWF
Warszawa/
Hala Gier
AWF
Warszawa/
WTiR
Hotel
Holiday
Park,
Warszawa
AWF
Warszawa/
AULA

WWF, Zakład
Pedagogiki i
Psychologii,
Fundacja „Centrum
Edukacji
Olimpijskiej”
WR / Katedra
Fizjoterapii

Prof. dr hab. Jerzy
Nowocień
jerzy.nowocien@awf.edu.
pl
wew. 537

WTiR / Katedra
Turystyki

Dr Piotr Majdak
p.majdak@wp.pl

WTiR / Katedra
Zarządzania
i Ekonomii

Dr Jacek Oleksiejuk
wew. 361

WR
Polskie Towarzystwo
Naukowe
Adaptowanej
Aktywności
Fizycznej
WWF / Katedra Nauk
Biomedycznych

Dr Judit Lencse-Mucha
juditlencse@gmail.com

Dr Piotr Czyżewski
panpiotr@o2.pl

8.

Zarządzanie turystyką
w społeczeństwie
informatycznym.

30.111.12.2017

9.

I Konferencja NaukowoSzkoleniowa Forum
Praktyków – Pediatria
„Wczesna Diagnostyka
Zaburzeń Rozwojowych.

01.12.2017

10.

Sympozjum Biomechaniki
Sportu i Rehabilitacji.

7-8.12.2017

AWF
Warszawa

11.

IX Konferencja Naukowoszkoleniowa „Forum
praktyków – Skoliozy” –
Wady postawy
VII Międzynarodowa
Konferencja Naukowa
„Myśl rehabilitacyjna Prof.
Andrzeja Seyfrieda”
Ogólnopolska Konferencja
Studenckich Kół
Naukowych „Zagadnienia
kultury fizycznej,
fizjoterapii i zdrowia w
badaniach młodych
naukowców”

16.03.2018

AWF
Warszawa/
AULA

WR / Katedra
Fizjoterapii

1819.05.2018

AWF
Warszawa/
AULA

WR / Katedra
Fizjoterapii

Doc. dr Paweł Targosiński
Pawel.targosinski@awf.ed
u.pl

08.06.2018

AWF
Warszawa/
AULA, sale
seminaryjne

WR

Dr hab. Izabela Rutkowska
izarutkowska7@tlen.pl

12.

13.

Prof. dr hab. Czesław
Urbanik
wew. 271
Mgr Katarzyna Guzek
guzek.kasia@gmail.com

d) Współpraca naukowa z zagranicą
Współpracę z zagranicą w roku sprawozdawczym realizowano, podobnie jak w latach
poprzednich, w kilku podstawowych obszarach. Biorąc pod uwagę kryteria formalne, a także
źródła finansowania, wydzielić można następujące kategorie:
współpraca w ramach programów międzynarodowych, przede wszystkim
edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem Programu ERASMUS+, wdrażana w oparciu
o umowy międzyuczelniane; głównie wymiana studentów
i pracowników;
współpraca w ramach tradycyjnych umów bilateralnych (międzyuczelnianych);
indywidualna mobilność nauczycieli akademickich, związana
z
udziałem w konferencjach, kongresach, seminariach, szkoleniach i badaniach;
współpraca w ramach międzynarodowych (europejskich) programów
i projektów badawczych i innych;
współpraca
z
organizacjami
międzynarodowymi
(instytucjonalna
i indywidualna).
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Dane liczbowe o zrealizowanych wyjazdach i przyjazdach
Tabela nr 1. Wyjazdy
Wyjazdy pracowników AWF Warszawa
Kongresy, konferencje, seminaria
Z wykładami (zajęciami) – ERASMUS
Staże, pobyty szkoleniowe – ERASMUS
Staże, pobyty szkoleniowe/studyjne, badania
Inne (m.in. protokólarne, organizacyjne)
Razem

22
17
22
7
12
80 (76 w roku ubiegłym)

Wyjazdy studentów AWF Warszawa
Studia - LLP ERASMUS
Praktyki - LLP ERASMUS
Razem

95
35
130 (125 w roku ubiegłym)

RAZEM mobilności wyjazdowych

210 (201 w roku ubiegłym)
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Tabela nr 2. Przyjazdy
Przyjazdy pracowników z uczelni zagranicznych do AWF Warszawa
Z wykładami (zajęciami) - ERASMUS
Staże, pobyty szkoleniowe – Program
ERASMUS
Staże, pobyty studyjne/szkoleniowe, badania
Inne (m.in. protokólarne, organizacyjne)

7
3
4
47

Razem (przyjazdy indywidualne)

61 (27 w roku ubiegłym)

Przyjazdy studentów z zagranicy do AWF Warszawa
Studia – ERASMUS
Studia – poza Programem ERASMUS
Razem

118
118
236 (217 w roku ubiegłym)

RAZEM indywidualnych mobilności
przyjazdowych

297 (244 w roku ubiegłym)

RAZEM indywidualnych mobilności
wyjazdowych i przyjazdowych

507 (445 w roku ubiegłym)

Przyjazdy w ramach imprez (pracownicy/studenci)
- projekt MAC2

77 (z 6 krajów)
_________________________________________________

Razem:
RAZEM
WYJAZDOWYCH
PRZYJAZDOWYCH

MOBILNOŚCI
I

77

584 (701 w roku ubiegłym)

Uwaga: niektóre mobilności (niewielka liczba) w ramach projektów UE, wyjazdowe względnie przyjazdowe, nie były realizowane
przez Zespół Współpracy z Zagranicą, stąd nie znalazły się w powyższym zestawieniu; nie są zgłaszane także niektóre (nieliczne)
mobilności wydziałowe.

Współpraca bilateralna i wielostronna
Współpraca bilateralna
W obszarze współpracy bilateralnej odnotowano w roku sprawozdawczym – podobnie
jak w latach ubiegłych – istotny udział kontaktów podejmowanych w ramach Programu
ERASMUS+ (w dalszej części tekstu wymiennie z
terminem „Erasmus”), dzięki
pozyskiwanym przez Akademię znaczącym, corocznym dotacjom na działania w tym
Programie. W roku sprawozdawczym (a także poprzednich) wysokość dotacji, przy
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uwzględnieniu środków z funduszu POWER (wsparcie wyjazdów studenckich) oscylowała
wokół poziomu do 1,5 mln zł.
Wiodące idee Programu ERASMUS to niezmiennie: unowocześnianie szkolnictwa
wyższego w Europie, integrowanie i internacjonalizacja środowisk akademickich poprzez
finansowe i organizacyjne wspieranie wyjazdów studentów i kadry nauczającej,
wprowadzanie harmonijnych systemów edukacji (co ułatwia wymianę), podnoszenie jakości i
atrakcyjności ofert kształcenia. Powyższe – połączone z wzajemną obserwacją dobrych
praktyk w dwóch głównych grupach beneficjentów, studentów i pracowników – pozostaje
wartością pozwalającą na racjonalne, systematyczne umiędzynarodowienie szkół wyższych.
Działania AWF Warszawa w ramach Programu ERASMUS, podejmowane w ramach
umów międzyuczelnianych, obejmowały wymianę studencką (studia częściowe, z reguły w
wymiarze jednego semestru i praktyki zawodowe) oraz wymianę nauczycieli akademickich
(wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, najczęściej wykładów, lub
przeprowadzenia krótkookresowych staży o charakterze szkoleniowym). Studia i praktyki
studentów stanowią integralną część procesu dydaktycznego w macierzystym wydziale;
analogicznie kształtuje się charakter mobilności wykładowców.
Modyfikacje systemowe Programu Erasmus, wprowadzone po 2014 roku, stwarzają
studentom możliwość wielokrotnych wyjazdów na kolejnych stopniach kształcenia (obok
studiów i praktyk istnieje dodatkowa forma praktyk dla tzw. świeżych absolwentów).
Studenci AWF Warszawa korzystają z tych szans.
Poziom aktywności Akademii w Programie ERASMUS wiąże się z liczbą umów ze
szkołami wyższymi (lub ich wydziałami) za granicą. W roku sprawozdawczym liczba ta
wahała wokół poziomu 120 (niektóre umowy wygasały, część z nich prolongowano,
inicjowano
też
nowe
partnerstwa)
w
26
krajach;
szczegóły:
https://www.awf.edu.pl/wspolpraca-z-zagranica/Uczelnie-partnerskie/W-programie-Erasmus.
Najwięcej ważnych umów AWF odnotowuje z uczelniami w Hiszpanii, Portugalii i Turcji
oraz – w następnej kolejności - Niemczech, Włoszech i Czechach. Ogółem, studenci
Akademii mają zagwarantowany dostęp do blisko 600 (potencjalnych) miejsc na studiach
zagranicznych.
Liczba umów bilateralnych w standardzie Erasmus osiągnęła poziom, który pozwala
generalnie na uporządkowane rozlokowywanie studentów Akademii, zakwalifikowanych się
do Programu, w szkołach partnerskich (najczęściej przy uwzględnieniu oczekiwań
kandydatów). Zwiększanie liczby partnerstw w regionach takich jak Skandynawia, Benelux
(oraz Wyspy Brytyjskie, na ile możliwe) jest nadal trudne, mimo rosnącego zaangażowania
Wydziałów, niezależnie od stałej aktywności Zespołu ds. Współpracy z Zagranicą.
Program ERASMUS jest wdrażany w obu częściach Uczelni, warszawskiej i bialskiej,
w każdym z Wydziałów.
Pula miejsc dla studentów jest wykorzystywana, podobnie jak w latach ubiegłych,
częściowo; stopień wykorzystania jest pochodną liczby kandydatów spełniających kryteria
kwalifikacyjne, którzy uzyskują aprobatę macierzystego Wydziału oraz zgodę
międzywydziałowej komisji rekrutacyjnej.
Powyższe informacje i dane odnoszą się do działań AWF w ramach tzw. akcji KA 103
Programu Erasmus, obejmującej kraje europejskie wraz z Turcją. W tym obszarze Uczelnia
aktywna jest od początku lat dwutysięcznych. Akcję KA 107, pozwalająca wyjść Akademii
poza kontynent europejski, omówiono w dalszej części materiału.
Tradycyjne umowy bilateralne (lista uczelni: https://www.awf.edu.pl/wspolpraca-zzagranica/Uczelnie-partnerskie/inne) stwarzają możliwość wymiany pracowników naukowodydaktycznych (udział w konferencjach, pobyty studyjne, staże), jak też studentów i
doktorantów. Zakres wymiany w ramach umów bilateralnych, niezależnie od generalnie
mniejszej ich liczby, jest węższy niż w ramach Programu Erasmus. Umowy międzyuczelniane
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(w omawianej tu wersji tradycyjnej) są dla niektórych partnerów Uczelni formułą
umożliwiającą
delegowanie
ich
przedstawicieli
do
Akademii.
Uczelnie i ośrodki zagraniczne odchodzą od tradycyjnej, ogólnej formuły umów
bilateralnych – na rzecz porozumień profilowanych, tematycznych, zawieranych w ramach
programów i projektów międzynarodowych, takich jak np. Program ERASMUS+ (i jego
kluczowe akcje), co Uczelnia efektywnie praktykuje.

Program ERASMUS+ (KA 103)
Zasadnicze formy współpracy realizowanej w Programie ERASMUS+ (sektor KA 103,
w którym Akademia jest czynna od blisko 20 lat) i dane statystyczne przedstawiono wyżej.
Należy dla informacji dodać, iż wymiar studiów częściowych w uczelni zagranicznej wynosi
nadal, zgodnie z zasadami Programu, od 3 do 12 miesięcy; Uczelnia wysyła studentów
zasadniczo na jeden semestr (z możliwością przedłużenia o kolejny – za zgodą obu uczelni).
Praktyki - na okres od 2 do 3 miesięcy.
Czas pobytu nauczyciela delegowanego za granicę w celu poprowadzenia zajęć
dydaktycznych lub odbycia szkolenia wynosił w roku sprawozdawczym 6 dni (uwzględniając
1 dzień przeznaczany formalnie na podróż).
Przez szereg lat, z wyłączeniem roku sprawozdawczego (a także częściowo w roku
2016/17), odnotowywano w zakresie mobilności dydaktyków stabilizację (ograniczenie
stanowiły tu nierosnące dotacje z Programu, nie zaś brak zainteresowania kandydatów z
Uczelni, które zazwyczaj dwukrotnie przewyższało dostępne możliwości finansowe). W roku
2017/18 natomiast Akademia odnotowała bardzo istotny wzrost mobilności wykładowców
(patrz niżej), wyższy wyraźnie niż w roku 2016/17, choć już i ten rok notował poprawę.
W odniesieniu do wyjazdów studenckich Uczelnia utrzymała wysoki poziom z roku
poprzedzającego; w roku sprawozdawczym wyjechało na studia i praktyki 130 studentów (w
tym 35 na praktyki). Podobnie w obszarze przyjazdów; przyjęto 118 studentówobcokrajowców (z tej liczby 28 spędziło w AWF oba semestry).
Poza Programem ERASMUS pobierało naukę w Akademii (również) 118 studentówcudzoziemców, zatem w sumie Uczelnia w roku 2016/2017 kształciła 236 studentów z
zagranicy (najwięcej spośród krajowych akademii wychowania fizycznego).
W grupie 95 studentów wyjeżdżających w Programie ERASMUS na studia zagraniczne
(niezależnie od grupy odbywających praktyki zawodowe) odnotowano: 48 studentów
Wydziału TiR (wzrost w stosunku do roku poprzedzającego), 35 studentów Wydziału WF
(wyraźny wzrost), 9 studentów Wydziału Rehabilitacji (spadek do stanu sprzed dwu lat), 3
studentów Filii w Białej Podlaskiej (dwukrotne zmniejszenie w stosunku do roku 206/17).
W grupie studentów-praktykantów 18 osób wyjechało z WWF, 12 – z WTiR, 5 – z
WR.
Natomiast w grupie przyjętych 118 studentów-cudzoziemców znajdowało się: 47
studentów Wydziału TiR (wzrost w stosunku do roku poprzedzającego), 53 studentów
Wydziału WF (spadek) i 18 studentów Wydziału Rehabilitacji (wzrost); nie zarejestrowano w
roku sprawozdawczym studentów z zagranicy podejmujących studia do Filii.
Najbardziej popularnymi krajami wśród studentów delegowanych za granicę (studia i
praktyki) były w roku sprawozdawczym Portugalia (absolutna dominacja), a dalej Hiszpania
oraz Wielka Brytania, Chorwacja i Holandia (warto wskazać, iż liczba studentów
kierowanych do Turcji spadła w okresie kilku lat z pierwszej „trójki” do nieznaczącego
odsetka w grupie, w roku sprawozdawczym).
W grupie studentów przyjeżdżających do Akademii w ramach Programu ERASMUS
studenci uczelni tureckich przeważali, dystansując portugalskich oraz hiszpańskich; skład
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„czołówki” niezmienny od lat (zmienia się kolejność). Ogółem odwiedzili Uczelnię studenci z
11 krajów; poza wymienionymi wyżej, także – z Włoch, Francji, Czech, Niemiec, Grecji,
Litwy, Chorwacji, Szwecji (poziom 9-11 utrzymuje się od pewnego czasu).
Umowy w Programie Erasmus z wyższymi szkołami w Europie umożliwiają również
wspominaną już wymianę dydaktyków (patrz: Tab. 1 i 2). W okresie sprawozdawczym
zrealizowano 39 wyjazdów pracowników Uczelni (w roku poprzedzającym 30; wzrost jest
wyraźny). Jednocześnie w Akademii przebywało w roku 2017/2018, w ramach Programu, 10
zagranicznych dydaktyków z wykładami lub innymi formami zajęć (rok wcześniej 11).
Wyjazdy nauczycieli akademickich oraz przyjazdy z zagranicy są wynikiem zarówno
działań Uczelni, jak i indywidualnych kontaktów zainteresowanych wykładowców.
Wyjazdy dydaktyków w ramach Programu ERASMUS stanowią również okazję
do inicjowania lub rozwijania projektów badawczych. Indywidualne sprawozdania z
mobilności nauczycielskich (także tych spoza Programu, np. konferencyjnych) dostępne są w
uczelnianym intranecie.
Na wyjazdy nauczycieli akademickich na wykłady względnie szkolenia w roku
sprawozdawczym złożyło się: 9 wyjazdów z Wydziału WF (tyle samo co rok wcześniej), 5
wyjazdów z Wydziału TiR (poprzednio 4), 6 wyjazdów z Wydziału Rehabilitacji (poprzednio
7) oraz 16 z Filii w Białej Podlaskiej (10). Najbardziej popularnymi kierunkami były:
Hiszpania, Portugalia oraz Litwa i Łotwa.
Dotacja dla Uczelni na działania w Programie ERASMUS+ (w tym wspomniany
„mobilnościowy” POWER) lokuje się na poziomie 1,5 mln złotych. W roku
sprawozdawczym podpisana została umowa z Operatorem Programu na rok 2018/19,
gwarantująca Uczelni otrzymanie sumy sięgającej ponad tę wartość. Uczelnia pozyskuje
nadal największe środki spośród polskich akademii wychowania fizycznego, dystansując je w
zakresie statystyk mobilności, w pierwszym rzędzie studenckich. Udział w Programie
owocuje również w konsekwencji wyższymi środkami przydzielanymi Akademii w ramach
dotacji podstawowej (liczba studentów przyjmowanych przekłada się na algorytm naliczania
dotacji; do niedawna także – wysyłanych).
Wdrażana na poszczególnych kierunkach studiów oferta nauczania w języku angielskim
pozwala na utrzymanie dotychczasowego poziomu współpracy Akademii z uczelniami
europejskimi. Ma w to również (obok innych czynników: zależnych – np. możliwość
zamieszkania na campusie, a także niezależnych – jak lokalizacja Akademii w stolicy kraju)
odczuwalne przełożenie na zainteresowanie studentów-obcokrajowców nauką w AWF
Warszawa.
W ramach naboru na rok akademicki 2017/2018 (przeprowadzanego w roku
sprawozdawczym) odnotowano zgłoszenia 74 studentów z uniwersytetów partnerskich na I
semestr (83 w roku poprzedzającym). Jak zaznaczono, wszystkim studentom przyjezdnym
Uczelnia gwarantowała w roku sprawozdawczym możliwość zamieszkania na miejscu, w
akademikach, co jest przy notowanym zakresie wymiany ewenementem nie tylko w skali
kraju.
Warto nadmienić, iż wyniki wymiany studenckiej w ramach Programu ERASMUS (KA
103), wykazane przez Uczelnię w roku sprawozdawczym, pozwalają Akademii utrzymywać
stan zrównoważonej mobilności edukacyjnej, cenionej w Programie w świetle utrzymujących
się nadal niekorzystnych trendów „migracji” studentów między poszczególnymi krajami i
regionami kontynentu.
Rok sprawozdawczy (2017/18) był dla Uczelni kolejnym w ramach Programu
ERASMUS+ w sektorze „Mobilność – Szkoły Wyższe” (tzw. KA 1, obecnie KA 103),
przewidzianego na lata 2014-2021. Rezultaty osiągane przez Uczelnię potwierdzają
skuteczność przejścia do tego etapu i umocnienia się tu. Dla dalszego, efektywnego
funkcjonowania AWF Warszawa w tym obszarze znaczenie nadal mieć będą: dalsze
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poszerzanie i wzbogacanie anglojęzycznej oferty edukacyjnej, dostępność i praktyczność
informacji na stronie internetowej Uczelni oraz doskonalenie naboru studentów przez Internet
powiązany z elektronicznym obiegiem dokumentacji.
W roku sprawozdawczym korzystano z wdrożonego na zlecenie Akademii programu
(autorstwa podmiotu zewnętrznego), przeznaczonego do obsługi on-line studentów z
Programu ERASMUS+ (tzw. modułu międzynarodowego. Niestety, awaryjność aplikacji
programu nie jest czynnikiem sprzyjającym usprawnieniu działań.
Zapowiedzi Narodowej Agencji Programu Erasmus, dotyczące zbliżającego się
kolejnego, 7-letniego etapu wdrażania Programu (rok akademicki 2020/21 jest granicznym)
sygnalizują odczuwalny wzrost środków przeznaczonych na akademicką wymianę studentów
i kadry nauczającej. Wspomniane wyżej czynniki – atrakcyjna oferta anglojęzyczna,
klarowność i merytoryczność informacji internetowej, bezawaryjny, elektroniczny nabór i
obieg dokumentów, tworzą szansę na racjonalne spożytkowanie przyszłej, zwiększonej
dotacji.

Program ERASMUS+ (KA 107)
W roku poprzedzającym rok sprawozdawczy, Uczelnia, z inicjatywy Zespołu ds.
Współpracy z Zagranicą, podjęła starania o poszerzenie aktywności w Programie o akcję KA
107, umożliwiającą wymianę o analogicznym charakterze jak realizowana od lat w ramach
KA 103 (przedstawiono wcześniej), ale z partnerami spoza Europy.
W roku sprawozdawczym podpisano umowy międzyuczelniane (zarówno w standardzie
Erasmus+, jak i tradycyjnym – ze względu na uwarunkowania u partnerów) i złożono
wniosek o dotację, który uzyskał aprobatę. Mobilności realizowane z uczelniami wyższymi w
Iranie i Chinach, jak również na Ukrainie i Białorusi rozpoczną się w roku 2018/19.
Koordynatorem całości przedsięwzięcia jest AWF Warszawa Ze względu na mniejsze
środki finansowe, poza-europejska wymiana w KA 107 będzie mieć siłą rzeczy węższy
zakres niż europejska, w KA 103.
Generalnie, na działania w Programie Erasmus, na obu omawianych polach (akcje KA
103 i KA 107), Akademia pozyskała w roku sprawozdawczym blisko 2 mln zł.
Inne programy europejskie
Akademia uczestniczyła przez szereg lat akademickich w działaniach Funduszu
Stypendialnego i Szkoleniowego (Scholarship and Training Fund, FSS/STF), pozwalającego
na korzystanie ze środków państw EOG (EFTA). W roku sprawozdawczym aktywność
Funduszu była nadal zawieszona, a wznowienie działań Operator FSS zapowiedział na rok
2019.

Współpraca wielostronna
Kontakty międzyuczelniane – nie tylko sformalizowane porozumieniami i umowami
podpisywane między szkołami wyższymi – stwarzają warunki do podejmowania wspólnych,
w tym wielostronnych projektów dotyczących nauki i dydaktyki. Projekty takie wdrażane
mogą być również w ramach programów międzynarodowych (w przeważającej mierze
finansowanych ze źródeł zagranicznych). Przedsięwzięcia realizowane są przez wyznaczone
jednostki organizacyjne Uczelni lub specjalnie powoływane do tego celu zespoły.
W roku poprzedzającym rok sprawozdawczy Uczelnia uczestniczyła – poprzez grupy
oddelegowanych pracowników, niezależnie od Zespołu Współpracy z Zagranicą,
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sporządzającego nin. sprawozdanie – w 5 projektach UE; projekty zostały ukończone. W
roku sprawozdawczym nie odnotowano takiej aktywności.
Współpraca z ośrodkami zagranicznymi podejmowana jest także na szczeblu zakładów
i Katedr.

Wyjazdy (indywidualne)
Indywidualne kontakty zagraniczne (wyjazdowe), związane głównie z udziałem
nauczycieli akademickich w konferencjach, kongresach, seminariach, a także z odbywaniem
staży, szkoleń (poza Programem ERASMUS) oraz realizacją zadań badawczych (staże) za
granicą zamknęły się liczbą 29 (w roku ubiegłym – 34). Kontakty te były finansowane
głównie z funduszy przyznawanych na badania naukowe.

Przyjazdy
Liczba przyjazdów indywidualnych – poza
2017/18 zbliżona do liczby w roku poprzednim.

Programem Erasmus –

była w roku

Udział w organizacjach międzynarodowych
Akademia była w roku sprawozdawczym członkiem instytucjonalnym 5 organizacji
międzynarodowych
(lista
organizacji:
https://www.awf.edu.pl/wspolpraca-zzagranica/organizacje-i-sieci-miedzynarodowe). Działania obejmują tu przede wszystkim
wyjazdy przedstawicieli Uczelni na kongresy i konferencje tych organizacji, a także wymianę
informacji i publikacji; mogą również dotyczyć udziału we wspólnych badaniach.
Największą aktywność odnotowano, podobnie jak w latach ubiegłych w kontaktach z
AIESEP (Międzynarodowe Stowarzyszenie Wyższych Szkół Wychowania Fizycznego).
Przedstawiciel Akademii wchodził przez kilka kadencji w skład ciała zarządzającego tą
organizacją.
Uczelnia utrzymuje kontakty z ICSSPE (Międzynarodowa Rada Nauk o Sporcie i
Wychowaniu Fizycznym), ENPHE (Europejska Sieć Wyższych Szkół Fizjoterapii) i ICCE
(Międzynarodowa Rada Doskonalenia Trenerów), w przypadku dwu ostatnich po
wcześniejszym odnowieniu członkostwa w tych ciałach. Podobnie z ENSEE (Europejskie
Stowarzyszenie Nauk o Sporcie, Kształceniu i Zatrudnieniu) – po przerwie.
Pracownicy Uczelni mogą należeć również do innych, niewymienionych wyżej
organizacji międzynarodowych; członkostwo to ma jednak charakter indywidualny.

e) Działalność wydawnicza
W roku akademickim 2017/2018 część warszawska Akademii wydała kolejne numery
periodyków: Postępy Rehabilitacji (Advances in Rehabilitation), Turystyki i Rekreacji,
Physical Culture and Sport. Studies and Research, Biomedical Human Kinetics.
Trzy nasze czasopisma ukazują się również w wersji elektronicznej: Biomedical Human
Kinetics, Physical Culture and Sport. Studies and Research (http://www.degruyter.com) oraz
Advances in Rehabilitation (http://www.advrehab.org).
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W 2017 roku komitety redakcyjne wydawnictw dydaktycznych i monograficznych oraz
władze Uczelni postanowiły wydawać w formie papierowej tylko pomoce dydaktyczne
opracowanie jako zeszyty z miejscami do wypełniania przez studentów. Wszystkie pozostałe
książki – podręczniki akademickie, monografie naukowe, skrypty – będą wydawane w formie
e-booków. Wydawnictwa elektroniczne są dostępne do kupienia lub wypożyczenia na
platformie www.ibuk.pl; dla osób niepełnosprawnych wzrokowo dostęp jest bezpłatny.
W roku akademickim 2017/2018 w formie papierowej wydano dwa nowe tytuły
dydaktyczne (zeszyty do ćwiczeń dla studentów z organizacji i prawa w oświacie oraz z
antropologii) oraz wydrukowano jedno wydawnictwo okolicznościowe związane z
ogólnopolską konferencją kół naukowych. Dodrukowano cztery tytuły dydaktyczne (zeszytynaukowo metodyczne z antropologii, biochemii, organizacji i obozy letnie). W formie ebooka wydano następną monografię. W opracowaniu redakcyjnym są dwie następne
monografie.

f) Działalność Centralnego Laboratorium Badawczego
W roku akademickim 2017/2018, w CLB były prowadzone badania z wykorzystaniem
większości aparatury: VICON, EMG, Platformy KISTLER, stanowiska pomiaru siły kończyn
górnych i dolnych, platformy dynamometryczne, bieżnia HP Saturn, HP Pulasr, bieżnia
AMTI, platforma BIODEX, ergometr ręczny LODE, ergometr nożny Monark, system Apas,
równia pochyła.
Badania zostały przeprowadzone w ramach DM-41, DM-63, DS-216, DS.-257, DS.259, DS-261, DS-273, DS-276, DS-296, PB-73, PB-79, PB-81, PB-82, PB-85, PB-86, PB-87,
prac licencjackich, magisterskich i doktorskich oraz badań pilotażowych. Ogólna liczba osób
zgłoszonych do badań wynosi około 1080 osób.
W laboratorium przeprowadzone zostały także zajęcia dydaktyczne prowadzone przez
pracowników Zakładu Biomechaniki ,Wydziału Rehabilitacji oraz Wydziału Turystyki i
Rekreacji.
Dnia 12.02.2018r. w laboratorium odbyły się nagrania pt. "Ile waży tornister?",
realizowane przez ekipę telewizyjną Dzień Dobry TVN. Uczelnię przed kamera
reprezentowała dr hab. Prof. AWF Michalina Błażkiewicz z Wydziału Rehabilitacji; Katedra
Nauk Przyrodniczych; Zakład Biomechaniki.
Link: https://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/ile-wazy-tornister,254727.html
Dnia 6.02.2018 w laboratorium odbyło się spotkanie naukowe z delegacją
Uniwersytetu w Teheranie (Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu).
W trakcie trwania trzydniowego cyklu badań w projekcie PB-87 - Ocena wydolności
fizycznej zawodników rugby na wózkach, powstał film nakręcony w naszym laboratorium.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=zMlgkoZCNOk&feature=share
14.08.2018 po bardzo długim czasie oczekiwania firma Technomex, w ramach
gwarancji wymieniła uszkodzone pasy w bieżni AMTI.
Do końca miesiąca września naprawiona zostanie bieżnia HP Cosmos Saturn, w której
uległy uszkodzeniu uchwyty mocujące płytę po której mechanicznie przesuwa się napędzany
pas.
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g)

Działalność Międzywydziałowego Laboratorium Neuropsychofizjologii

Realizowano projekty badawcze:
PB 84 (Grant NCBiR, DOB-BIO6/05/54/2014), Konsorcjum: Akademia Wychowania
Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Warszawa; Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa;
Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, Kraków; Centrum Naukowo-Badawczym
Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy,
Józefów; FAM Grupa Kapitałowa S.A., Wrocław, Szkoła Główna Służby Pożarniczej,
Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego, Warszawa – projekt rozwojowy pt.
„Opracowanie sylwetki sensomotorycznej oraz procedur badań wydolnościowych
ratowników KSRG w wystandaryzowanych czynnościach ratowniczych”, realizowany na
rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa (kierownik projektu: prof. Marek Kowalczyk,
wykonawca w zadaniu „uwarunkowania psychologiczne” dr Mirosław Mikicin, zakończono
w 2017).
DS 269, AWF Warszawa - pt. „Wpływ treningu uwagi na zmiany w spostrzeganiu
peryferyjnym i koordynacji sensomotorycznej piłkarzy nożnych, piłkarzy ręcznych i
siatkarzy” i uzyskano finansowanie na lata 2017-2018 (kierownik projektu: dr Mirosław
Mikicin, wykonawcy: dr Mirosław Mikicin, prof. Marek Kowalczyk, mgr Marta Szczypińska,
realizacja do 12.2018).
Utworzono Konsorcjum:
Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i Międzywydziałowe Laboratorium
Neuropsychofizjologii MLN Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.
Przygotowano i wysłano do NCN OPUS 14 projekt badawczy: „Zmiany plastyczne w mózgu
i usprawnianie procesów poznawczych pod wpływem treningu uwagi oraz neurostymulacji.
Badania z udziałem sportowców i studentów”.
Utworzono Studenckie Koło Naukowe:
„Neurokognitywistyka w sporcie”.
Opiekun SKN: dr Mirosław Mikicin, przewodnicząca: doktorantka Marta Szczypińska,
uczestnicy: studenci II stopnia kierunku Sport.
Opublikowano:
Paluch K., Jurewicz K., Rogala J., Kublik E., Krauz R., Szczypińska M., Mikicin M, Wróbel
A. (2017). Beware: recruitment of muscle activity by the EEG-neurofeedback
trainings of high frequencies. Frontiers in Human Neuroscience, Front. Hum.
Neurosci. 11:119. doi: 10.3389/fnhum.2017.00119
Cabak A., Mikicin M, Łyp M., Stanisławska I., Kaczor R., and Tomaszewski W. (2017).
Preventive Chair Massage with Algometry to Maintain Psychosomatic Balance in
White Collar Workers Advs Exp. Medicine, Biology - Neuroscience and Respiration,
34, 77-84, DOI: 10.1007/5584_2017_45. Springer International Publishing
Switzerland.
Mikicin M. (2017). Autoteliczność vs. egzoteliczność - funkcjonalne cechy umysłu.
Konferencja jubileuszowa 50 lat Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego:
Przeszłość - Teraźniejszość – Przyszłość.
Jurewicz K., Paluch K., Kublik E., Rogala J., Mikicin M., Wróbel A. (2018). EEGneurofeedback training of beta band (12-22 Hz) affects alpha and beta frequencies — a
controlled study of a healthy population. Neuropsychologia, Elsevier, 108, 13-24.
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Niemierzycka A., Tomczuk K., Mikicin M., Zdrodowska A., Orzechowski G., Kowalczyk M.
(2018). Examinations of the methods used to supply power to different light sources
and their effect on the bioelectrical brain activity. Neurologia i Neurochirurgia Polska.
Elsevier, 52, 2, 505-513, doi.org/10.1016/j.pjnns.2018.02.007.
Szczypińska M., Mikicin M. (2018). Efektywności przetwarzania informacji a spostrzeganie
peryferyjne u piłkarzy ręcznych. Konferencja SKN.
Wysłano do wydawnictw:
Mikicin M., Mróz A., Karczewska M., Malinowska K., Mastalerz A., Kowalczyk M. Effect of
the Neurofeedback-EEG training during physical exercise on the range of mental work
performance and individual physiological parameters in swimmers. Applied
Psychophysiol and Biofeedback, Springer.
Mikicin M., Szczypińska M., Skwarek KM. Efekty treningu neurofeedback-EEG w zakresie
uwagi i kontroli pobudzenia w strzelectwie sportowym. Baltic Journal of Health and
Physical Activity, Manuscript ID BJHPA-2018-0011
Mikicin M., Nowacka-Dobosz S., Mróz A., Kuk A., Zagórska-Pachucka A. Are there
correlations between attention, physical endurance and anthropometric parameters of
athletes. BHK
Niedzielska E, Guszkowska M, Mikicin M. Performance of cognitive tasks in a sitting and
standing position - a pilot study
Artykuły w przygotowaniu:
Mikicin M. (w przygotowaniu). Mechanizmy pobudzenia i uwagi w motywacji sportowca
Mikicin M, Skwarek KM. (w przygotowaniu). Efekty treningu neurofeedback-EEG w
zakresie uważności, koncentracji i ciągłości uwagi strzelców
Obmiński Z., Mikicin M., Skwarek K. Kowalczyk M. Effect of the neurofeedback training on
the relationships between biochemical and psychometric features.
W MLN odbywały się także badania, które prowadzili do swoich prac Podyplomowych
Studiów Psychologii Sportu, będący pod opieką promotora dr. Mirosława Mikicina.
Uwzględniając przygotowane i wyposażone pomieszczenia oraz współpracę MLN z innymi
jednostkami naszej uczelni przewidujemy dalszy rozwój Laboratorium.

4) Biblioteka Główna oraz Rada Biblioteczna
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ
IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO
AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
W WARSZAWIE W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018
01.08.2017 – 31.07.2018
W skład Biblioteki Głównej wchodzą następujące Oddziały:
1. Gromadzenia i Opracowania Zbiorów,
2. Informacji Naukowej i Czasopism w tym Pracownia Komputerowa,
3. Udostępniania Zbiorów, w tym:
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a.
b.
c.
d.

Czytelnia Ogólna i Czytelnia Naukowa,
Wypożyczalnia,
Magazyny biblioteczne,
Magazyn Wydawnictw Uczelnianych (przekazywanie wydawnictw do sprzedaży).

1. ZBIORY BIBLIOTEKI
Biblioteka posiada:
w tym:
druki zwarte
czasopisma
mikroformy

117 910 wol.
100 350 wol.
16 559 wol.
1 011 jednostek.

W okresie sprawozdawczym:
przybyło
823 wol. druków zwartych,
ubyło
110 wol. (68 wol. skontrum),
przybyło
165 wol. czasopism,
ubyło
305 wol. czasopism.
2. CZASOPISMA BIEŻĄCE
Ogółem prenumerowano
w tym:
czasopism polskich
czasopism zagranicznych

94 tytuły (4 347 egz.),
87 tyt. (4 298 egz.),
7 tyt.
(49 egz.).

3. KUPNO/DARY/WYMIANA/PRZYDZIAŁ
Zakupiono 348 wol. książek.
Nieodpłatnie biblioteka otrzymała ogółem: 1 933 wol., w tym 475 wol. książek i 1 532 egz.
czasopism. Przekazano innym bibliotekom 726 egz. czasopism.
4. OPRACOWANIE ZBIORÓW
W listopadzie 2017 r. poszerzono zakres współpracy z Centrum NUKAT w zakresie
katalogowania wydawnictw ciągłych. Skopiowano 104 opisy bibliograficzne wydawnictw
ciągłych.
Stan księgozbioru na dzień 31.07.2018 r.:
- Katalog druków zwartych 52 390 rekordów,
- Katalog czasopism
2 279 rekordy.
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Własne bazy danych

Nazwa bazy

Liczba rekordów
stan na

Wprowadzone
opisy

Rekordy w trakcie
edycji i usunięte

Liczba rekordów

01.08.2017 r.
Bibliografia
Publikacji
Pracowników

stan na
31.07.2018 r.

6 183

520

11

6 714

BIBLIO

25 445

0

0

25 445

DRHAB

667

14

1

682

DYPLOM

17 941

318

1

18 260

Sport Polski

2 018

1

0

2 019

OGÓŁEM

52 254

853

84

53 120

Współpraca z NUKAT:

Rekordy KHW:
- wprowadzone hasła: osobowe, korporatywne, tytuły serii – 170.
Rekordy bibliograficzne:
- wprowadzone dla wydawnictw zwartych – 202,
- skopiowane dla wydawnictw zwartych – 582.

5. UDOSTĘPNIANIE

Liczba odwiedzin w Bibliotece: 237 330

(okres
sprawozdawczy)

Stan w
dniu
31.07.2018

127 007

404 873

4 548

21 529

Liczba odwiedzin
Rodzaj bazy / katalog

Baza SPORT POLSKI
(Licznik prowadzono od dn. 1.07.2014 r.)

Bibliografia zawartości czasopism i innych wydawnictw z
dziedziny sportu – BIBLIO
(Wyzerowano licznik w dn. 2.01.2014 r. – zmiana systemu na Expertus)
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Bibliografia Publikacji Pracowników Akademii Wychowania
Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie - Baza PUBLIKACJE

9 048

56 165

2 227

8 475

7 332

25 593

3 875

10 888

1 246

6 030

(Licznik prowadzono od dnia 1.09.2009 r.)

Katalog prac doktorskich i rozpraw habilitacyjnych AWF w
Warszawie – Baza DRHAB
(Wyzerowano licznik w dn. 2.01.2014 r. – zmiana systemu na Expertus)

Katalog prac magisterskich i licencjackich AWF w Warszawie –
Baza DYPLOM
(Wyzerowano licznik w dn. 2.01.2014 r. – zmiana systemu na Expertus)

Zagraniczne bazy danych
(Wyzerowano licznik w 2014 r. – zmiana strony)

Bazy danych innych bibliotek1
(Licznik działa od 1.08.2017)

Testowane bazy danych 2

1 563

(Licznik działa od 1.08.2017)

7 856

Katalog druków zwartych
(Wyzerowano licznik i liczono od nowa od dnia 4.12.2015 r.– zmiana systemu na
SOWA MARC 21 a od 25.06.2018 .– zmiana systemu na SOWA SQL)

38 630

235 632

13 506

24 398

208 982

801 439

Katalog czasopism
(Wyzerowano licznik i liczono od nowa od dnia 4.12.2015 r.– zmiana systemu na
SOWA MARC 21 a od 25.06.2018 .– zmiana systemu na SOWA SQL)

Razem

Udostępniono ogółem:
a) w tym:
na miejscu
poza bibliotekę

74 899 wol. (średnia dzienna: 443 wol.).

Liczba wykonanych w BG kopii :

1 685 stron skanów i kserokopii.

77 898 wol.
17 001 wol.

6. MAGAZYN WYDAWNICTW UCZELNIANYCH
W okresie sprawozdawczym:
Przyjęto do magazynu:
- 4.044 egz. książek,
- 675 egz. czasopism.
1
2

Brak licznika na stronie nie pozwala na podanie dokładnej liczby odwiedzin. Dane są szacunkowe.
Brak licznika na stronie nie pozwala na podanie dokładnej liczby odwiedzin. Dane są szacunkowe.
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Sprzedano:
- 2.047 egz. książek na sumę - 26 181,00 zł
- 465 egz. czasopism na sumę - 11 710,00 zł.
6. OPRAWA I KONSERWACJA ZBIORÓW
- oprawiono 90 wol. książek i czasopism oraz 1 księgę inwentarzową,
- naprawiono we własnym zakresie- 320 wol. zniszczonych książek,
- opisano i oklejono - 637 wol. zbiorów,
- wykonano bindowanie - 50 wol. książek.
8. ŚRODKI FINANSOWE NA ZAPEWNIENIE ZASOBÓW DO NAUKI I
DYDAKTYKI
- przychody własne Biblioteki
- za analizy bibliometryczne
- za karty biblioteczne
- za kserokopie i skany
- za wydruki komputerowe
- za przetrzymanie książek po wyznaczonym terminie
- sprzedaż wydawnictw uczelnianych (książek)
- sprzedaż wydawnictw uczelnianych (czasopism)
- sprzedaż wydawnictw uczelnianych (kiermasz)
ogółem:

950,00
730,00
1 670,30
242,80
7 286,50
26.181,00
11.710,00
100,00
48 870,60

- dotacje ze środków ogólnouczelnianych i wydziałowych na zapewnienie jakości
kształcenia
oraz na działalność badawczo-naukową.
- dotacja na prenumeratę czasopism
38 221,77
- dotacja na zakup książek
22 647,28
- dotacja na bazy danych EBSCO
17 556,47
- dotacja na serwisowanie systemu SOWA
14 796,00
- dotacja na zakup kolekcji 4 czasopism LWW
7 134,28
ogółem:
100 355,80
- dotacje ze środków MNiSW na Działalność Upowszechniającą Naukę
- Zadanie z zakresu: opracowania naukowych zasobów bibliotecznych w latach 20182019.
Retrokonwersja zbiorów z zakresu nauk o życiu.
52 845,00
Ogółem wpływy:

202 071,40

- środki Prorektora ds. Nauki i Wdrożeń na zapewnienie zasobów do nauki i dydaktyki:
- na zakup książek
22 647,28
- na serwisowanie systemu SOWA
14 796,00
- na zakup pamięci 16 GB do IBM (SOWA SQL)
1 955,70
- na prenumeratę czasopism
38 221,77
- na serwisowanie systemu EXPERTUS
2 706,00
- dotacja na zakup kolekcji 4 czasopism LWW
7 134,28
- dotacja na bazy danych EBSCO
17 556,47
ogółem:
105 017,50
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inne (w zł.):
- na materiały eksploatacyjne do drukarki kodów kreskowych
- na oprawę zbiorów
- na konferencje i szkolenia
- na materiały biurowe i eksploatacyjne
- serwis kasy fiskalnej
ogółem:
Ogółem :

179,00
3 899,10
251,00
4 552,17
221,40
9 102,67
114 120,17

Środki na rozbudowę modułu transportu systemu Expertus do Ankiety Jednostki zostały ujęte
w sprawozdaniu akademickim 2016/2017 - 2 460,00 zł.
9. ZADANIA ORAZ DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA BIBLIOTEKI
Biblioteka Główna im. Jędrzeja Śniadeckiego wykonuje zadania biblioteki naukowej
w zakresie gromadzenia, opracowywania, kontroli, udostępniania, magazynowania
i konserwacji zbiorów bibliotecznych, ponadto:
1. dokumentuje działalność naukową pracowników Uczelni,
2. prowadzi działalność w zakresie informacji naukowej,
3. przygotowuje informację z obszaru bibliometrii oraz opracowuje wewnętrzne przepisy
dotyczące oceny parametrycznej Uczelni w oparciu o monitoring nadrzędnych aktów
prawnych,
4. przygotowuje zestawienia dotyczące kategoryzacji jednostek do celów POL-on
(PBN),
5. sporządza analizy dorobku naukowego nauczycieli akademickich w postępowaniu
awansowym,
6. prowadzi działania upowszechniające naukę oraz promujące zasoby biblioteki i jej
działalność,
7. współpracuje z urzędami państwowymi, samorządowymi, instytucjami kultury,
8. sporządza sprawozdania i analizy (Uczelniane, GUS, AFBN, POL-on), zestawienia
wewnętrzne, przygotowuje plany wycinkowe,
9. przygotowuje przetargi dotyczące zakupu baz danych, prenumeraty czasopism i in.
zasobów bibliotecznych, projekty umów i porozumień ze współpracującymi
instytucjami,
10. realizuje szkolenia biblioteczne,
11. przygotowuje i realizuje projekty dofinansowywane ze środków MNiSW
w szczególności DUN oraz współpracuje z Uczelnią w zakresie przygotowywania
danych do projektów dofinansowanych ze środków funduszy strukturalnych,
12. wykonuje zadania związane z uczelnianym systemem zapewnienia jakości kształcenia,
13. redaguje i zamieszcza treści na stronie internetowej Biblioteki,
14. współpracuje ze środowiskiem studenckim i doktoranckim w zakresie działalności
kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej,
15. współpracuje ze środowiskiem naukowym w zakresie działalności wspomagającej
naukę i dydaktykę w tym przygotowywanie analiz do celów akredytacyjnych,
16. opracowuje projekty regulaminów i zarządzeń oraz dotyczących funkcjonowania
Biblioteki,
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17. monitoruje przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, innych
przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie własności intelektualnej oraz
praw autorskich,
18. wnioskuje o zatrudnienie kadry bibliotecznej,
19. obsługuje posiedzenia Rady Bibliotecznej,
20. koordynuje i nadzoruje działalność Biblioteki Filii AWF Warszawa w Białej
Podlaskiej.
Biblioteka funkcjonuje w oparciu o trzy systemy komputerowe:
- SOWA SQL obsługujący Katalog biblioteczny.
- EXPERTUS do prowadzenia 4 własnych baz danych, zawierających 51 026 rekordów, w
tym:
a. Bibliografia zawartości czasopism i innych wydawnictw z dziedziny sportu, czyli Baza BIBLIO –
25 445 rekordów.
b. Bibliografia Publikacji Pracowników Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w
Warszawie, czyli Baza PUBLIKACJE - 6 714 rekordy.
c. Katalog prac doktorskich i rozpraw habilitacyjnych AWF w Warszawie, czyli Baza DRHAB 682 rekordy.
d. Katalog prac magisterskich i licencjackich AWF w Warszawie, czyli Baza DYPLOM – 18 260
rekordów.

- System operacyjny bazy własnej SPORT POLSKI - 2 019 rekordów.
Środowisku akademickiemu zapewniono dostęp do zagranicznych zasobów:
- Baz platformy Web of Science Core Collection,
- Baz platformy EBSCO (18 baz),
- Baz Science Direct/Springer,
- Czasopism Nature & Science,
- Bazy SciVerse Scopus,
- Bazy wydawnictwa Wiley Online Library,
- Dziesięć e-czasopism wydawnictwa LWW,
- oraz 7 baz zagranicznych testowanych okresowo.
Zrealizowano:
1. Założono 931 indywidualnych kont do zamawiania i rezerwowania zbiorów Biblioteki.
2. Założono konta indywidualnego dostępu do zagranicznych baz danych. W okresie
sprawozdawczych założono 114 kont indywidualnych. Ogółem jest założonych 747 kont.
3. Na bieżąco aktualizowano i rozbudowywano stronę internetową Biblioteki.
4. Udzielono około 30 000 informacji bibliotecznych i bibliograficznych (informację
przygotowano w oparciu o szacunkowe dane ze sprawozdań miesięcznych Oddziału
Udostępniania Zbiorów).
5. Wykonano 150 zestawień tematycznych na potrzeby użytkowników (informację
przygotowano w oparciu o szacunkowe dane ze sprawozdań miesięcznych Oddziału
Udostępniania Zbiorów).
6. Zaktualizowano moduł transportu danych o publikacjach do Polskiej Bibliografii
Narodowej i Ankiety Jednostki dla celów ewaluacji jednostek naukowych.
Prowadzono:
7. E-mailing do pracowników i doktorantów w zakresie informacji o nowych bazach danych
oraz wyszukiwania informacji naukowej.
8. Szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie posługiwania się narzędziami informacyjnowyszukiwawczymi. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 17 szkoleń
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grupowych, w
których wzięło udział 117 użytkowników (34,5 h).
9. E-mailing oraz powiadomienia telefoniczne do użytkowników w zakresie informacji o
stanie kont w Wypożyczalni (przetrzymane książki, ich prolongata, zamawianie
rezerwowanie).
Wprowadzono:
10. Zmianę administratora oraz aktualizowano dane w bazie „Sport Polski”- kontynuacja
projektu BG.
11. Dane do Systemu Wspierającego Prowadzenie Prac Badawczo-Naukowych oraz
Współdzielenie i Publikację Wyników Prac (Repozytorium + Platforma Komunikacji).
12. Migrację systemu SOWA MARC21 do formatu SOWA SQL dla obu katalogów książek
i czasopism.
Zaangażowanie BG w realizację zadań ważnych dla Uczelni:
1.

Przygotowanie danych do ewaluacji jednostek naukowych AWF Warszawa:
a. Przeprowadzono uzupełniający transport danych dot. publikacji pracowników
Wydziału Rehabilitacji AWF Warszawa za lata 2013-2016 do Modułu
Sprawozdawczego Polskiej Bibliografii Naukowej (MS PBN). Konwersja
danych była prowadzona w związku z wnioskiem złożonym do Komitetu
Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) o ponowne rozpatrzenie przyznanej
kategorii naukowej.
b. Na bieżąco prowadzony jest transport danych z bazy PUBLIKACJE z lat 20172018 dla 3 wydziałów AWF Warszawa do MS PBN.
c. W trybie ciągłym prowadzona jest Aktualizacja Systemu oceny parametrycznej
oraz Zasad publikacji Pracowników AWF Warszawa w oparciu o nowe
wymogi MNiSW.
d. Udział w pracach Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia.
2. Przygotowanie zestawień oraz danych dla Wydziałów:
a. Turystyki i Rekreacji do Wniosku o udzielenie akredytacji.
b. Rehabilitacji do Wniosku o udzielenie akredytacji dla kierunku studiów
pielęgniarstwo poziomu II.
c. Turystyki i Rekreacji do Raportu Rocznego 2017 z wykorzystania środków na
potencjał badawczy oraz informacji o upowszechnianiu i popularyzacji wyników
działalności naukowej jednostki.
d. Wychowania Fizycznego do Raportu Rocznego 2017 z wykorzystania środków
na potencjał badawczy oraz informacji o upowszechnianiu i popularyzacji
wyników działalności naukowej jednostki.
Dane koncentrowały się na dostępie do zasobów bibliotecznych, informacyjnych oraz
edukacyjnych, w tym dostępu do zasobów specjalistycznej informacji naukowej w formie
elektronicznej i tradycyjnej, o zasięgu międzynarodowym dostosowanym do kształcenia
praktycznego oraz ogólnoakademickiego.
Ważniejsze zadania
1. Prace prowadzone w module książek nad przystosowaniem systemu bibliotecznego do
katalogowania czasopism po wprowadzeniu SOWY w formacie Marc21, a następnie
SOWA SQL.
2. Sprawdzanie zasobów katalogu po konwersji danych do nowego systemu i rozwiązywanie
problemów systemowych we współpracy z firmą Sokrates.
3. Przygotowanie projektów uchwał, zarządzeń, regulaminów, protokołów, umów
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4.

5.

6.
7.
8.
9.

dotyczących biblioteki etc., m.in. Projekt Uchwał Senatu AWF Warszawa dot. zmian w
składzie Rady Bibliotecznej BG.
Zaangażowanie pracowników w życie Uczelni oraz nawiązanie ścisłej współpracy
z Wydziałami (udział w Radach Wydziałów, seminariach, spotkaniach naukowych
Wydziałów: R, TiR, WF).
Kontynuacja współpracy:
a. z Centrum NUKAT w zakresie wymiany danych bibliograficznych oraz
opracowywania dokumentów.
b. z Biblioteką Narodową w zakresie opracowania deskryptorów nauk o kulturze
fizycznej i sporcie. Podpisano list intencyjny o współpracy w ramach e-usługi
OMNIS.
Wdrożono, z grupą uczelnianych bibliotek warszawskich, System Wspólnych
Wypożyczeń -BiblioWawa.
We współpracy z pracownikami naukowymi Uczelni, prowadzono prace nad aktualizacją
tezaurusa z zakresu kultury fizycznej.
Doskonalenie kompetencji pracowników biblioteki w ramach Międzyuczelnianego
Systemu Szkoleń Pracowników Bibliotek Akademickich i innych.
Kontynuacja prac nad przygotowaniem narzędzia do samodzielnej rejestracji publikacji
naukowych.

Zespół d.s. Jakości w BG AWF Warszawa
1. Przygotowanie Raportu: "Badanie satysfakcji użytkowników" bibliotek szkół wyższych,
w ramach projektu funkcjonowania bibliotek AFBN (Analiza Funkcjonowania Bibliotek
Naukowych) z inicjatywy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
2. Przygotowanie i przeprowadzenie ankietyzacji pt. Ocena Biblioteki dla BG AWF i
Biblioteki Filii w Białej Podlaskiej.
3. Prowadzenie ankietyzacji na temat ewaluacji szkoleń bibliotecznych i bieżąca
aktualizacja narzędzia pod kątem oczekiwań użytkowników.

Zespół opracował:
1. Protokół przeglądu Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Biblioteka Główna AWF
Warszawa za rok akademicki 2016/2017.
2. Sprawozdanie z oceny własnej jednostki.
3. Aktualizację Regulaminów w związku z wdrożeniem Systemu Wypożyczeń
Warszawskich.
4. Przygotowywanie procedur działania SWW (System Wypożyczeń Warszawskich) oraz
przeprowadzenie jego legislacji.
5. Procedur jakościowych pracy Magazynu Wydawnictw Uczelnianych dot. przechowywania
i dystrybucji wydawnictw AWF-owskich.
6. Procedury opracowania książek w formie e-booków otrzymanych z Działu Nauki
i Wydawnictw w ramach przydziału na książki,
7. Procedury przyjmowania darów w Bibliotece Głównej Akademii Wychowania Fizycznego
w Warszawie.
KONSORCJA – WSPÓLNE INICJATYWY – STOWARZYSZENIA – ABSOLWENCI
Konsorcja:
Konsorcjum LWW – zakup pakietu naukowych e-czasopism,
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Konsorcjum
Bibliotek AWF-owskich
działające
przy
Poznańskim
Superkomputerowo-Sieciowym – zakup 2-ch baz specjalistycznych EBSCO.

Centrum

Wspólne inicjatywy:
NUKAT – współpraca czynna w ramach współkatalogowania.
Biblioteka Narodowa – List Intencyjny w ramach e-Usługi OMNIS oraz prace prowadzone
w Zespole ds. Deskryptorów BN w zakresie Kultury Fizycznej, Sportu, Turystyki, Rekreacji
i Nauk Medycznych.
Bibliotek Warszawskich Uczelni Wyższych współpracujących w ramach Systemu
Wypożyczeń Warszawskich (BiblioWawa).
Ośrodek Przetwarzania Informacji – działalność informacyjna i promocyjna.
Forum Bibliotek Podlaskich – współpraca naukowa.
Formac Polonia Sp. z.o.o. – współpraca w ramach aplikowania o fundusze zewnętrzne.
Stowarzyszenia:
Stowarzyszenie Polskich Statystyków Sportowych „STATPOL”
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – utworzono Koło Naukowe przy BG AWF
Warszawa.
Sponsorzy:
ARFIDO
Polish-American Association of Sarasota
ALEPH Polska
Digital Center
Wolters Kluwer
Edra Urban & Partner
Czesław Kruk –Donator BG AWF
Absolwenci AWF Warszawa
Santander Consumer Bank S.A.
PZWL.
Działalność promocyjna i kulturalno-oświatowa:
Polskie Stowarzyszenie Golfa Kobiet
Fundacja Dobrej Książki i in.
KiF – Kulturystyka i Fitnes
HICKORY WORLD
Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki.
Prace nad pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych:
Aktywne pozyskiwanie środków zewnętrznych m. in. z MNiSW, Unii Europejskiej we
współpracy z Uczelnią oraz sektora prywatnego:
Wnioski w przygotowaniu:
1. Opracowano część materiałów [ moduł 6] w ramach PO POWR.03.05.00-IP.08-00PZ2/18.
2. Praca nad realizacją wniosku o finansowanie działalności upowszechniającej naukę –
Biblioteki w latach 2017-2018. Zadanie pt. Retrokonwersja zbiorów bibliotecznych czasopisma naukowe z zakresu Nauk o życiu - kontynuacja prac.
3. Współpraca z dr hab. prof. AWF Janem Gajewskim w zakresie przygotowania wniosku
DUN na działalność wydawniczą pt. Wydawanie i zwiększenie międzynarodowej
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rozpoznawalności czasopisma elektronicznego Biomedical Human Kinetic w otwartym
dostępie.
Wnioski realizowane:
4. Opracowano część materiałów w ramach RPOWM na lata 2014-2020. Działanie 2.1 Eusługi dla Mazowsza. Wykorzystanie Technologii informacyjnej i komunikacyjnej do
obsługi procesów związanych z edukacją na uczelniach wyższych (e-usługi)- projekt
RPMA.02.01.01-14-6599/16 pt. " Wdrożenie systemu e-usług w AWF Józefa
Piłsudskiego w Warszawie”.
Praca nad modułami:
a. E-Publikacje,
b. E-PBN.
5. Opracowanie części materiałów do projektu pt. "Nastaw się na rozwój – wzmocnienie
pozycji AWF Warszawa na krajowym i edukacyjnym rynku edukacyjnym"- umowa
POWR.03.05.00- 00-Z201/17.
6. Praca nad realizacją wniosku o finansowanie działalności upowszechniającej naukę –
Biblioteki w latach 2017-2018 Zadanie pt. Retrokonwersja zbiorów bibliotecznych z
zakresu Nauk o życiu. Opracowanie naukowych zasobów bibliotecznych.
Na lata 2018-2019 przyznano dotację w wysokości 27.144,00 zł.
Wnioski odrzucone:
7. Złożono Wniosek o dotację na badania naukowe w Polsko Rosyjskim Centrum
Porozumienia i Dialogu – „Budowanie więzi międzykulturowych w poszanowaniu
odrębności narodowej i kulturowej poprzez przeprowadzenie badań w zbiorach Biblioteki
Uniwersytetu Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki im. P. F. Lasgafta w Petersburgu.”
Praca nad projektem w okresie 21.05.18 – 30.10.18 r. Oceniony pozytywnie, ale bez
dofinansowania.
10. PRACOWNICY BIBLIOTEKI
Do dnia 31.08.2018 r. w Bibliotece pracowało 18 osób (co stanowi 16,5 etatów).
Struktura wykształcenia przedstawia się następująco:
a.
10 osób posiada wykształcenie wyższe magisterskie,
b.
6 osób posiada wykształcenie wyższe licencjackie,
c.
2 osoby posiadają wykształcenie średnie.
W okresie sprawozdawczym 3 osoby nadal uzupełniają wykształcenie na studiach II stopnia.
11. LOKAL BIBLIOTEKI
Biblioteka dysponuje pomieszczeniami o łącznej powierzchni 1084 m2, w tym powierzchnia
czytelni i pracowni komputerowej wynosi 232 m2, powierzchnia magazynowa 386 m2.
a. W Czytelni znajduje się 65 miejsc dla czytelników, w tym 10 stanowisk
komputerowych.
b. W Pracowni Komputerowej - 9 stanowisk komputerowych wyposażonych w
terminale.
c. W Wypożyczalni - 2 stanowiska komputerowe do zamawiania i rezerwowania książek.
12. KOMPUTERYZACJA I MODERNIZACJA BIBLIOTEKI
Ogółem biblioteka dysponowała 46 stanowiskami komputerowymi, w tym:
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a. do pracy
- 25 stanowisk,
b. dla czytelników - 21 stanowisk.
W roku akademickim w BG:
a. przybyło – 0 komputerów,
b. ubyło
– 2 komputery do zamawiania (w Wypożyczalni).
- Od grudnia 2017 r. uruchomiono funkcjonowanie Systemu Wypożyczeń Warszawskich
BiblioWawa.
- W czerwcu 2018 r. System biblioteczny SOWA2 działający w formacie Marc21 został
dostosowany do wymagań ustawy o ochronie danych osobowych (RODO). Przeprowadzono
konwersję danych i przejście na system SOWA SQL.
- Po wdrożeniu systemu SOWA SQL modyfikowano Katalog Książek pod kątem połączenia
z Katalogiem Czasopism.
- W systemie Expertus na bieżąco aktualizowano moduł transportu danych o publikacjach do
Polskiej Bibliografii Narodowej i Ankiety Jednostki.
- Tez-MeSH – odnowienie umowy dot. współpracy na lata 2017-2018.
13. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I NAUKOWA BIBLIOTEKI
- Ścisła współpraca z Bibliotekami Głównymi: UKSW, ASP w Warszawie, Uniwersytetu
Białostockiego, Akademii Pedagogiki Specjalnej (szkolenia pracowników, wsparcie
zasobami, wystawy).
- Wzięto udział w 3 konferencjach ogólnopolskich, na jednej z nich wygłoszono referat.
- Zorganizowano 17 grupowych szkoleń dla użytkowników biblioteki, z zakresu informacji
naukowej, bibliometrii oraz przysposobienia bibliotecznego.
- Zorganizowano 4 ekspozycje w gablotach prezentujące nowe nabytki Biblioteki oraz
wystawy okolicznościowe.
- W ramach promocji zasobów BG wypożyczono Narodowej Galerii Sztuki „Zachęta” do
celów wystawienniczych 3 pozycje: 2 czasopisma i książkę. Wystawa czasowa nosiła tytuł:
„Przyszłość będzie inna. Wizje i praktyki modernizacji społecznych po roku 1918.
- Wykonano 7 analiz bibliometrycznych dorobku naukowego – 6 dla pracowników Uczelni i 1
płatną dla osoby spoza AWF.
- Pracownicy Biblioteki uczestniczyli w konferencjach, seminariach, warsztatach,
prezentacjach baz i systemów – 21 imprez.
- Współpraca ze Stowarzyszeniem Absolwentów AWF Warszawa i Klubem RELAX
KULTURA.
- Organizacja spotkania z Panią Profesor Ewą Kasprzycką na temat: Henryka Sypniewska Dyrektor Biblioteki Głównej w latach 1948 – 1972. Seminarium Naukowe.
- Zorganizowano konkurs z cennymi książkowymi nagrodami dla najaktywniejszych
czytelników wydawnictw naukowych.
- Kontynuowano rozbudowę strony www Biblioteki oraz w mediach społecznościowych.
- Prowadzono współpracę z wydziałami Uczelni w zakresie doboru księgozbioru do
Biblioteki oraz finansowania zakupu literatury naukowo-dydaktycznej.
- Wzięto udział w Targach Książki.
- Przejęto z darowizn książki i czasopisma od jednostek uczelnianych oraz osób prywatnych.
- Utworzono Koło Naukowe SBP przy BG AWF Warszawa – 12 członków. W ramach
działalności Koła wzięto udział w szkoleniu z pozyskiwania środków zewnętrznych oraz
udział w zwiedzaniu nowej siedziby Biblioteki Uniwersytetu Medycznego (nawiązywanie
nowych kontaktów zawodowych).
- Seniorada 2018 – prezentacja formy rekreacyjnej, jaką jest golf. Organizacja miniturnieju
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gry w golfa - szkolenia, porady. Organizacja konkursu z nagrodami dla uczestników
miniturnieju.
Koła działające przy Bibliotece Głównej AWF Warszawa:
Działalność Koła Dramatycznego utworzonego przy Bibliotece
W trakcie zajęć uczestnicy poznają podstawy emisji głosu, artykulacji i intonacji.
Pracują nad pozbyciem się barier, które negatywnie wpływają na jakość fonacji.
Poznają techniki, które pozwalają prawidłowo wydobywać głos, wzbogacać i
wzmacniać jego brzmienie. Podczas zajęć indywidualnych doskonalono dykcję i
korygowano artykulację. Skoncentrowano się także na niwelowaniu objawów tremy
oraz stresu, które utrudniają prawidłową emisję głosu.
Zajęcia dla 19 studentów, odbywające się co tydzień, zakończono wystawieniem dla
społeczności akademickiej AWF Warszawa przedstawieniem „Jasełka” w dn. 19
grudnia 2017 r.
2. Organizacja wraz z Wydziałem Turystyki i Rekreacji Klubu Golfowego dla
Seniorów – 13 członków.
Zajęcia praktyczne dla 10 osób prowadziła p. Dyrektor Violetta Perzyńska.
W Bibliotece Głównej na potrzeby Koła Golfowego utworzono kolekcję zbiorów
zwartych i ciągłych o tematyce golfowej.
1.

13.

DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI W ZAKRESIE BHP

W BG podjęto działania w sprawie:
a. Zamontowania verticali w czterech pomieszczeniach BG – (nie zrealizowano).
b. Instalacji oświetlenia przed wejściem do BG (parter) i na schodach (I i II piętro) zrealizowane.
c. Zabezpieczenia okna w Pracowni Komputerowej - zrealizowane.
d. Konserwacji urządzeń klimatyzacji w trzech pomieszczeniach BG – (nie
zrealizowano).
e. Informowano na bieżąco Działy Techniczne o sytuacjach awaryjnych m.in. o
zalaniach pomieszczeń bibliotecznych, w tym magazynowych.
14. DZIAŁALNOŚĆ RADY BIBLIOTECZNEJ
Raport z prac Rady Bibliotecznej za rok akademicki 2017-2018
Posiedzenie nr 1, w dniu 06 11 2017
W dniu 06 11 2017 odbyło się posiedzenie Rady Bibliotecznej w składzie rozszerzonym, na
którym byli obecni Dyrekcja Biblioteki Głównej i wyznaczeni pracownicy Biblioteki oraz
członkowie Rady. Obecni byli także zaproszeni goście, Dziekani i Pro – Dziekani Wydziałów
wchodzących w skład uczelni (Wydziału Wychowania Fizycznego, Wydziału Rehabilitacji
oraz Wydziału Turystyki i Rekreacji).
W czasie spotkania omówiono pilne bieżące sprawy wymagające konsultacji i opinii takiego
gremium, w tym głosowań tajnych nad wnioskami awansowymi. Przedmiotem nardy były:
a) sprawy dotyczące awansów i restrukturalizacji Biblioteki Głównej
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b) sprawy dotyczące finansowania działalności biblioteki, w tym problem ograniczeń
środków na zakup książek i czasopism, baz naukowych, szkoleń pracowników,
zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania i szukanie rozwiązań zaradczych
c) treści programu szkoleń organizowanych przez Bibliotekę Główną, zaplanowanych na
nadchodzący rok akademicki
Posiedzenie nr 2, w dniu 15 12 2017
Spotkanie Rady (w okrojonym składzie) odbyło się w celu przygotowania opinii awansowych
dla pracowników Biblioteki Głównej (na podstawie materiału posiedzenia w listopadzie
2017), w tym:
a) przeniesienia pracownika z Oddziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów do
Oddziału Informacji Naukowej i Czasopism (opinia RB-12/ 17).
b) powierzenia funkcji kierownika Oddziału Informacji Naukowej i Czasopism i
przyznanie jej dodatku funkcyjnego (opinia RB 11/ 2017).
c) zmiany w wynagrodzeniu jednego z pracowników (opinia RB – 10 / 2017)
d) awansu pracownika na stanowisko kustosza (opinia RB - 9/ 2017.
Posiedzenie nr 3, w dniu 18 01 2018
Posiedzenie Rady (w okrojonym składzie) odbyło się w celu przygotowania i złożenia
wniosku do Senatu AWF w sprawie powołania nowego członka Rady Bibliotecznej (wakat –
przedstawiciel WWF AWF)
Posiedzenie nr 4, w dniu 04 06 2018
Posiedzenie Rady (w okrojonym składzie) odbyło się w celu przygotowania i złożenia
wniosku do Senatu AWF w sprawie powołania nowego członka Rady Bibliotecznej (wakat –
przedstawiciela studentów AWF)

5) Inwestycje i remonty
Wśród najważniejszych prac w okresie sprawozdawczym należy wymienić zakończenie
przebudowy hali lekkoatletycznej im. Janusza Kusocińskiego, a także rozpoczęcie procesu
termomodernizacji budynku głównego uczelni oraz sali gimnastycznej nr 5. Przeprowadzono
również bieżące remonty w domach studenckich oraz wyremontowano część dachów na
budynkach AWF. Ze środków zewnętrznych kompleksowo została wykonana ulica w
okolicach zaplecza technicznego AWF.
Lp. Nazwa
1.
Termomodernizacja budynków Uczelni (gmach
główny i hala nr 5)
2.
Przebudowa hali lekkoatletycznej im. Janusza
Kusocińskiego
3.
Remont Akademika Męskiego (prześwit, elewacja i
roboty zewnętrzne)
4.
Remont pomieszczeń studenckich w Akademiku
Męskim
5.
Remont Sali wykładowej nr 2, holu głównego,
korytarza i klatki schodowej

Koszt
3 803 869,16
1 483 860,87
795 333,74
226 888,00
116 698,10
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6.
7.
8.
9.
10.
11.

Wymiana drzwi ppoż. w Akademiku Męskim
Awaryjna wymiana studni kanalizacyjnej przy
Akademiku Męskim (po zarwaniu się studzienki)
Wykonanie prac instalacyjnych w otoczeniu budynku
Akademika Żeńskiego
Naprawa dachu hali gier
Remont części dachu nad pomieszczeniami
technicznymi
Cyklinowanie podłogi w pokojach Zakładu
Antropologii

100 517,76
30 772,07
24 600,00
19 065,00
4 305,00
1783,50

6) Sprawozdanie z wykorzystania ZFŚS
1. Dopłaty do wczasów turystycznych „pod gruszą”
Z refundacji na/za wczasy „pod gruszą” skorzystało 829 osób, w tym:
 531 pracowników wraz dzieckiem na kwotę 717.750,00 zł;
 288 emerytów/rencistów wraz z dzieckiem na kwotę 210.825,00 zł;
 8 osób uprawnionych po zmarłym pracowniku, emerycie/renciście AWF na kwotę
5.325,00 zł;
 2 byłych pracowników pobierających świadczenie przedemerytalne na kwotę 1.350,00
zł.
Kwota dofinansowania wyniosła razem 935.250,00 zł.
2. Pożyczki na cele mieszkaniowe
Z pożyczek skorzystało 37 osób na kwotę 728.000,00 zł, z tego:
 30 pracowników na kwotę 605.000,00 zł;
 6 emerytów/rencistów na kwotę 103.000,00 zł;
 1 były pracownik pobierający świadczenie przedemerytalne na kwotę 20.000,00 zł.
3. Zapomogi bezzwrotne
Przyznano zapomogi 93 osobom uprawnionym, z tego :
 43 pracownikom na kwotę 65.300,00 zł;
 47 emerytom/rencistom na kwotę 69.700,00 zł;
 2 osobom uprawnionym po zmarłym pracowniku AWF na kwotę 2.800,00 zł;
 1 byłemu pracownikowi pobierającemu świadczenie przedemerytalne na kwotę
1.800,00 zł.
Razem na kwotę 139.600,00 zł, w tym z tytułu:
 zdarzeń losowych
19 osobom,
 chorób i kosztów leczenia lub
niskich dochodów na osobę w rodzinie
74 osobom.
4. Bony towarowe (talony)
Bony towarowe (talony) otrzymało 732 osób uprawnionych, z tego:
 422 pracowników na kwotę 423.625,00 zł;

42




302 emerytów/rencistów na kwotę 218.175,00 zł;
6 osób uprawnionych po zmarłym pracowniku, emerycie/renciście AWF na kwotę
4.875,00 zł;
 2 byłych pracowników pobierających świadczenie przedemerytalne na kwotę
1.200,00 zł.
Razem kwota dofinansowania wyniosła 647.875,00 zł.
5. Paczki noworoczne dla dzieci
Na zakup paczek dla 168 dzieci osób uprawnionych wydano 24.356,64 zł.
6. Działalność turystyczna, kulturalno-oświatowa i sportowo-rekreacyjna
Z dopłaty do w/w działalności skorzystało 73 osób uprawnionych, z tego:
 70 pracowników na kwotę 21.453.13 zł;
 3 emerytów/rencistów na kwotę 305,74 zł.
Razem kwota dofinansowania wyniosła 21.758,87 zł.
7. Dofinansowanie do opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz innych
formach wychowania przedszkolnego
Z dopłaty do w/w opieki skorzystało 34 pracowników na kwotę 24.128,42 zł.

Rodzaj działalności

Dopłaty do wczasów
turystycznych

Grupy osób uprawnionych

531

717750,00

Emeryci/renciści

288

210825,00

8

5325,00

2

1350,00

28

525000,00

Emeryci/renciści

6

103000,00

Osoby uprawnione inne
Byli pracownicy-świadczenie
przedemerytalne

0

0,00

1

20000,00

Pracownicy

2

80000,00

Emeryci/renciści

0

0,00

0

0,00

0

0,00

43

65300,00

47

69700,00

2

2800,00

1

1800,00

Osoby uprawnione inne
Byli pracownicy-świadczenie
przedemerytalne

Osoby uprawnione inne
Pożyczki na budowę
Byli pracownicy-świadczenie
domu i uzupełnienie
wkładu mieszkaniowego przedemerytalne
Pracownicy
Emeryci/renciści

Zapomogi bezzwrotne

Kwota
dofinansowania
z ZFŚS

Pracownicy

Pracownicy
Pożyczki na remont i
modernizację
mieszkania/domu

Liczba
osób

Osoby uprawnione inne
Byli pracownicy-świadczenie
przedemerytalne

Razem
935250,00

648000,00

80000,00

139600,00
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Pracownicy

422

423625,00

Emeryci/renciści

302

218175,00

6

4875,00

2

1200,00

168

24356,64

0

0,00

0

0,00

0

0,00
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21453,13

3

305,74

0

0,00

0

0,00
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0
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0

0
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2520968,93

Osoby uprawnione inne
Byli pracownicy-świadczenie
Bony towarowe (talony) przedemerytalne
Pracownicy
Emeryci/renciści
Osoby uprawnione inne
Paczki noworoczne dla Byli pracownicy-świadczenie
przedemerytalne
dzieci
Pracownicy
Emeryci/renciści
Działalność turystyczna, Osoby uprawnione inne
kulturalno-oświatowa i Byli pracownicy-świadczenie
rekreacyjno-sportowa przedemerytalne
Pracownicy
Emeryci/renciści
Osoby uprawnione inne
Dofinansowanie do
opieki nad dziećmi w Byli pracownicy-świadczenie
żłobkach, przedszkolach przedemerytalne
RAZEM

647875,00

24356,64

21758,87

24128,42

2520968,93

Załącznik:
Sprawozdanie z działalności Filii AWF Warszawa w Białej
Podlaskiej
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