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I. STUDIA I STUDENCI 
 

1. Wykaz kierunków studiów prowadzonych w Wydziale Wychowania 

Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej 
 

Kierunek wychowanie fizyczne  

- studia I stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, 

- studia II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. 

 

Kierunek turystyka i rekreacja  

- studia I stopnia w trybie stacjonarnym 

- studia II stopnia w trybie stacjonarnym 

 

Kierunek kosmetologia 

- studia I stopnia w trybie stacjonarnym. 

 

Kierunek fizjoterapia 

-  studia I stopnia w trybie stacjonarnym 

 

Kierunek sport 

-          studia I stopnia w trybie stacjonarnym 

 

 

2. Liczebność studiujących (stan na 02.06.2014 r.) 

 
Tabela nr 1. Liczba studentów według wydziałów. 

 

Wydział Liczba studentów 

WWFiS 1881 

Tabela nr 2. Liczba studentów według kierunków. 

 

Kierunek Liczba studentów 

wychowanie fizyczne  998 

turystyka i rekreacja  333 

fizjoterapia  257 

kosmetologia 202 

sport 91 

Tabela nr 3. Zestawienie przyznanych ITS oraz IPSi PN w roku ak.2013/2014. 

 

Rodzaj WWFiS 

ITS 34 

IPSiPN 171 

Razem 205 
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Tabela nr 4. Studia stacjonarne - stan studentów na dzień 02.06.2014 r. w Wydziale 

Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej. 
 

 

 

Tabela nr 5. Studia niestacjonarne - stan studentów na dzień 02.06.2014  r. w Wydziale 

Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej.  

 

 

 

 

 

 

 

 
2.1 Studenci ogółem na poszczególnych latach studiów 

 
Tabela nr 6. Studenci studiów stacjonarnych wg stanu na dzień 02.06.2014  r. 

 

Wydziały i kierunki studiów 
I II III IV V 

Studia 

II 

stopnia 

Σ 1+2 

Po 

ost. 

roku 

b/egz. 

dypl 

 

Razem 

Σ 1-5 

+7 

1 2 3 4 5 6 7 

WWFi S w Białej Podlaskiej 

studia I stopnia wf 182 164 173 - - 519 - 519 

studia II stopnia wf 125 158 - - - 283 - 283 

studia I stopnia tir 36 57 58 - - 151 2 153 

Studia II stopnia tir 51 112 - - - 163 17 180 

studia I stopnia kosmetologia 64 70 67 - - 201 1 202 

studia I stopnia fizjoterapia 106 75 74 - - 255 2 257 

studia I stopnia sport 26 39 26 - - 91 - 91 

Razem 590 675 398 - - 1663 22 1685 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj 

studiów 

Kierunek 

wychowanie 

fizyczne 

Kierunek 

turystyka 

i rekreacja 

Kierunek 

kosmetologia 

Kierunek 

fizjoterapia 

Kierunek 

sport 

I stopnia 519 153 202 257 91 

II stopnia 283 180 - - - 

Razem 802 333 202 257 91 

Ogółem 1685 

Rodzaj studiów Kierunek  wychowanie fizyczne 

I stopnia 57 

II  stopnia 139 

Razem 196 



 6 

Tabela nr 7. Studenci studiów niestacjonarnych zaocznych wg stanu na dzień 02.06.2014 r. 

 

Wydziały i kierunki studiów I II III IV V 

Studia 

II 

stopnia 

Σ 1+2 

Po ost. 

roku 

b/egz. 

dypl 

Razem 

Σ1-

5+7 

WWFi S w Białej Podlaskiej 

Studia I stopnia wf - 22 35 - - - - 57 

studia II stopnia wf 59 80 - - - 139 - 139 

Razem 59 102 35 - - 139 - 196 
 

 

Tabela nr 8. Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu – płatne kursy, specjalizacje w roku 

ak.2013/2014 

 

Lp. Rodzaj kształcenia 
Liczba 

uczestników 

Liczba 

absolwentów 

TRENER SPORTU AWF - 13 

1.  Pływanie - 13 

INSTRUKTOR SPORTU AWF - 9 

1.  Pływanie - 9 

INSTRUKTOR REKREACJI RUCHOWEJ AWF 26 80 

1.  Fitness-nowoczesne formy gimnastyki - 25 

2.  Fitness-nowoczesne formy gimnastyki - 12 

3.  Narciarstwo powszechnie - zjazdowe - 21 

4.  Survival - 22 

5.  Samoobrona 26 - 

INNE 15 179 

1.  Kurs „Korektywa i kompensacja” - 8 

2.  Kurs trenera osobistego - 20 

3.  Kurs trenera osobistego 15 - 

4.  Kurs aqua fitness - 15 

5.  Kurs aqua fitness - 15 

6.  Kurs „Aktywna przyszła mama” - 16 

7.  
Kurs wychowawców wypoczynku dzieci i 

młodzieży 
- 56 

8.  
Kurs „Adaptacja do środowiska wodnego 

niemowląt i małych dzieci” 
- 12 

9.  
Kurs „Zagęszczanie i przedłużanie rzęs metodą 

1:1” 
- 14 
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10.  
Kurs „Zagęszczanie i przedłużanie rzęs metodą 

1:1” 
- 8 

11.  Warsztaty Parkour - 15 

 
 
 
Tabela nr 9. Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu – studia podyplomowe w roku 

ak.2013/2014 

 

Lp. Rodzaj kształcenia 
Liczba 

uczestników 

Liczba 

absolwentów 

STUDIA PODYPLOMOWE 30 1 

1.  Taniec 30 - 

2.  Odnowa biologiczna - 1 

 

 

3. Pomoc materialna dla studentów 

W roku akademickim 2013/2014 z pomocy materialnej korzystało 978 studentów studiów 

stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkich kierunków studiów realizowanych w Wydziale 

Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej. Największa grupa studentów (438 

osób) otrzymała stypendium socjalne, a 310 osób stypendium w zwiększonej wysokości. 148 

studentów uzyskało stypendium rektora za wysoką średnią ocen, osiągnięcia naukowe  

i artystyczne. 

Stypendium rektora za wysokie wyniki sportowe otrzymała grupa 33 osób, a stypendium 

ministra za wybitne osiągnięcia sportowe uzyskały 2 zawodniczki (Tabela 1).   

 

Tabela 10. Studenci pobierający poszczególne rodzaje stypendiów w roku 2013/2014  

 

rok i kierunek 

s
ty

p
e
n

d
iu

m
 s

o
c

ja
ln

e
 

s
ty

p
e
n

d
iu

m
 s

o
c

ja
ln

e
 w

 

z
w

ię
k
s
z
o

n
e
j 
w

y
s
o

k
o

ś
c
i 

s
ty

p
e
n
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iu

m
 d

la
 

n
ie

p
e
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o
s
p

ra
w

n
y
c
h

 

s
t.

 m
in

is
tr

a
 z

a
 w

y
b

it
n

e
 

o
s
ią

g
n

ię
c

ia
 

stypendium rektora 
dla najlepszych 

studentów 

suma  

z
a
 w

y
s
o

k
ą
 

ś
re

d
n

ią
 o

c
e
n

, 

o
s
ią

g
n

ię
c

ia
 

n
a
u

k
o

w
e
, 

a
rt

y
s
t.

 

z
a
 w

y
s
o

k
ie

 

w
y
n

ik
i 

s
p

o
rt

o
w

e
 

I Sport Iº 10 9 0 0 0 0 19 

II Sport Iº 1 1 0 0 4 0 6 

III Sport Iº 10 8 0 0 3 3 24 

I WF Iº 48 32 0 0 0 0 80 

II WF Iº 43 35 0 1 15 6 100 

III WF Iº 47 36 2 0 18 6 109 

I WF IIº 31 25 1 0 13 4 74 

II WF IIº 38 28 0 0 22 11 99 

I TIR Iº 14 10 0 0 0 0 24 
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II TIR Iº 10 9 0 0 7 0 26 

III TIR Iº 16 14 0 0 7 0 37 

I TiR IIº 26 14 0 0 7 0 47 

II TiR IIº 26 12 0 0 18 0 56 

I Fizjoterapia Iº 24 17 2 0 0 0 43 

II Fizjoterapia Iº 22 16 0 0 8 1 47 

III Fizjoterapia Iº 18 17 0 0 8 2 45 

I Kosmetologia Iº 21 16 0 0 0 0 37 

II Kosmetologia Iº 18 8 2 0 7 0 35 

III Kosmetologia Iº 15 3 0 0 11 0 29 

suma stacjonarne 438 310 7 1 148 33 937 

II WF niestacjonarne Iº 1 0 0 0 1 0 2 

III WF niestacj. Iº 5 0 0 0 2 0 7 

I WF niestacjonarne IIº 6 0 0 0 4 1 11 

II WF niestacj. IIº 10 0 0 1 10 2 23 

suma niestacjonarne 22 0 0 1 17 3 43 

Ogółem 460 310 7 2 165 36 980 

 

 

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

jednego członka rodziny nie przekraczał kwoty 618,00 zł. Stypendium specjalne dla osób 

niepełnosprawnych wynosiło 700,00 zł.  

W roku akademickim 2013/2014 studenci ubiegali się o stypendium rektora za wysoką 

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

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

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

Jednorazowa zapomoga w zależności od sytuacji losowej studenta obejmowała kwoty 

250-1000,00 zł. (Tabela 11). 

 

Tabela 11. Wysokość poszczególnych stypendiów w roku akademickim 2013/2014 

 

stypendium socjalne 

średni miesięczny dochód netto na jednego członka 
rodziny studenta w zł 

wysokość stypendium w zł 

0 -250 470 

251 - 400 420 

401 - 618 370 

stypendium socjalne w zwiększonej wysokości 

średni miesięczny dochód netto na jednego członka 
rodziny studenta w zł 

wysokość stypendium w zł 

0 - 618 250 

stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 

wysokość stypendium w zł 

700 
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stypendium rektora dla najlepszych studentów za wysoką średnią ocen, osiągnięcia naukowe i art. 

suma punktów wysokość stypendium w zł 

42 - 49 510 

28 - 17 460 

do 16 410 

stypendium rektora dla najlepszych studentów za wysokie wyniki sportowe 

kategorie wysokość stypendium w zł 

I 1696 

II 470 

III 420 

stypendium ministra za wybitne osiągnięcia w sporcie 

wysokość stypendium w zł 

14000 (wypłata jednorazowa ) 

jednorazowa zapomoga 

wysokość zapomogi w zł 

250 - 1000 

 

4. Sprawy studenckie 

4.1. Działalność Samorządu Studentów Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu  

w Białej Podlaskiej 

 

W roku akademickim 2013/2014 Samorząd Studencki realizował pracę głównie  

w obszarach: dydaktycznym, kulturalnym, sportowym i socjalno-bytowym, działając  

w czterech komisjach: dydaktycznej, sportowej, socjalnej i komisji ds. kultury.  

Komisja dydaktyczna brała czynny udział w działaniach związanych z realizacją  

i dalszym wdrażaniem Krajowych Ram Kwalifikacji, a przedstawiciele studentów włączani 

byli do poszczególnych zespołów. Studenci współdziałali z pracownikami Dziekanatu 

Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w sprawach organizacji studiów i planowania 

sesji egzaminacyjnych. Komisja organizowała i uczestniczyła w spotkaniach ze starostami 

roczników i grup w sprawach dotyczących omówieniu procesu dydaktyczno-

wychowawczego. 

 Komisja ds. kultury organizowała szereg imprez kulturalnych skierowanych do 

studentów i pracowników. Do najważniejszych wydarzeń roku akademickiego 2013/2014 

należały m.in. Międzyuczelniany Maraton Pływacki Ekiden 2014 oraz Wybory Miss AWF 

Biała Podlaska 2013. Najpiękniejsze studentki bialskiego wydziału wyłonione w powyższych 

wyborach uczestniczyły w V edycji Wyborów Miss Polski AWF organizowanych  

w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Studentka kierunku fizjoterapia 

Katarzyna Jońska reprezentująca bialski wydział została v-ce Miss Polski AWF 2014. 

Działalność komisji sportowej przy Samorządzie Studentów dotyczyła organizacji 

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

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

samorządowych”. Organizowali i współorganizowali rozgrywki w różnych dyscyplinach 

realizowanych w toku studiów. Wspólnie z pracownikami Działu Promocji i Rekrutacji 

studenci organizowali wyjazdy na największe imprezy sportowe w Polsce i za granicą m.in. 

Mistrzostwa Świata w Lekkiej Atletyce itp. We współpracy z Zakładem Siatkówki komisja 

była współorganizatorem I Memoriału Kazimierza Rybaka - pedagoga i trenera, wieloletniego 

pracownika bialskiego wydziału.  
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Komisja organizowała i współorganizowała cyklicznie Maratony Fitness przeznaczone 

dla studentów i społeczności bialskiej. W czerwcu br. z inicjatywy komisji odbyła się 

cykliczna impreza organizowana we wszystkich uczelniach AWF w Polsce - „AWF dla 

Zdrowia”. Samorząd Studentów już po raz drugi włączył się w ten cykl działań 

prozdrowotnych i zorganizował dzień, w którym studenci i pracownicy prezentowali „zdrowy 

styl życia” organizowali szereg działań edukacyjnych związanych z aktywnością i zdrowym 

żywieniem. Ponadto studenci pod kierunkiem pracowników organizowali i uczestniczyli  

w imprezach integracyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej: „I ty możesz zostać 

olimpijczykiem”, „Test Coopera – Integracja Osób Niepełnosprawnych Testem Formy”, a 

także dla mieszkańców Białej Podlaskiej, m.in. takie jak: „Otwarte mistrzostwa miasta Biała 

Podlaska w pływaniu”, „Olimpiady Przedszkolaka” czy „Studencka Sztafeta 1111 km”.  

Komisja socjalna powołana w roku sprawozdawczym działała w porozumieniu  

z Samorządem Studentów na rzecz społeczności studenckiej w sprawach związanych  

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

przydzielania miejsc w domach studenta na podstawie opracowanego regulaminu.  

Samorząd Studentów w roku sprawozdawczym był organizatorem Konferencji „Młodych 

Samorządowców”. Na spotkanie w Białej Podlaskiej przybyli przedstawiciele wszystkich 

AWF-ów w Polsce.  

Studenci inicjowali i współorganizowali szereg działań wolontarystycznych: zbiórkę 

pieniędzy i żywności dla potrzebujących, mobilny punkt poboru krwi, akcje charytatywne itp. 

 

 

4.2. Działalność Zespołu Pieśni i Tańca „Podlasie” 

 

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

udział brało 78 osób - studentów wszystkich kierunków studiów. Działalność zespołu oparta 

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

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

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

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

ludowej oraz popularyzowaniu polskiej twórczości w zakresie folkloru poza granicami kraju. 

Głównym zadaniem stowarzyszenia jest edukacja młodzieży akademickiej w zakresie 

kształtowania i umacniania patriotycznych postaw, promocji regionu południowego Podlasia  

i kształtowaniu pozytywnego wizerunku regionu oraz prezentowaniu najbardziej 

wartościowych osiągnięć twórczych i wykonawczych akademickiego ruchu 

folklorystycznego w kraju i za granicą.  

W ramach działalności Stowarzyszenia ZPiT „Podlasie” organizował edukacyjne 

spotkania z folklorem w szkołach bialskich, które były przeznaczone dla klas integracyjnych.  

Cyklicznie już zespół prezentował swój program na licznych koncertach w kraju i poza 

jego granicami: m.in. spotkaniu PSL (styczeń), koncercie kolęd w kościele Św. Anny 

(styczeń), koncercie podczas III Staszicowskiego Dnia Tańca w IV LO w Białej Podlaskiej 

(kwiecień), koncercie w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej (maj), spotkaniach  

z folklorem dla przedszkolaków (czerwiec), warsztatach i koncercie w Serpelicach 

(czerwiec), VII Światowym Dniu Mleka - Wysokie Mazowieckie (lipiec). 

Od 28 lutego do 3 marca zespół uczestniczył w festiwalu i koncertach na Litwie. 

Prezentował tam swój program artystyczny i obrzędy związane z zapustami. Podczas pobytu 

w Solnecznikach i  Wilnie zespół zatańczył pięć koncertów w wybranych przez 

organizatorów miejscowościach. 

10 maja z inicjatywy dyrektora artystycznego zespołu mgr Emmy Cieślińskiej ZPiT 

„Podlasie” był organizatorem Benefisu mgr. Mariana Rzędzickiego - dyrektora 

organizacyjnego zespołu. W spotkaniu uczestniczyli aktualni członkowie i absolwenci 

zespołu z Polski i zagranicy. 
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W dniach 5-10.05.2014 r. członkowie zespołu uczestniczyli w Warsztatach - Salsy 

zorganizowanych przez Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej. 

Warsztaty poprowadzili: Oscar Romero Ramos i Julianna Lobach z Uniwersytetu w Maladze 

(Hiszpania). 

W roku sprawozdawczym zespół pracował w następującym składzie: dyrektor ZPiT 

Podlasie, prezes stowarzyszenia - mgr Marian Rzędzicki, choreograf zespołu, instruktor grupy 

reprezentacyjnej - dr Marcin Bochenek, instruktor grupy młodszej - mgr Magdalena 

Osmulska, kierownik kapeli - mgr Waldemar Robak i instruktor grupy wokalnej -  

mgr Waldemar Mazur. 

 

 

5. Wydziałowy system jakości kształcenia 

W bieżącym roku akademickim Rada Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu 

podjęła uchwałę w sprawie aktualizacji wewnętrznego system zapewnienia jakości 

kształcenia, jak również restrukturyzacji wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia. 

Przyjęto, iż głównym celem wprowadzonego systemu będzie stworzenie mechanizmów, które 

umożliwiają rozwój kultury jakości oraz stymulację ustawicznego doskonalenia jakości 

kształcenia. W ujęciu formalnym działania te będą miały charakter kontrolno-naprawczy. 

Ocenie systemowej poddawany będzie proces kształcenia, jak i jego uczestnicy oraz warunki 

realizacji tego procesu. 

      W skład nowej struktury wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia wchodzi osiem 

zespołów:  

- zespół ds. oceny procesu kształcenia,  

- zespół ds. procedur oceniania studentów,  

- zespół ds. procedur oceniania kadry dydaktycznej,  

- zespół ds. oceny systemu motywacyjnego,  

- zespół ds. oceny organizacji procesu dydaktycznego,  

- zespół ds. oceny procesu informacyjnego,  

- zespół ds. oceny infrastruktury dydaktycznej,  

- zespół ds. współpracy z interesariuszami zewnętrznymi.  

      Ustalono, przeprowadzenie przynajmniej raz w roku akademickim działań 

kontrolnych obejmujących: weryfikację efektów kształcenia, przegląd programów 

kształcenia, ocenę interesariuszy wewnętrznych oraz warunków przebiegu procesu 

kształcenia. Efektem tych działań będzie roczny raport, który stanowi integralną część raportu 

końcowego. Na tej podstawie, komisja ds. jakości kształcenia opracuje końcowy raport wraz 

z zaleceniami naprawczymi. 

 

 

II. PRACOWNICY 
(w roku kalendarzowym 2013) 

 

1. Nauczyciele akademiccy 
  

 Stan zatrudnienia nauczycieli akademickich Wydziału Wychowania Fizycznego                

i Sportu w Białej Podlaskiej na dzień 31 grudnia 2013 roku przedstawiono tabelarycznie               

w załączeniu. 

 Na dzień 31 grudnia 2013 roku zatrudnionych było ogółem 143 osoby w pełnym 

wymiarze czasu pracy. 

W okresie od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku odeszło z WWFiS - 6 nauczycieli 

akademickich (w tym 1 osoba odeszła na emeryturę), przyjęto  do pracy – 2 nauczycieli 

akademickich.    
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Tabela nr 12. Nauczyciele akademiccy 

 

Stanowisko Liczba zatrudnionych 

Profesor zwyczajny 12 

Profesor nadzwyczajny 16 

Adiunkt 27 

Docent 7 

Asystent 5 

St. wykładowca /dr/ 38 

St. wykładowca /mgr/ 8 

Wykładowca 19 

Lektor 4 

Instruktor 7 

Razem 143 

 

 

2. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi 
 

 Stan zatrudnienia pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału 

Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej na dzień 31 grudnia 2013 roku 

przedstawiono tabelarycznie. 

 

Tabela nr 13. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi 

  

Wyszczególnienie Liczba zatrudnionych 

Administracja 

dydaktyczna 
21 

Administracja 

centralna 
42 

Pracownicy 

fizyczni 
54 

Razem 117 
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W  okresie od  01.01.2013 roku  do  31.12.2013 roku  odeszło z WWFiS – 5 pracowników    

(w tym 1 osoba odeszła na emeryturę i 1osoba na świadczenie przedemerytalne),  przyjęto do 

pracy – 3 pracowników w tym 1 osobę na stanowisko administracyjne. 

 

 

3. Działalność Sekcji Spraw Pracowniczych 
 

 Sekcja Spraw Pracowniczych zajmuje się obsługą wszystkich pracowników uczelni 

wynikających ze stosunku pracy jak również działalnością socjalno-bytową na rzecz 

pracowników, emerytów i rencistów. Działalność ta jest finansowana z Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych. Sekcja realizuje zadania związane z zabezpieczeniem 

potrzeb: socjalnych, bytowych, kulturalnych, rekreacyjno-wypoczynkowych pracowników, 

emerytów i rencistów oraz uprawnionych członków ich rodzin do korzystania z Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych. Razem obsługujemy 260 pracowników i 120 emerytów            

i rencistów. 

 Plan świadczeń socjalnych w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej 

Podlaskiej zakładał dofinansowanie do różnego rodzaju świadczeń socjalnych głównie 

wypoczynku pracowników i członków ich rodzin, jak również byłych pracowników – 

emerytów, rencistów. Udzielono też zapomogi pieniężne bezzwrotne, pożyczki 

mieszkaniowe, dopłaty do biletów na imprezy sportowe, kulturalne i  rekreacyjne oraz 

przyznano dopłaty do opieki nad dziećmi przebywającymi w przedszkolach:   

 z refundacji za wczasy turystyczne „pod gruszą” skorzystało 568 osób, w tym: 

 442 pracowników  wraz z dzieckiem na kwotę 352 808,00 zł.; 

 126 emerytów i rencistów wraz z dzieckiem na kwotę 105 375,00 zł.; 

łącznie kwota dofinansowania do wczasów turystycznych wyniosła 458 183,00 zł. 

 z wypoczynku (zimowy i letni) w formie wykupionych zimowisk, obozów narciarskich, 

kolonii, obozów sportowych skorzystało 8 dzieci pracowników na kwotę 4 320,00 zł. 

 

Zapomogi bezzwrotne: 

 przyznano zapomogi pieniężne bezzwrotne 36 osobom na łączną kwotę 19 025.00 zł.  

w tym: 

 25 pracownikom na kwotę 15 675,00 zł.; 

 11 emerytom i rencistom na kwotę  3 350,00 zł.; 

               

Pożyczki na cele mieszkaniowe: 

 udzielono 57 pracownikom pożyczek mieszkaniowych na ogólną kwotę 468 000,00 zł. w tym: 

 9 emerytom na łączną kwotę 36 000,00 zł. 

   

Z dopłat do biletów na imprezy  kulturalno-oświatowe i rekreacyjno-sportowe skorzystało 15 

osób na łączną kwotę 815,00 zł.  

  

Zakupiono 95 paczek świątecznych dla dzieci pracowników na łączną kwotę 10 051,00 zł.  

 

Na zakup bonów towarowych wydano 291.000,00 zł. (bony otrzymało 378 osób) z tego: 

 258 pracowników na kwotę  191 850,00 zł.; 

 120 emerytów/rencistów na kwotę 99 150,00 zł. 

   

Z dopłaty do opieki nad dziećmi w żłobkach i przedszkolach  skorzystało  23 pracowników na 

łączna kwotę 13 571,00 zł. 
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Szczegółowe dane z zakresu ilości osób, które skorzystały z Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych i wypłaconych kwot przedstawia poniższa tabela:   

 

Tabela nr 14. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 

 

BIAŁA   PODLASKA 2013 rok 

Rodzaj działalności 
Grupy osób 

uprawnionych 
Liczba osób 

Kwota 

dofinansowania 

z ZFŚS 

Razem 

Wczasy zorganizowane 

Pracownicy 8 4.320,00 zł. 

4.320,00 zł. 
Emeryci/renciści 0 0 

Osoby uprawnione 

inne 
0 0 

Dopłaty do wczasów 

turystycznych 

Pracownicy 442 352.808,00 zł. 

458.183,00 zł. 
Emeryci/renciści 126 105.375,00 zł. 

Osoby uprawnione 

inne 
0 0 

Pożyczki na remont  

i modernizację 

Pracownicy 44 352.000,00 zł. 

388.000,00 zł. 
Emeryci/renciści 9 36.000,00 zł. 

Osoby uprawnione 

inne 
0 0 

Pożyczki na budowę 

domu i uzupełnienie 

wkładu mieszkaniowego 

Pracownicy 4 80.000,00 zł. 

80.000,00 zł. 
Emeryci/renciści 0 0 

Osoby uprawnione 

inne 
0 0 

Zapomogi bezzwrotne 

Pracownicy 25 15.675,00 zł. 

19.025,00 zł. 
Emeryci/renciści 11 3 350,00 zł. 

Osoby uprawnione 

inne 
0 0 

Bony towarowe 

Pracownicy 258 191.850,00 zł. 

291.000,00 zł. 
Emeryci/renciści 120 99.150,00 zł. 

Osoby uprawnione 

inne 
0 0 

Paczki noworoczne dla 

dzieci 

Pracownicy 88 10.051,00 zł. 

10.051,00 zł. 
Emeryci/renciści 0 0 

Osoby uprawnione 

inne 
0 0 

Dofinansowanie do opieki 

nad dziećmi w żłobkach, 

przedszkolach oraz innych 

formach wychowawczo-

przedszkolnych 

Pracownicy 

 
23 13.571,00 zł. 13.571,00 zł. 

Działalność turystyczna, 

kulturalno-oświatowa  

i rekreacyjno-sportowa 

Emeryci/renciści 15 815,00 zł. 

815,00 zł. 

Osoby uprawnione 

inne 
0 0 

Osoby uprawnione 

inne 
0 0 

Razem  1 173 1.264.965,00 zł. 
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III. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA 

 

1. Rozwój naukowy  

 W roku akademickim 2013/2014 Rada Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w 

Białej Podlaskiej otworzyła 3 przewody doktorskie: 

 dnia 12.09.2013 r. mgr Wilhelm Gromisz – pracownik jednostki 

 dnia 13.02.2014 r. mgr Małgorzata Klimczak – spoza jednostki 

 dnia 13.03.2014 r. mgr Paulina Szyszka – spoza jednostki. 
Pracownikowi Wydziału mgr Filipowi Korpakowi w dniu 27.05.2014 roku wszczęto przewód 

doktorski w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. 
 

Aktualnie 10 pracowników jednostki posiada otwarty przewód doktorski, a stypendium 

doktorskie otrzymują 2 osoby. 

 

Do 2013 roku 5 pracowników wydziału złożyło dokumentację wymaganą do wszczęcia 

przewodu habilitacyjnego. Dnia 16.04.2014 roku dr Helena Popławska uzyskała stopień 

doktora habilitowanego. 

Nominację profesorską z rąk Prezydenta RP otrzymał dr hab. prof. AWF Jerzy Sadowski  

w dniu 05.06.2014 roku. 

 

2. Badania naukowe 
 

Pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu  

w Białej Podlaskiej prowadzili badania statutowe finansowane w ramach dotacji podmiotowej 

na utrzymanie potencjału badawczego jednostki oraz badania młodych naukowców, na które 

środki pochodzą z dotacji celowej na finansowanie działalności jednostek, polegającą na 

prowadzeniu badań naukowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych 

naukowców. Fundusze przeznaczane na realizację projektów dla młodych naukowców 

przyznawane są w drodze wewnętrznego konkursu przeprowadzanego zgodnie  

z regulaminem zatwierdzonym przez radę wydziału. 

 

2.1. Działalność statutowa 

W 2013 roku pracownicy wydziału prowadzili 15  tematów  statutowych, a w roku 

2014 rozpoczęto realizację kolejnych 2 tematów: 

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

z wybranych krajów Europy Wschodniej” 
Kierownik: dr hab. prof. AWF Ryszard Cieśliński 

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

Daniluk oraz partnerzy zagraniczni 

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

Kierownik tematu: dr Maciej Płaszewski 

Wykonawca: dr Aleksandra Truszczyńska 

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

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

Różański, mgr Mariusz Buszta 

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

oczekiwania” 
Kierownik: dr Mirosław Zalech 

Wykonawcy: dr Katarzyna Rutkowska  
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5)   DS. 172 „Sposób żywienia, stan odżywienia (wybrane cechy somatyczne) oraz 

aktywność fizyczna a wybrane czynniki rozwoju niektórych chorób przewlekłych 

studentów Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej. Badania 

długofalowe” 
Kierownik: dr hab. prof. AWF Jan Czeczelewski 

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

Saczuk 

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

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

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

Elżbieta Huk-Wieliczuk, dr Anna Czeczuk 

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

Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej” 
Kierownik: dr Krystyna Buchta 

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

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

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

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

Benedykt Opaszowski, mgr Łukasz Zubik 

9)  DS. 180 „Wpływ rodzaju nawierzchni na zmianę obciążeń układu ruchu  

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

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

Makaruk 

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

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

szkolnego wychowania fizycznego” 
Kierownik: dr Agnieszka Kędra 

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

Ronikier, dr hab. prof. AWF Elżbieta Rutkowska, mgr Sylwia Góra, mgr Karolina 

Białobrzewska, mgr Dominik Sitarski, mgr Karolina Białobrzewska, mgr Dominik Sitarski 

11) DS. 184 „Polimorfizm wybranych genów enzymów antyoksydacyjnych a status 

oksydacyjno-antyoksydacyjny we krwi w odpowiedzi na trzymiesięczny trening 

sportowy” 
Kierownik: dr Ewa Jówko 

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

prof. AWF Jerzy Sadowski 

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

Kierownik tematu: prof. dr hab. Ema Halavach 

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

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

krzyżowego przedniego o alloplastyce stawu kolanowego” 
Kierownik: dr Dorota Bylina 

Wykonawcy: dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz, dr hab. prof. AWF Adam Czaplicki, dr n. 

med. Andrzej Jurkiewicz, doc. dr Janusz Jaszczuk, dr Agnieszka Michalska, mgr Marta 

Jarocka, mgr Jarosław Sołtan, mgr Tomasz Sacewicz, mgr Jakub Zaradkiewicz 

14) DS. 188 „Zmiany stężenia sfingolipidów we krwi osób poddanych treningowi 

wytrzymałościowemu” 
Kierownik: dr Małgorzata Charmas 

Wykonawcy: dr hab. Marcin Baranowski, dr Ewa Jówko, dr Barbara Długołęcka, dr hab. 

prof. AWF Andrzej Klusiewicz 
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15) DS. 194 „Ocena relacji siły dystalnej i proksymalnej u osób w starszym wieku  

w powiązaniu ze stabilnością posturalną oraz elektromiografią” 
Kierownik: mgr Dorota Drabarek 

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

Tyszkiewicz-Gromisz, mgr Jakub Zaradkiewicz, dr Renata Golanko 

 

tematy od 2014 roku: 

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

zawodniczki i zawodników trenujących zapasy” 

Kierownik: dr Dariusz Gierczuk 

Wykonawcy: doc. dr Zbigniew Bujak, dr Katarzyna Rutkowska, dr Igor Cieśliński, mgr 

Dariusz Czubak 

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

aktywności fizycznej w procesie edukacji fizycznej” 

Kierownik: dr Ireneusz Chaliburda 

Wykonawca: dr Igor Cieśliński 

Na realizację zadań badawczych w ramach dotacji statutowej w roku 2013 

otrzymaliśmy z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotację w wysokości 202 

990,00 zł oraz posiadaliśmy niewykorzystaną część dotacji z 2012 roku, która została 

wydatkowana w 2013 roku w pierwszej kolejności.  

Wszystkie sprawozdania roczne zostały pozytywnie ocenione przez Senacką Komisję Nauki 

AWF w Warszawie, jeden temat rozliczono z wyróżnieniem i zamknięto, a drugi został 

rozliczony i zamknięty. 

Podsumowując działalność statutową w naszym wydziale należy stwierdzić, że  

w 2013 roku w badania statutowe zaangażowanych było 40 pracowników naukowo-

dydaktycznych, szczegóły przedstawiono w  tabeli 1. 

Aktualnie w 2014 roku w planie działalności statutowej wydziału jest 15 tematów 

statutowych realizowanych przez pracowników. 

 

2.2. Badania młodych naukowców 

 W 2013 roku pracownicy Wydziału realizowali 4 projekty młodych naukowców:  

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

rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego” 

Kierownik: mgr Marta Jarocka 

2) MN.II/2 „Efektywność eksperymentalnych programów treningu w motorycznym 

uczeniu się skoków na trampolinie” 

Kierownik: mgr Michał Biegajło 

3) MN.II/3 „Wpływ ćwiczeń o różnej strukturze ruchu na zmianę wzorca 

lokomocyjnego” 

Kierownik: mgr Marek Kulik 

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

Podlaskiej” 

Kierownik: mgr Magdalena Plandowska 

Sprawozdania końcowe dwóch projektów zostały pozytywnie ocenione przez 

Wydziałową Komisję ds. Nauki i Projektów Badawczych (powołana Uchwałą nr 

36/2013/2014 Rady Wydziału WFIS z dnia 08.05.2014 r. w miejsce Wydziałowej Komisji 

Konkursowej ds.Grantów Wydziałowych dla Młodych Naukowców), a trzeci projekt 

otrzymał negatywną opinię komisji i został zamknięty decyzją dziekan wydziału z zakazem 

ubiegania się kierownika projektu o następne zadania badawcze przez okres 3 lat. 

W 2014 roku kontynuowane są dwa tematy: MN.II/1, MN.III/1 oraz w połowie roku 

do planu działalności naukowej wydziału włączono kolejne tematy realizowane przez 

młodych pracowników jednostki: 
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1) MN. IV/1 „Biomechaniczna ocena siły siatkarzy w rocznym makrocyklu 

treningowym” 

Kierownik: mgr Marcin Śliwa 

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

autyzmu” 

Kierownik: mgr Beata Tyszkiewicz-Gromisz 

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

Kierownik: mgr Katarzyna Kładź-Postolska 

Na realizację badań młodych naukowców w roku 2013 otrzymaliśmy z Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotację w wysokości 20 520,00 zł oraz wydział dysponował 

niewielką częścią niewykorzystanej dotacji z 2012 roku, która została wydatkowana w 

pierwszej kolejności na realizację zadań badawczych w 2013 roku. 

 

Udział poszczególnych katedr w realizacji badań młodych naukowców w roku 2013 

zaprezentowany został w tabeli 15. 
 

Tabela nr 15. Udział katedr w realizacji planu badań naukowych w 2013 roku (na podstawie rocznych 

sprawozdań z badań) 
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   te
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1. 

 
Teorii i Praktyki 

Sportu 

 

1 

 

4 

 

1 

 

6 

 

- 

 

- 

 

37 

 

4 

 

2 

 

6 

 
2. 

 
Wychowania 
Fizycznego 

 

- 

 

2 

 

1 

 

6 

 

3 

 

3 

 

22 

 

3 

 

3 

 

6 

 
3. 

 
Turystyki 
i Rekreacji 

 

- 

 

- 

 

3 

 

6 

 

- 

 

- 

 

25 

 

3 

 

3 

 

6 

 
4. 

 
Nauk 
Humanistycznych 

 

- 

 

1 

 

1 

 

5 

 

- 

 

- 

 

15 

 

2 

 

3 

 

5 

 
5. 

Nauk 

Przyrodniczych 

 

1 

 

- 

 

7 

 

13 

 

- 

 

- 

 

14 

 

6 

 

7 

 

13 

 
6. 
 

 
Fizjoprofilaktyki 

 

- 

 

- 

 

2 

 

4 

 

1 

 

1 

 

17 

 

3 

 

1 

 

4 

 
7. 
 

 
Zakład 

Kosmetologii 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

14 

 

- 

 

- 

 

- 

 
             OGÓŁEM 
 

 

2 

 

7
X
 

 

15 

 

40
x
 

 

4 

 

4
x
 

 

144 

 

21
xx

 

 

19
xx

 

 

40
xx

 

x/ każdy pracownik wykazany został tylko raz w obrębie danego rodzaju badań  

xx/ każdy pracownik wykazany został tylko raz niezależnie od zaangażowania w różne rodzaje projektów  
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Przedstawiając aktywność naukową pracowników naukowo-dydaktycznych w 2013 

roku w poszczególnych katedrach wydziału, uwzględniono wszystkich realizatorów  

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

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

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

projektów badawczych w wydziale. 

 

2.3. Projekty badawcze 

W latach 2013-2014 kontynuowana jest realizacja projektu badawczego w ramach 

programu MNISW pod nazwą Rozwój Sportu Akademickiego pt. ”Stabilność  

i powtarzalność elementów techniki w wybranych skokach i rzutach lekkoatletycznych”, 

który otrzymał finansowanie na lata 2011-2014 roku. Kierownikiem projektu jest dr hab. prof. 

AWF. Andrzej Mastalerz, który wraz z 7-osobowym zespołem pracowników wydziału 

realizuje badania unikatowe w skali Polski i Europy w przypadku sportu akademickiego, 

dotyczące problemu związanego z dostarczaniem danych do trenera i zawodnika w trakcie 

treningu.  

W 2013 roku dr Hubert Makaruk otrzymał finansowanie w latach 2013-2016 projektu 

nt. „Sterowanie długością kroku biegowego jako determinant wyniku sportowego  

w skoku w dal i trójskoku”. Głównym celem poznawczym niniejszego projektu badawczego 

jest poszukiwanie skutecznych rozwiązań w zakresie sterowania długością kroku biegowego 

w skoku w dal i trójskoku identyfikowanych końcową prędkością rozbiegu i precyzją odbicia; 

natomiast celem praktycznym jest wskazanie skutecznych rozwiązań metodycznych 

umożliwiających programowanie treningu techniki w skoku w dal i trójskoku oraz skuteczną 

walkę w czasie zawodów sportowych. 

 

 

3. Parametryzacja 

 W kwietniu 2013 roku decyzją dziekana Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu 

złożył wniosek do MNISW o przyznanie kategorii naukowej w ramach prowadzonej 

kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek 

naukowych i przekazał wypełnioną ankietę w postaci elektronicznej. 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło dnia 30 września 2013 r. 

wykaz jednostek naukowych, dla których ustalona została kategoria naukowa w wyniku 

przeprowadzonej oceny parametrycznej dotyczącej działalności tych jednostek w latach 2009-

2012. Jednostki naukowe oceniane były w grupach wspólnej oceny (GWO) ustalonych przez 

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych ze względu na dziedzinę prowadzonych badań 

naukowych. Ocenie prowadzonej przez Zespoły Ewaluacji podlegały osiągnięcia naukowe  

i twórcze, potencjał naukowy, materialne efekty działalności naukowej i pozostałe efekty 

działalności naukowej. 

Wydział WFIS oceniano w ramach grupy nauk o życiu NZ1M reprezentowanej przez 

80 jednostek (do której należało m.in. 46 Uniwersytetów Medycznych lub Wydziałów 

Lekarskich, czy Farmaceutycznych Uniwersytetów). Wydział nasz otrzymał kategorię B, 

zapewniającą finansowanie realizowanych badań naukowych w kolejnych 4 latach. 

Przyznanie kategorii B w aktualnej ocenie należy odnotować jako duży sukces, gdyż 

w poprzedniej ocenie parametrycznej do GWO należało 37 jednostek, wśród których było 

tylko 9 Uniwersytetów/Akademii Medycznych reprezentowanych przez Wydziały Nauk  

o Zdrowiu lub Pielęgniarstwa. 

Wydział skorzystał z możliwości odwołania się od decyzji ministerstwa, gdyż po 

szczegółowej analizie Karty Oceny Jednostki okazało się, że cztery zdarzenia ewaluacyjne nie 

zostały ujęte przez zespół oceniający. W maju 2014 roku dziekan wydziału otrzymała decyzję 

MNISW utrzymującą kategorię B jednostki, ale z jednoczesną informacją o uwzględnieniu 
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trzech zdarzeń ewaluacyjnych, co dało naszemu wydziałowi wyższą pozycję na liście 

rankingowej w GWO. 

 

4. Konferencje naukowe 

 
Aktywność naukowa pracowników Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu  

w Białej Podlaskiej przejawia się także w czynnym udziale w ogólnopolskich oraz 

międzynarodowych  konferencjach naukowych organizowanych w kraju lub za granicą, na 

których prezentowane są wyniki prowadzonych badań naukowych. 

Udział pracowników poszczególnych katedr w konferencjach naukowych w roku 

2013, przedstawiony został w tabeli 16. 

 
Tabela nr 16. Udział pracowników w konferencjach naukowych w 2013 roku (na podstawie rocznych 

sprawozdań z badań) 
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ne 
konferencje 

naukowe 

 
Członkowie 
komitetów 
naukowych 
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Udział 
w konferencjach 
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-
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refer. 
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ników 

 

z 

refer. 

 

przew. 

sesjom 

1. Teorii i Praktyki 

Sportu  
 

- 
 

- 
 

6 

 

9 

 

9 

 

 

2 

 

3 

 

2 

 

- 

 

7 

2. Wychowania 

Fizycznego 
 

- 
 

- 
 

8 

 

 

11 

 

3 

 

4 

 

6 

 

- 

 

1 

 

8 

3. Turystyki  

i Rekreacji 
 

1 
 

 
1 

 

8 

 

9 

 

8 

 

1 

 

9 

 

3 

 

1 

 

10 

4. Nauk 

Humanistycznych 
 

- 
 

- 
 

2 

 

 

5 

 

6 

 

- 

 

2 

 

2 

 

- 

 

4 

5. Nauk 

Przyrodniczych 
 

- 
 

1 
 

6 

 

 

1 

 

1 

 

- 

 

1 

 

- 

 

1 

 

2 

6. 
 

Fizjoprofilaktyki  
1 

 

1 

 

13 

 

 

8 

 

10 

 

4 

 

6 

 

1 

 

- 

 

9 

7. Zakład 

Kosmetologii 

 

 
- 

 
1 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

11 

 

11 

 

3 

 

11 

 
              Ogółem 

 

 
2 

 
4 

 
44

x 
 

43 
 

37 
 

11 
 

38 
 

19 
 
6 

 

51
x 

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

uczestników konferencji” każdy pracownik został wykazany tylko raz, niezależnie od rodzaju i liczby 

konferencji, w których brał udział 
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 W 2013 roku w konferencjach międzynarodowych wzięły udział 43 osoby (z 

referatami 37 osób), a w ogólnopolskich 38 osób (w tym 19 osób z referatami). Łączny udział 

pracowników wydziału w konferencjach to 51 osób (w kolumnie: „ogólna liczba 

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

i organizacyjnych konferencji uczestniczyły 44 osoby, a 17 osób przewodniczyło sesjom na 

konferencjach.  

 

W 2013 roku w wydziale odbyły się 4 konferencje krajowe i 2 międzynarodowe: 

 11-12.05.2013 r. VIII Konferencja naukowo-metodyczna nt. „Nordic Walking na 

różnych etapach edukacji szkolnej” 

Celem konferencji była prezentacja nordic walking jako atrakcyjnej formy aktywności 

ruchowej kształtującej sylwetkę, poprawiającej samopoczucie i zdrowie z możliwością 

wykorzystania jej w szkolnym wychowaniu fizycznym oraz zajęciach sportowo-

rekreacyjnych osób w każdym wieku. Konferencja była adresowana do nauczycieli 

wychowania fizycznego, pracowników jednostek kultury fizycznej, centrów kultury, 

palcówek edukacyjnych oraz wszystkich zainteresowanych tą formą spędzania czasu 

wolnego. Konferencja umożliwiła zdobycie nowych doświadczeń, wymianę poglądów oraz 

ukazała walory nordic walking jako przydatnej formy aktywności ruchowej możliwej do 

wykorzystania na różnych etapach procesu posturogenezy. 

 18.05.2013 r. Konferencja Naukowa nt. „Dzień Kosmetologii 2013” 

Dzień Kosmetologii był świętem piękna i urody w WWFIS. W czasie konferencji poruszono 

wiele aktualnych tematów, które istotne dla naszego zdrowia i pielęgnacji ciała. 

Zaprezentowano nowoczesne zabiegi i specjalistyczną aparaturę wykorzystywaną  

w kosmetologii, odbyły się pokazy wizażu, kosmetyków, prezentacje zabiegów. Każdy  

z przybyłych mógł wziąć udział w części praktycznej konferencji, która cieszyła się wielkim 

zainteresowaniem nie tylko kobiet. 

 13-14.09.2013 r. II Krajowa Konferencja Naukowa nt. „Żywienie, aktywność 

fizyczna, promocja zdrowia w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym” 

Organizatorzy konferencji jako cel postawili sobie zdiagnozowanie zjawiska występowania 

chorób przewlekłych. Dane epidemiologiczne wskazują na niekorzystną sytuację zdrowotną 

ludności Polski związaną z wysoką częstością występowania tych chorób m.in.: nadciśnienia 

tętniczego, dyslipidemii, upośledzenia tolerancji glukozy, nieprawidłowego żywienia, 

otyłości oraz małej aktywności fizycznej. Sytuacja ta argumentuje konieczność wprowadzenia 

szybkich działań mających na celu rozpoznawanie czynników wpływających na wzrost 

zachorowalności. Prawdopodobieństwo wystąpienia niezakaźnych chorób przewlekłych jest 

tym większe, im dłuższe będzie oddziaływanie negatywnych czynników je wywołujących.  

W zapobieganiu niezakaźnych chorób przewlekłych szczególne znaczenie ma wczesne 

rozpoznanie zagrożenia..  

 19-20.09.2013 r. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Aktywizacja osób z 

niepełnosprawnością” 
Celem konferencji była prezentacja różnych aspektów rehabilitacji osób  

z niepełnosprawnością. Naukowcy przedstawili możliwości i ocenę skuteczności rozmaitych 

działań aktywizujących: chirurgię rekonstrukcyjną, implantację, profesjonalne pielęgnowanie, 

fizjoterapię, edukację w kulturze fizycznej, uczestnictwo w rekreacji i turystyce. Wspólnym 

mianownikiem prezentowanych prac było poszukiwanie optymalnych rozwiązań dla 

uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warunkach pełnej integracji. Konferencja 

skierowana był do pracowników naukowych, dydaktycznych, środowiska fizjoterapeutów, 

nauczycieli oraz studentów. W trakcie konferencji swoje wystąpienia mieli goście  

z zagranicy, którzy wygłosili 10 referatów oraz naukowcy z Polski, którzy zaprezentowali 69 

referatów. 

o 22-28.09.2013 r. 4
th

 Outdoor Sports and Recreation Education Summer School 2013 

„Traditional games, tendencies, and new ideas In outdoor activities” 
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IV edycja Międzynarodowej Letniej Szkoły była wynikiem współpracy WWFIS w Białej 

Podlaskiej z uczelniami zagranicznymi w zakresie wymiany studentów oraz pracy naukowej  

i dydaktycznej. Celem tegorocznej edycji było stworzenie możliwości pracownikom 

naukowym i dydaktycznym uczelni wyższych oraz studentom z różnych krajów do wymiany 

myśli, poglądów i idei związanych z tematyką: Traditional games, tendencies and new ideas  

in outdoor activities. Uczestnikami Letniej Szkoły byli wykładowcy i studenci kilku polskich 

uczelni wyższych oraz 5 zagranicznych (Litwa, Łotwa, Hiszpania, Włochy, Rosja).  

o 05-06.10.2013 r. IX Jesienne Dni Fizjoterapii „Współczesne kierunki fizjoterapii  

w praktyce” 

Kolejna edycja Jesiennych Dni Fizjoterapii zorganizowana została w WWFIS przy udziale 

Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii z oddziałami: lubelskim, podkarpackim, mazowieckim, 

świętokrzyskim, małopolskim i warmińskim. Tegoroczne spotkanie było poświęcone 

tematyce: „Współczesne kierunki fizjoterapii w praktyce.” W wydarzeniu udział wzięło 

blisko 200 osób z całej Polski, wszyscy fizjoterapeuci zainteresowani poszerzeniem swojej 

wiedzy i umiejętności warsztatowych.   Były to dwa dni intensywnych spotkań, wykładów, 

zajęć praktycznych oraz rozmów w kuluarach, a także szkoleń z możliwości wykorzystania 

nowych przyborów terapeutycznych. Spotkanie to umożliwiło i dało czas na żywe dyskusje 

oraz integrację środowiska fizjoterapeutycznego.  

 06.06.2014 r. Konferencja naukowo-metodyczna „Rozgrzewka z klasą” koniecznym 

ogniwem atrakcyjnej lekcji wf z gier zespołowych  

Celem konferencji była prezentacja rozwiązań metodycznych, organizacyjnych  

i szkoleniowych z zespołowych gier sportowych oraz gier rekreacyjnych i zabaw ruchowych 

na lekcjach wychowania fizycznego, pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych 

oraz rekreacji. Organizatorom przyświecał cel promowania aktywności ruchowej oraz 

dążenie, aby aktywność znalazła swoje miejsce w życiu szkoły i rodziny. 

Plan konferencji na rok 2014 obejmuje jeszcze organizację 2 konferencji 

międzynarodowych i 1 ogólnopolskiej: 

 II Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Aktywność ruchowa dzieci  

i młodzieży niepełnosprawnej” (25-27.09.2014) 

 Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Turystyka a edukacja” (09-10.2014) 

 Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Turystyka kontrowersyjna na współczesnym 

rynku podróży – formy, uwarunkowania, skutki” (19.09.2014) 

 

 

5. Działalność wydawnicza 

 
W roku 2013-2014 ukazały się następujące monografie wydane przez Wydział 

Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej - tabela 17 (poniżej): 

 monografie 

 
Tabela nr 17. Wykaz wydanych monografii naukowych w latach 2013 

 

Czy dystanse środowiskowe w rozwoju 

dzieci i młodzieży ze wschodniego regionu 

Polski ulegają zmianie? 

 

2013 

 

Adam Wilczewski 

Efektywność uczenia się złożonych 

czynności ruchowych a rodzaj informacji 

zwrotnej 

 

2013 

 

Tomasz Niźnikowski 

Badania i ocena jakości kształcenia na 

kierunku wychowanie fizyczne w wybranych 

akademiach wychowania fizycznego 

 

2013 

 

Krystyna Buchta 



 23 

 

Trener wczoraj, dziś, jutro 
 

2013 

 

 H. Sozański, Jerzy Sadowski (red.) 

 

Podstawy teorii i technologii treningu 

sportowego (tom I) 

 

2013 

 

H. Sozański, Jerzy Sadowski,  

J. Czerwiński (red.) 

 

Aktywizacja osób z niepełnosprawnością 

(tom I i II) 

 

2014 
Elżbieta Rutkowska, Maciej 

Płaszewski (red.) tom I 

Elżbieta Rutkowska, W. Otrębski 

tom II 

 

Nasi pracownicy byli także współautorami książek wydawanych przez inne instytucje 

i uczelnie. Tematyka publikacji naukowych jest ściśle związana z problematyką badań 

naukowych prowadzonych w Wydziale. 

W planie wydawniczym na 2014 rok przewidziano jeszcze wydanie kilku monografii 

naukowych. 

 czasopisma 
 W 2013 roku wydano 20 tom czasopisma Polish Journal of Sport and Tourism, 

składający się z 4 zeszytów, a w 2014 roku wydano zeszyt nr 1 i przygotowano materiał do 

druku zeszytu nr 2. W kwartalniku publikowane są prace w języku angielskim, jak i polskim 

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

czasopisma. Kwartalnik indeksowany jest w bazach EBSCO International Services z pełną 

dostępnością do wszystkich artykułów oraz w serwisie Index Copernicus International, 
gdzie w 2012 roku otrzymał ocenę 5,83. Artykuły dostępne są online na stronach platformy 

wydawniczej Versita służącej do publikacji i dystrybucji m.in. czasopism naukowych 

wykorzystującej nowoczesną technologię, która daje unikalne możliwości pracy z tekstem. 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeprowadziło ewaluację czasopism 

naukowych i ogłosiło w formie komunikatu dnia 17 grudnia 2013 r. wykaz czasopism 

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

 

6. Publikacje pracowników 
 

 Najważniejszą formą upowszechniania wyników prowadzonych badań naukowych są 

publikacje naukowe zamieszczone w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports 

i recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych. Każdego roku pracownicy 

publikują swoje prace w prestiżowych czasopismach z wysoką punktacją IF i MNiSW.  

 W roku 2013 stale zwiększa się liczba wydawanych publikacji pracowników  

w punktowanych czasopismach, przy jednoczesnym spadku aktywności publikacyjnej  

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

naukowej wydziału. Łączna liczba opublikowanych prac wynosi 127, a 81 publikacji 

posiadają punktację ministerstwa. Pracownicy wydziału przygotowali 18 artykułów, które 

zostały wydane w czasopismach posiadających wskaźnik Impact Factor, uzyskując łączną 

wartość dla wydziału IF = 18,78 (tabela 18). 

 
Tabela nr 18. Dorobek publikacyjny pracowników wydziału w 2013 roku (stan na dzień 11.07.2014r.) 

 

 

Wyszczególnienie 

 

Liczba publikacji/ 

wartość punktacji 

 

Liczba prac ogółem: 

 

124 

 

  



 24 

liczba prac ze wskaźnikiem IF 

 
18 

 

 

łączna wartość wskaźnika IF dla Wydziału 

 

18,78 

 

wartość wskaźnika IF proporcjonalnie do liczby autorów pracy 

 

 

8,869 

 

 

liczba prac punktowanych przez MNISW 

 

78 

 

łączna wartość punktacji MNISW dla Wydziału 

 

 

778 

 

 

wartość punktacji MNSW proporcjonalnie do liczby autorów pracy 
 

475,58 

 

7. Współpraca międzynarodowa 
 

7.1. Wyjazdy zagraniczne pracowników naukowo-dydaktycznych 

o dr Paweł Różański 

- Latvian Academy of Sport Education, Ryga, Łotwa, 02-05.06.2013 r. 

- wykłady na zaproszenie, zajęcia szkoleniowe (wykłady i ćwiczenia), nawiązanie kontaktów 

naukowych 

o dr Hubert Makaruk 
- Uniwersytet w Las Palmas, Wydział Wychowania Fizycznego, Hiszpania, 10-15.03. 2013 r. 

- wykłady na zaproszenie, zajęcia dydaktyczne, nawiązanie kontaktów naukowych 

 dr Krzysztof Piech 

- Łotewska Akademia Sportu w Rydze, Łotwa, 23-25.04.2013 r. 

- spotkanie w ramach badań: Elite trening and Upper Secondary Education – Models for 

sportive sukcess 

 dr Krzysztof Piech 

- Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej, Mińsk, Białoruś, 10-14.06.2013 r. 

- spotkanie w ramach badań: Elite trening and Upper Secondary Education – Models for 

sportive sukcess 

 dr Krzysztof Piech 

- Łotewska Akademia Sportu w Rydze, Łotwa, 23-25.04.2013 r. 

- spotkanie w ramach badań: Elite trening and Upper Secondary Education – Models for 

sportive sukcess 

 prof. dr hab. Lech Jaczynowski 

- Akademia Sztuk Pieknych, Sofia, Bułgaria 

- zbadanie śladów twórczości polskiego malarza Augusta Rozenthala (opracowanie dla 

potrzeb turystyki kulturowej oraz Słownika Artystów Polskich – Instytut Kulturalny PAN) 

 dr Małgorzata Charmas 

- Łotewska Akademia Sportu w Rydze, Łotwa, 22-28.04.2013 r. 

- zajęcia dydaktyczne, nawiązanie kontaktów naukowych 

 

7.2. Przyjazdy pracowników naukowo-dydaktycznych z zagranicy  

o prof. Wiktor Bołoban 

- Uniwersytet w Kijowie, Ukraina, 04-07.11.2013 r. I 16-19.12.2013 r. 

- wykłady na zaproszenie  

o prof. n. med. Tatiana Avdeeva 
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- Smolensk State Medical Academy, Rosja, 18-21.09.2013 r. 

- wykłady na zaproszenie 

 prof. n. med. Yehven Dzis, prof. n. med. Oleksandra Tomashevska 

- Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Ukraina, 18-21.09.2013 r. 

- wykłady na zaproszenie 

 prof. Juris Grants, Iwars Krawalis 

- Latvijas Sporta Pedagogijas Akademija, Riga, Latvia, 23-27.09.2013 r. i 18-23.11.2013 r. 

- wykłady na zaproszenie 

 Ingrida Smuka 

- Latvijas Sporta Pedagogijas Akademija, Riga, Latvia, 23-27.09.2013 r.  

- wykłady na zaproszenie 

  prof. Daina Krauksta, prof. Bajba Smila 

- Latvijas Sporta Pedagogijas Akademija, Riga, Latvia, 09-13.05.2013 r. 

- wykłady na zaproszenie 

 prof. Rolf Carlson, prof. Juris Grants, prof. Dmitrij Czerenkow 

- Latvijas Sporta Pedagogijas Akademija, Riga, Latvia, luty 2013 r. 

- spotkanie w ramach grantu: Elite trening and Upper Secondary Education – Models for 

sportive sukcess 

 

 

8. Działalność studenckich kół naukowych 

 
 W roku akademickim 2013/2014 w wydziale działało 20 studenckich kół 

naukowych zrzeszające 222 członków. 

Studenci WWFIS popularyzowali własne osiągnięcia naukowe biorąc czynny udział  

w studenckich konferencjach naukowych oraz publikując prace w materiałach 

pokonferencyjnych, monografiach oraz artykuły w czasopismach.  

 W 2013 roku ukazało się drukiem 7 prac stanowiących rozdziały w monografiach,  

3 artykuły w czasopismach i jedna praca w materiałach informacyjno-szkoleniowych PZPC. 

 

Członkowie SKN’ów wygłosili referaty na: 

 III Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych nt. ”Koła naukowe 

– szkołą twórczego działania”, 10.04.2014 r., Państwowa Szkoła Wyższa, Biała 

Podlaska  

- 1 referat członków SKN „Ruch korekcyjny”, opiekun dr Małgorzata Lichota 

 

 Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych nt. „Zagadnienia 

kultury fizycznej w badaniach młodych naukowców”, 30.05.2014 r., Wydział 

Wychowania Fizycznego AWF Warszawa 

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

- 2 referaty członków SKN Menedżerów”, opiekun dr Krystyna Buchta 

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

- 1 referat członków SKN KORYO, opiekun doc. dr Zbigniew Bujak 

- 1 referat członków SKN „Teorii i Praktyki Treningu Sportowego”, opiekun dr Dariusz 

Gierczuk 

- 1 referat członków SKN „Ruch korekcyjny”, opiekun dr Małgorzata Lichota 

- 2 referaty członków SKN „MOTUS”, opiekun mgr inż. Tomasz Sacewicz 

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

dr Wiesław Kurpeta 

- 1 referat członków SKN Antropomotoryki, opiekun doc. dr Adam Wilczewski 

- 1 referat członków SKN Turystyki i Rekreacji, opiekun dr Krzysztof Piech 

- 4 referaty członków SKN Przedsiębiorczości, opiekun Małgorzata Skiert 
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W konferencji tej udział wzięli przedstawiciele 11 kół naukowych wydziału, łącznie 

zaprezentowano 19 referatów w 5 sesjach tematycznych.  

Studenci Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej otrzymali 

następujące wyróżnienia: 

I miejsce w panelu tematycznym WYCHOWANIE FIZYCZNE 

 Paulina Gradus, Ewa Benza, Olga Rybak, Paweł Krzysztoń, Paulina Krzysztoń, Paulina 

Batorzyńska 

opiekun naukowy: dr. Wiesław L. Kurpeta, mgr Magdalena Plandowska 

referat: "Aktywność fizyczna dzieci w wieku przedszkolnym na podstawie bialskich 

placówek" 

II miejsce w panelu tematycznym TURYSTYKA I REKREACJA  

 Magdalena Sznura, Małgorzata Próchniewicz.  

opiekun naukowy: dr Krzysztof Piech 

referat: „ Rodzinne zajęcia rekreacyjne z dziećmi w wieku przedszkolnym w opinii rodziców" 

 

III miejsce w panelu tematycznym TURYSTYKA I REKREACJA 

 Michał Cieniuch 

opiekun naukowy: dr Małgorzata Skiert 

referat: „ Animator czasu wolnego- zawód przyszłości" 

 
 

IV. PROGRAM ERASMUS 

 

 W roku akademickim 2013/2014 w ramach programu Erasmus realizowano zadania  

w czterech obszarach: 

 wyjazdy studentów naszej uczelni do uczelni partnerskich dla odbycia uzgodnionego 

okresu studiów (zazwyczaj jeden semestr), 

 przyjazdy studentów zagranicznych do naszej placówki, 

 wyjazdy nauczycieli akademickich do uczelni europejskich dla prowadzenia 

uzgodnionego cyklu zajęć dydaktycznych lub udziału w szkoleniach, 

 przyjazdy zagranicznych nauczycieli akademickich do WWFiS w Białej Podlaskiej. 

W programie Erasmus wzięło udział 5 studentów. Przebywali oni w ośrodkach akademickich 

Portugalii, Czech i Finlandii. 

Również nauczyciele akademiccy coraz chętniej korzystają z możliwości, jakie daje 

im program Erasmus. W bieżącym roku akademickim siedmiu prowadzących wyjechało do 

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

Program Erasmus obejmuje również przyjazdy zagranicznych studentów i nauczycieli 

akademickich do naszej uczelni. W tym roku gościliśmy ośmiu pracowników, trzech tzw. 

Visiting Professors. 

 

 

 

V. DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI 

 

1. Zbiory biblioteki 

 
Biblioteka posiada:               86 535 wol. 

w tym: druki zwarte              77 715 wol. 

            czasopisma                  8 820 wol. 

 

W roku 2013/2014 przybyło:    512 wol. 
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w tym: druków zwartych          371 wol. 

            czasopism                      141 wol. 

2. Czasopisma bieżące 

 
Ogółem prenumerowano                                      134 tyt. czasopism w 152 egz. 

w tym:  czasopism polskich  122 tyt.w 140 egz. 

  czasopism zagranicznych   12 tyt.w   12 egz. 

Dary/Wymiana                                                                         77 tyt.                    w  107 egz. 

Łącznie biblioteka otrzymała                                                211 tyt.                     w  259 egz. 

 

3. Dary/wymiana wydawnictw 

 
Biblioteka otrzymała z wymiany 326 wol.  

Przekazano innym bibliotekom  117 wol.  

 

4. Opracowanie zbiorów 

 
Rodzaj katalogu                                       Nowe opisy (rekordy)                Stan na 30.06.2014 r. 

 Katalog druków zwartych                        371                                     35 039 rekordów 

 Katalog czasopism                                    164                                      9 302 rekordy 

Własne bazy danych                                         Nowe opisy                       Stan na 30.06.2014 r. 

Rekordy wprowadzone do baz komputerowych  2 364                                51 635 rekordów                                                                                               

W systemie Expertus, w tym: 

 Bibliografia Publikacji Pracowników          153                                  4 996 rekordów 

 Bibliografia Zawartości Wybranych  

 Wydawnictw Gromadzonych w Bibliotece            1 447                                 40 553 rekordy 

 Bibliografia Prac Magisterskich                  757                                   6 079 rekordów 

 Bibliografia Prac Doktorskich -                      7                                          7 rekordów 

 

 

5. Udostępnianie 

 
Liczba odwiedzin w bibliotece: 38 531 czytelników 

Średnia dzienna odwiedzin w bibliotece w okresie sprawozdawczym (z wyłączeniem sierpnia 

i września): 184 czytelników 

 
Tabela nr 19. Liczba odwiedzin na stronie internetowej biblioteki  

 

Rodzaj bazy / katalog 
Liczba odwiedzin 

(okres 
sprawozdawczy) 

Stan w dniu 
30.06.2014 

Bibliografia Zawartości Wybranych Wydawnictw Gromadzonych w 
Bibliotece WWFiS 

9 585 
33 764 

Bibliografia Publikacji Pracowników             3 310     15 125 

Bibliografia Prac Doktorskich                284          284 

Bibliografia Prac Magisterskich                667         667 

Katalog druków zwartych            13 953     45 840 

Katalog czasopism             2 268      8 294 

Razem           30 067  103 974 
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Udostępniono ogółem:     13 490 wol., w tym:  

- na miejscu:                       9 164 wol. (dane dotyczą Czytelni Czasopism; w Czytelni Ogólnej 

                                                              wolny dostęp do księgozbioru) 

- poza bibliotekę:               4 326 wol. 

Liczba wykonanych kopii:     67 279 

 

W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych: 

- otrzymano z innych bibliotek –  14 poz. 

- wysłano do innych bibliotek  –  17 poz. 

 

6. Konserwacja zbiorów 

 
Oprawiono 299 wol. książek i czasopism. 

 

7. Sprawy finansowe 

 
Wydatki (w zł)                                                                  Wpływy (w zł)   

- na zakup książek                                       7 949,64 

- na prenumeratę czasopism                      54 831,68       - za usługi kserograficzne – 10 615,70 

- na oprawę i konserwację zbiorów           13 159,00   (po odjęciu kosztów   7 125,23)     

- na obsługę kserokopiarek:                        3 490,47 

- rozszerzenie baz w systemie Expertus o prace magisterskie i doktorskie (finansowanie  

   w ramach upowszechniania nauki)          6 273,00        

- współfinansowanie (1/3 kosztów) baz zagranicznych Platformy EBSCO       

                                                       5 959,29   
-współfinansowanie (1/3 kosztów)  Index Copernicus                                          

                                                          328,00 
-polisa serwisowa Systemu EXPERTUS    2 460,00 

-polisa serwisowa SOWA 1                         3 304,00 

 

Razem:                                                      97 755,08                                             

 

 

8. Działalność informacyjna biblioteki 

 
Biblioteka funkcjonuje w oparciu o dwa systemy komputerowe:  

 SOWA-SOKRATES przeznaczony do automatyzacji prac związanych  

z gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem zbiorów; 

 EXPERTUS do prowadzenia własnych baz danych 

W systemie EXPERTUS prowadzone są cztery bazy, zawierające 51 635 rekordów, w tym:  

 Bibliografia Zawartości Wybranych Wydawnictw Gromadzonych w Bibliotece 

WWFiS – 40 553 rekordy; 

 Bibliografia Publikacji Pracowników – 4 996 rekordów; 

 Bibliografia Prac Doktorskich – 7 rekordów; 

 Bibliografia Prac Magisterskich – 6 079 rekordów; 

Dostęp do czasopism zagranicznych (pełne teksty i abstrakty) biblioteka zapewnia poprzez 

zagraniczne bazy danych Platformy EBSCO, ScienceDirect / Elseviera, Springera, Web of 

Knowledge; 

• Rozszerzono dostęp do zagranicznych baz danych z komputerów domowych 

użytkowników.  
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• Na bieżąco aktualizowano stronę internetową biblioteki. 

• Sporządzono alfabetyczny wykaz wybranych tytułów czasopism polskich, znajdujących 

się w Bibliotece WWFiS oraz dostępnych w wersji elektronicznej i zamieszczono na stronie 

elektronicznej Biblioteki. 

• Zorganizowano 4 wystawy. 

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

 

  9. Pracownicy biblioteki 

 
W bibliotece na pełnym etacie pracuje 8 osób, w tym: 

- 4 osoby z wykształceniem wyższym z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej 

- 3 osoby inne wyższe, uzupełnione studiami podyplomowymi z bibliotekoznawstwa 

- 1 osoba ze średnim wykształceniem 

 

10. Lokal biblioteki i sprzęt komputerowy 
 

Biblioteka dysponuje lokalem o powierzchni 863,76 m
2
, w tym powierzchnia czytelń wynosi 

430,86 m
2
. W czytelniach są 174 miejsca dla czytelników. W Czytelni Ogólnej 81 miejsc 

wyposażonych jest w łącza internetowe, w Czytelni Czasopism dostępne WiFi. 

Komputery: 

- do pracy – 11 stanowisk 

- dla czytelników – 23 stanowiska 

 W Czytelni Ogólnej zorganizowany jest wolny dostęp do księgozbioru liczącego ok. 10000 

woluminów. Zbiór zabezpieczony jest elektronicznym systemem ochrony. 

 

 11. Komputeryzacja i modernizacja biblioteki 
 

Zostały podjęte prace przygotowawcze związane z przeniesieniem biblioteki do nowych 

pomieszczeń: 

 Dokonano przeglądu księgozbioru Czytelni Ogólnej w celu aktualizacji. 

Wyselekcjonowane materiały biblioteczne przekazano do magazynu biblioteki. 

 Wytypowano czasopisma do wolnego dostępu i opaskowano paskami 

magnetycznymi, zabezpieczającymi przed kradzieżą, 

 Księgozbiór spakowano w pudła. 

 Przygotowano szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do przetargu na 

wyposażenie w meble i regały do nowych pomieszczeń. Wykonano aranżację 

zagospodarowania biblioteki, wyposażono w meble zgodnie z przedmiotem 

zamówienia. 

 Biblioteka (Czytelnia Czasopism, Informacja Naukowa, Oddział Gromadzenia  

i Opracowania Zbiorów i Wypożyczalnia) została przeniesiona do nowego budynku. 

 Zainstalowano w magazynie biblioteki regały przesuwne (412 sztuk). 

 Księgozbiór biblioteki (druki zwarte i czasopisma) przeniesiono z lokalu przy ul. 

Kopernika 9 do nowego lokalu przy ul. Akademickiej 2. Prace zostały zakończone 

17.06.2014 roku. 

 Czasopisma (8 820 vol.) okodowano etykietami. 

 W Systemie Expertus rozszerzono bazy własne o Bibliografię Prac Magisterskich  

i Bibliografię Prac Doktorskich. 
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VI. DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACJI 
 

1. Dział Obiektów Sportowych  
Stan zatrudnienia pracowników: 

 Biała Podlaska – 10 osób 

 Ośrodek Sportów Wodnych w Rybitwach k/Pisza – 2 osoby 

 

Do obowiązków Działu Obiektów Sportowych należy zabezpieczenie obiektów do zajęć 

dydaktycznych i działalności zapewniającej dochody własne wraz z utrzymaniem czystości  

i porządku, a także konserwacja obiektów zamkniętych (sale, hale sportowe, siłownie  

i obiekty otwarte, boisko lekkoatletyczne, boisko do piłki nożnej wraz z zapleczem 

sanitarnym, boisko do gier zespołowych o nawierzchni sztucznej, korty tenisowe). 

 

Do najważniejszych prac wykonanych przez pracowników działu należy zaliczyć: 

 

 Przygotowanie  kortów tenisowych do : 

 Obozów treningowych 

 Wstępu wolnego 

 Zawodów o Puchar Dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej w tenisie ziemnym. 

 Utrzymanie właściwego stanu boiska lekkoatletycznego i do piłki nożnej o nawierzchni 

trawiastej. 

 Administracja Pawilonu Sportowego wraz z obsługą. 

 Przygotowanie boiska piłkarskiego z zapleczem do:  

 obozów treningowych 

 dla potrzeb reprezentacji Lubelskiego Związku Piłki Nożnej 

 dla potrzeb Polskiego Związku Piłki Nożnej 

 Przygotowanie stadionu lekkoatletycznego do zawodów:  

 Olimpiady Przedszkolaków 

 Czwartków Lekkoatletycznych  

 Mistrzostw Krajowego Zrzeszenia LZS w lekkiej atletyce   

 Olimpiady Młodzieży w lekkoatletyce  

 Finału Miasta Biała Podlaska w Lidze Lekkoatletycznej dziewcząt i chłopców – 

gimnazjada .                                                                 

 obozów treningowych 

 zawodów rekreacyjno-sportowych dla osób niepełnosprawnych  

 Przygotowanie obiektów sportowych do: 

 Spotkania okolicznościowego Polskiego Stronnictwa Ludowego 

 Mistrzostw Województwa Lubelskiego Szkół Medycznych w Halowej Piłce Nożnej  

o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego 

  Mistrzostw Polski Seniorek i Seniorów w Gimnastyce Sportowej 

 Małej Olimpiady Gimnastycznej 

 III Rodzinnego Pikniku Biegowego, Biała Biega  

 Memoriału Kazimierza Rybaka w piłce siatkowej 

 Turnieju z okazji Dnia Wagarowicza 

 Turnieju Mikołajkowego w Gimnastyce Sportowej 

 Obsługa obiektów sportowych w czasie trwania „Akcja Lato 2013-2014 r.” 

 Przygotowanie Ośrodka Sportów Wodnych w Rybitwach k/Pisza do obozów                                                                                                                               

letnich, specjalizacji. 

 Naprawa sprzętu mechanicznego do prac na obiektach zielonych.  
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 Bieżące naprawy sprzętu sportowego ( płotków  lekkoatletycznych, bramek do  gier 

zespołowych, sprzętu gimnastycznego, siedzeń na trybunach zewnętrznych  

i  wewnętrznych, osłony - klatki do rzutów, sprzętu w siłowniach , piłkochwytów). 

 

2. Dział Administracyjno-Gospodarczy 
 

Stan zatrudnienia – 21 osoby w tym 6 pracowników administracji i 15 pracowników obsługi. 

W roku akademickim 2013/2014 były realizowane na bieżąco wszystkie sprawy 

związane z administrowaniem pomieszczeń dydaktycznych i biurowych oraz terenu uczelni, 

utrzymaniem czystości i porządku zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, całodobowym 

dozorem mienia, obsługą poligraficzną, obsługą szatni, obsługą posiadanych systemów 

informatycznych oraz sprzętu audiowizualnego, obsługą techniczną procesu rekrutacji 

kandydatów na studia, przygotowaniem sprzętu wyeksploatowanego do kasacji wraz z jego 

przekazaniem firmom recyclingowym, wydawaniem środków ochrony osobistej, odzieży  

i obuwia dla pracowników, przygotowaniem uroczystości uczelnianych, obsługą transportu 

wewnętrznego, wynajmem transportu osobowego i ciężarowego oraz wyżywieniem  

i noclegami zaproszonych gości. 

  W omawianym okresie realizując, przygotowany i zatwierdzony plan wydatków, 

kompletowano materiały do opracowania opisu przedmiotu zamówienia na zakup sprzętu 

komputerowego, audiowizualnego, artykułów pierwszej pomocy, artykułów biurowych 

odzieży ochronnej dla pracowników zgodnie z Regulaminem Pracy, sprzętu i środków do 

utrzymania czystości oraz świadczenie usług transportowych, cateringowych, wywozu 

nieczystości stałych, serwisowych i naprawczych eksploatowanych urządzeń i wyposażenia 

biurowego. 

Obsługiwano okolicznościowe uroczystości państwowe i uczelniane, imprezy oraz 

konferencje. Przewozy oddelegowanych pracowników realizowane były służbowym 

samochodem osobowym „Skoda”, natomiast przewozy grup studenckich na programowe 

zajęcia dydaktyczne do specjalistycznych ośrodków /kliniki, szpitale, uzdrowiska/, wycieczki 

na targi turystyczne zabezpieczały firmy przewozowe wyłonione w ramach podpisanych 

umów. 

Po zakończeniu zajęć dydaktycznych oraz egzaminów: wstępnych, dyplomowych, 

magisterskich dokonywany był przegląd pomieszczeń dydaktycznych i administracyjnych, 

ocena stanu faktycznego w celu zaplanowania na okres wakacyjny ewentualnych niezbędnych 

remontów, wymiany lub naprawy wyposażenia. 

W ramach realizowanego projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi 

Priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka, Działania I.3 Wspieranie innowacji, odbyło się 

uroczyste otwarcie Regionalnego Ośrodka Badań i Rozwoju połączone ze zwiedzaniem dla 

zaproszonych gości.  

Kolejnym ważniejszym wydarzeniem już ze świata polskiego i europejskiego futbolu 

było otwarcie Szkoły Trenerów Polskiego Związku Piłki Nożnej na obiektach dydaktycznych 

uczelni w Białej Podlaskiej.  

Zakład Technicznej Obsługi Dydaktyki realizuje usługi kserograficzne i poligraficzne 

dla celów wewnętrznych, pomagające w przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć 

dydaktycznych. Zabezpiecza zajęcia o obsługę informatyczną i audiowizualną. Obsługuje 

posiadane systemy informatyczne, czuwa nad bezawaryjnym działaniem, konserwuje  

i naprawia posiadany sprzęt, wspiera technicznie pracowników (helpdesk), technicznie  

i merytorycznie opiekuje się systemem antyplagiatowym, obsługuje proces rekrutacji 

kandydatów na studia. 
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3. Dział Spraw Bytowych Studentów i Spraw Mieszkaniowych 
 

       W Dziale Spraw Bytowych Studentów i Spraw Mieszkaniowych zatrudnionych jest 11 

pracowników, w tym 3 osoby administracji i 8 osób obsługi. Dział zajmuje się 

administrowaniem oraz obsługą czterech Domów Studenta: 

 DS. Spartanin ABC, 

 DS przy ul. Makaruka, 

 DS przy ul. 34 Pułku Piechoty, 

 Blok Asystenta. 

        Dział współpracuje z komisją stypendialną, bierze udział w rozpatrywaniu wniosków  

o przyznanie miejsc w poszczególnych akademikach. Przygotowuje decyzje o przyznaniu 

bądź nie przyznaniu miejsca w DS, sporządza umowy najmu lokali i prowadzi sprawy 

meldunkowe. Kwateruje studentów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz kandydatów 

podczas egzaminów wstępnych. Prowadzi kontrolę wpłat za zakwaterowanie, naliczanie 

wysokości opłat czynszowych. Rozlicza kaucję wpłacaną przez studentów. Zgłasza remonty  

i usterki do Działu Techniczno-Eksploatacyjnego. Utrzymuje czystość oraz dba o porządek  

w budynkach mieszkalnych. Do zadań działu należy także obsługa mieszkań służbowych oraz 

zabezpieczenie mienia DS. 

W roku akademicki 2013//2014 wykonano szereg drobnych remontów i konserwacji. 

Przeprowadzono sukcesywne malowanie pokoi studenckich i korytarzy, a także generalny 

remont mieszkania nr 1 w bloku asystenckim. Zakupiono meble kuchenne wraz 

wyposażeniem AGD oraz meble do pokojów.    

 W ramach pozyskiwania środków finansowych, w okresie przerw semestralnych i w 

okresie letnim organizowany był wynajem pokoi grupom sportowym w tzw. „Akcji Lato”. 

Jest to czas wytężonej pracy zarówno dla obsługi jak i administracji, aby zabezpieczyć pełną 

obsługę grup i zachęcić do dalszej współpracy. 

         Miejsca studenckie w poszczególnych akademikach kształtowały się następująco: 

 

Tabela nr 20. Miejsca studenckie w akademikach 

 

DOMY STUDENCKIE ILOŚĆ MIEJSC 

DS „Spartanin” ABC 328 

Blok Asystenta 41 

DS. przy ul. Makaruka 50 

DS przy ul. 34 Pułku Piechoty 82 

Ogółem miejsc 501 

 

 

4. Inwestycje i remonty 

 
W Dziale Techniczno – Eksploatacyjnym zatrudniony jest kierownik działu i 7 

pracowników fizycznych. 

Dział prowadzi wszystkie sprawy związane z działalnością inwestycyjną, remontową  

i eksploatacyjną wydziału oraz przygotowanie opisów przedmiotu zamówienia do 

prowadzonych procedur przetargowych w zakresie inwestycji, remontów i zakupów 

materiałów eksploatacyjnych. 

Do ważniejszych zadań inwestycyjnych i remontowych wykonanych w roku 2013-2014 

należy zaliczyć: 



 33 

 Wykonanie instalacji odwodnienia kortów tenisowych w WWFiS w Białej Podlaskiej, 

roboty budowlane zakończono dnia 07.03.2013 r. – wartość robót brutto 14 800,00 zł., 

 Modernizacja (remont) stadionu LA w WWFiS w Białej Podlaskiej, roboty budowlane 

zakończono dnia 20.06.2013 r. – wartość robót brutto 3 511 713,00 zł., 

 Remont ciągów komunikacyjnych w budynku głównym WWFiS – roboty budowlane 

zakończono dnia 15.09.2013 r. wartość robót brutto – 104 817,53 zł.,  

 Remont ogrodzenia w WWFiS w Białej Podlaskiej – roboty budowlane zakończono dnia 

30.09.2013 r. wartość robót brutto – 317 340,79 zł., 

 Remont pomieszczeń byłej biblioteki w WWFiS w Białej Podlaskiej  – roboty budowlane 

zakończono dnia 29.04.2014 r. wartość robót brutto – 313 833,70 zł.. 

 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic (w części zachodniej)  

w budynku dydaktyczno – mieszkalnym przy ul. 34 Pułku Piechoty 2 – „AGAT”  

w WWFiS w Białej Podlaskiej  – roboty budowlane zakończono dnia 30.04.2014 r. 

wartość robót brutto – 46 002,00 zł. 

 

Do ważniejszych zadań remontowych wykonanych silami własnymi w 2013-2014 r. 

należy zaliczyć: 

 Remont pomieszczenia nr 1 w budynku mieszkalnym. 

 Montaż stolarki drzwiowej na I piętrze w budynku uczelni. 

 Remont tarasu przy budynku uczelni. 

 Prace remontowe i konserwacyjno – naprawcze domków letniskowych w OSW Rybitwy. 

 Sukcesywne naprawy budowlane  i konserwacje oraz malowanie pomieszczeń 

dydaktycznych, administracyjnych i mieszkalnych w obiektach ZWWF. 

 Sukcesywne naprawy i konserwacje instalacji elektrycznych w obiektach ZWWF. 

 Sukcesywne naprawy i konserwacje instalacji i urządzeń kanalizacyjnych, wody zimnej  

i ciepłej oraz centralnego ogrzewania w obiektach ZWWF. 

 

 

5. Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 
 

Zamówienia publiczne realizowane są na podstawie planu zamówień publicznych na 

dany rok kalendarzowy. Do szacowania wartości zamówienia i wyboru trybu udzielenia za-

mówienia brana była pod uwagę wartość zamówień tego samego rodzaju, zaplanowana na 

dany rok kalendarzowy oraz zamówienia składane poza planem zamówień publicznych na 

2013 rok. W Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej w 2013 roku 

zrealizowano: 

 W okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. do Sekcji Zamówień Publicznych i Zaopatrze-

nia złożono 557 wniosków (zawierających 694 zamówień) w sprawie dokonania zamó-

wienia publicznego na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości szacunkowej netto 

17 653 903, 12 zł., co stanowi równowartość 4 391 955, 20 euro. 

 Zamówienia realizowano na podstawie planu zamówień publicznych na 2013 rok. Na 968 

zaplanowane zamówienia na wartość 29 040 233,12 zł. brutto, wg planu zrealizowano 489 

zamówień o wartości 8 395 539,63 zł. brutto. Nie zrealizowano 479 planowanych zamó-

wień na wartość 20 644 693,49 zł. Brutto. Poza planem zrealizowano 301 zamówień o 

wartości 943 869,28 zł. brutto. 

 W 2013 roku realizowano 33 postępowania na 48 części (zamówień) o szacunkowej war-

tości netto 15 269 338,82 zł. (3 796 685,60 euro) + 1 postępowanie o wartości netto 

 9 900,00 zł. (2 462,93 euro) wszczęte niezakończone w 2012r. razem 34 postępowania 

na 49 zamówień (części) o wartości netto 15 279 238,82 zł. - 5 postępowań wszczęto nie 

zakończono (w trakcie procedury przetargowej) o szacunkowej wartości netto 4 365 

860,43 zł., unieważniono postępowania na 7 części (zamówień) o szacunkowej wartości 

netto 4 089 492,06 zł., podpisano 36 umów na wartość netto 5 788 372,20 zł. (brutto 6 

916 591,19 zł.) + 1 umowa o wartości netto 9 525,18 zł. (brutto 11 715,97 zł.) z postę-



 34 

powania z 2012r. - razem podpisano 37 umów o wartości netto 5 797 897,38 zł., brutto 6 

928 307,16 zł w tym: 
 

 

Roboty budowlane 
 przetarg nieograniczony poniżej 5 000 000 euro - 3 postępowania o szacunkowej wartości 

netto 3 772 761,18 zł., (938 591,20 euro) - podpisano 3 umowy o wartości netto 3 214 

431,12 zł., brutto 3 953 750,28 zł. 

 

Usługi 
 przetarg nieograniczony poniżej 200 000 euro - 6 postępowań o szacunkowej wartości 

netto 644 891,52 zł. (160 436,74 euro): 

-    1 postępowanie wszczęte niezakończone w 2013 r. o wartości szacunkowej netto  

66 805,56 zł. 

-     podpisano 5 umów o wartości netto 418 971,38 zł., brutto 492 831,63 zł. 

 zamówienia z wolnej ręki - 1 postępowanie o wartości szacunkowej netto 617 244,07 zł. 

(153 558,58 euro) - wszczęte niezakończone w 2013r. 

 zapytanie o cenę - 1 postępowanie o wartości szacunkowej netto 38 312,60 zł. (9 531,60 

euro) - podpisano 1 umowę o wartości netto 37 211,87 zł. zł., brutto 45 770,60 zł. 

 

Dostawy 

 przetarg nieograniczony powyżej 200 000 euro - 3 postępowania o szacunkowej 

wartości netto 5 074 259,60 zł (1 262 379,24 euro): 

- unieważniono 1 postępowanie o wartości szacunkowej netto 1 921 368,80 zł., 

- 2 postępowania wszczęte niezakończone w 2013 r. o wartości szacunkowej netto 3 152 

890,80 zł. 

 przetarg nieograniczony poniżej 200 000 euro - 17 postępowań, na 32 zamówienia 

(części) o szacunkowej wartości netto 2 491 298,57 zł. (617 752,31 euro): 

- unieważniono postępowania na 5 zamówień (części) o wartości szacunkowej netto 222 

911,50 zł. 

- jedno postępowanie wszczęte niezakończone w 2013 r. o wartości szacunkowej netto 528 

920,00 zł. 

- podpisano 26 umów o wartości netto 1 432 023,49 zł., brutto 1 685 074,36 zł. 

 zamówienia z wolnej ręki - 3 postępowania o wartości szacunkowej netto 

2 640 471,28 zł. (656 899,01 euro): 

- unieważniono 1 postępowanie o wartości szacunkowej netto 1 945 211,76 zł. 

- podpisano 2 umowy o wartości netto 695 259,52 zł. zł., brutto 750 880,28 zł. 

Realizowano 646 zamówień niepodlegających ustawie - Prawo zamówień publicznych, 

w tym na podstawie: 

 art. 4 pkt. 8 - 605 zamówień, 

 art. 4 pkt. 8/art. 6a - 40 zamówień, 

 art. 4 pkt 3i - 1 zamówienie 

 

 

6. Główny specjalista ds. BHP 
 

Szkolenia BHP 

W roku kalendarzowym 2013 realizowano na bieżąco szkolenia wstępne przed 

przystąpieniem pracownika do pracy: 

- zatrudniono w roku sprawozdawczym - 5 osób 
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Szkolenie okresowe nauczycieli akademickich oraz pracowników administracyjno-

biurowych przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi terminami szkoleń zakończono 

egzaminami - świadectwa znajdują się w Sekcji Spraw Pracowniczych WWFiS. 

Szkolenia BHP studentów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 5 lipca 2007 roku, odbyło się w czasie dni adaptacyjnych. Uczestniczyli  

w nim studenci I roku - listy zaliczeniowe znajdują się w dokumentacji BHP i dziekanacie. 

Zorganizowano i przeprowadzono szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej dla osób prowadzących zajęcia w pracowniach i laboratoriach oraz dla 

nauczycieli wychowania fizycznego. Uczestniczyło w nim 52 osoby.  

 

Badania lekarskie - profilaktyka zdrowotna 

Badania wstępne, okresowe i kontrolne przeprowadzano na podstawie skierowania 

głównego specjalisty BHP, a badania okresowe zgodnie z terminami badań każdego 

pracownika. Uczestniczyli w nich: 

- nauczyciele akademiccy - 38 osoby 

- pracownicy administracyjno - biurowi - 34 osób 

- badania wysokościowe  do 3 m. – 13 osób.  

Badania realizowano na podstawie obowiązującej umowy z Wojewódzkim Ośrodkiem 

Medycyny Pracy w Białej Podlaskiej ul. Okopowa 3. Umowa nr. 8/2011 z dnia 01.02.2011 nr. 

aneks nr.2/2012 z dnia 03.01.2012r. 

 

Ochrona przeciwpożarowa 

Kontrola, legalizacja i naprawa podręcznego sprzętu gaśniczego odbyła się 

dwuetapowo. W pierwszym etapie przeprowadzono legalizację i naprawę hydrantów  

i badanie ciśnieniowe węży hydrantowych w obiektach uczelni i akademikach (styczeń-

kwiecień 2013 r.). Sporządzono protokół przeglądu i pomiaru ciśnienia statycznego  

i dynamicznego instalacji hydrantowej zgodnie z PN-EN 671-2. 

Drugi etap obejmował naprawę i legalizację podręcznego sprzętu pożarowego. Na 

okoliczność tę  sporządzona została notatka prac zgodnie z obowiązującymi zasadami. Oba 

etapy realizowała firma ZAMEL Biała Podlaska. Wszystkie prace i badania wykonano  

w oparciu o: 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. nr. 75 poz 

690 z późn. zm.) 

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 

2006r.(Dz. U. nr. 80, poz 563). 

- PN-EN ISO 5167-1 do 4; PN-97/B-02865; PN-EN 671-1:2002; PN-EN 671 

2:2002/Al:2005. 

Oprócz podstawowego obowiązku naprawy i konserwacji sprzętu pożarowego  w  roku 2013 

zaktualizowano Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego wszystkich podległych obiektów.     

 

Wypadki przy pracy 

Zgłoszono 2 wypadki indywidualne przy pracy W obu przypadkach nie stwierdzono 

odpowiedzialności WWFiS za nie. Wyżej wymienione zdarzenia zarejestrowano  

i sporządzono właściwą dokumentację. ZUS w jednym przypadku wypłacił odszkodowanie  

z tytułu wypadku przy pracy w kwocie 3520,00 zł. 

 

Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze 

Zgodnie z tabelą norm, Regulaminem Pracy oraz z zapotrzebowaniem indywidualnym 

została wydana odzież robocza i ochronna, a także wypłacony ekwiwalent za pranie odzieży. 

W okresie letnim podczas upałów wszystkim pracownikom wydawano wodę mineralną 

butelkowaną, a w zimowym posiłki regeneracyjne pracownikom WWFiS pracującym na 

zewnątrz. 
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Instrukcje i znaki ewakuacyjne 

Uzupełniane były na bieżąco we wszystkich obiektach WWFiS. Do Domu Studenta 

zakupiono nowe i zainstalowano je w miejsce zniszczonych lub uszkodzonych. Dodatkowo 

na Pływalni dokonano oznakowania pomieszczeń ze środkami chemicznymi i 

niebezpiecznymi oraz zaktualizowano instrukcje. 

 

Obrona Cywilna 

Magazyn sprzętu obrony cywilnej funkcjonuje zgodnie z wytycznymi Referatu 

Zarządzania kryzysowego Urzędu Miasta Biała Podlaska. Po przeprowadzonej inwentaryzacji 

dokonano przeglądu i oceny sprzętu OC. Po przeglądzie dokonano kwalifikacji wybranego 

sprzętu i odzieży będącej na stanie a przeznaczonej do likwidacji. 

 

 

VII. FINANSE 

 

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

 
Tabela nr 21. Przychody 

 

1. Dydaktyka   w tym: 

    - dotacje 

    - dochody własne 

20.226.873,72 

15.783.370,00 

4.443.103,72 

2. Działalność badawcza 536.248,69 

3. Pomoc materialna dla studentów w tym: 

   - dotacja 

   - dochody własne 

6.140.819,48 

4.207.900,00 

1.932.919,48 

4. Dotacje na inwestycje 6.469.848,79 

Przychody  razem: 33.492.515,12 

 

Tabela nr 22. Wydatki 

 

1. Dydaktyka w tym: 

    - działalność badawcza 

    -Pozostałe koszty operacyjne 

22.557.352,52 

536.248,69 

739.799,59 

2. Pomoc materialna dla studentów 4.919.010,55 

3. Inwestycje i zakupy środków 

trwałych 

6.743.232,74 

Wydatki razem: 33.479.796,22 

 

Okresem obrachunkowym dla Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego  

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

kalendarzowy. Księgi rachunkowe są zamykane na dzień bilansowy, który jest dniem 

kończącym rok obrotowy. 
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Na wynik finansowy netto w Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej 

składa się: 

 wynik działalności operacyjnej uczelni z uwzględnieniem pozostałych kosztów  

i przychodów operacyjnych-powstaje z różnicy pomiędzy przychodami ze sprzedaży 

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

za studia, i innych zwiększeń  lub zmniejszeń przychodów oraz pozostałymi 

przychodami operacyjnymi, a wartością sprzedaży ustaloną odpowiednio w koszcie 

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

od początku roku obrotowego kosztów ogólnych uczelni, kosztów sprzedaży oraz 

pozostałych kosztów operacyjnych; 

 wynik operacji finansowych, który powstaje z różnicy pomiędzy przychodami 

finansowymi a kosztami finansowymi, nadwyżek ujemnych różnic kursowych nad 

dodatnimi . 

Na działalności dydaktycznej rok 2013 zamknął się stratą netto w kwocie 1.382.773,01 zł. 

Dotacja przedmiotowa w obszarze działalności dydaktycznej MNiSW w 2013 roku wyniosła 

15.783.770,00 tys. zł. z tego:  

 15.628.570,00 to dotacja na zadania związane z kształceniem studentów studiów 

stacjonarnych, uczestnikami stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych 

oraz utrzymania uczelni; 

 142.200,00 to dotacja na zadania związane ze świadczeniami zdrowotnymi, 

wykonywanymi w ramach kształcenia studentów studiów stacjonarnych podstawowej 

jednostce organizacyjnej uczelni, w której prowadzone jest kształcenie na kierunkach 

medycznych pod bezpośrednim nadzorem nauczycieli akademickich posiadających 

kwalifikacje do wykonywania zawodu medycznego właściwego ze względu na treść 

kształcenia; 

 13.000,00 dotacja na kształcenie i rehabilitację osób niepełnosprawnych.. 

 W roku 2013 wykonano remont Domu Studenta bloki ABC, Agat, Blok Asystenta na 

kwotę 224.213,00 zł., pokryte z dotacji (tj.15% kwoty dotacji przeznaczone na remonty  

i modernizację domów studenckich i stołówek), wykonano również remont ciągów 

komunikacyjnych w budynku głównym Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej 

Podlaskiej na kwotę 98.937,52 zł.  

 

2. Dane sprawozdania finansowego 2013 roku Wydziału Wychowania 

Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej 

 
 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 ,po stronie aktywów i pasywów zamknął się 

sumą:  100,345.239,52. 

 Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2013 wykazuje stratę netto w wysokości 

1,382.773,01,i w tej samej wiarygodnej kwocie figuruje ona w pasywach bilansu. 

 Zestawienie zmian w kapitale fundusz własny za rok obrotowy od 01-01.2013-31-12-

2013 wykazuje zmniejszenie kapitału własnego o kwotę:-2.177.044,84. 

 Rachunek przepływów pieniężnych, sporządzony na dzień 31.12.2013 wykazuje 

zmniejszenie  stanu środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie 1.074.133,01zł. 

Rachunek zysków i strat za rok 2013 został sporządzony w wariancie porównawczym, 

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

Rachunkowości’’. 

 Według planu rzeczowo- finansowego na rok 2014, Wydział Wychowania Fizycznego 

i Sportu w Białej Podlaskiej uzyska przychody w roku 2014 w wysokości 40.347.392,00 zł.,  

z czego 20.516.100 zł pochodziło będzie z dotacji (co stanowi 123 % dotacji otrzymanej  

w 2013 roku), kwota 7.144.900,00 zł z dochodów własnych (110 % dochodów 

wygenerowanych w 2013 roku), pozostała część to 11.304.000,00 zł. ze środków Unii 

Europejskiej –Regionalny Programu Operacyjnego województwa Lubelskiego 2007/2013 
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oraz programu Operacyjnego Polski Wschodniej, kwota 1.256.000,02 zł. z Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

 Wydział WFiS prowadzi konsekwentnie politykę minimalizowania kosztów 

funkcjonowania, szukając oszczędności min. w środkach wydatkowanych na usługi 

materialne i niematerialne,  materiały i wyposażenia oraz maksymalizowanie dochodów 

przede wszystkim poprzez zwiększenie dochodów własnych, jak również w miarę możliwości 

poprzez dofinansowanie z zewnętrznych źródeł finansowania(głównie z Unii Europejskiej) 

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Wydział 

Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej w latach 2012-2013 realizowała 

zadanie inwestycyjne na podstawie umowy nr 2012/0222/1611/SubA/DIS/S z  dnia 

19.11.2012r. o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach 

„Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu” pn. „Remont stadionu 

lekkoatletycznego oraz boisk do gier zespołowych”. Całkowita wartość kosztorysowa zadania 

inwestycyjnego wyniosła: 4 076 000,00 zł. w tym faktyczne dofinansowanie ze środków 

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wyniosło: 2 604 658,29 zł. Inwestycja stanowiła również 

cześć projektu pn.„Regionalny Ośrodek Badań i Rozwoju w Białej Podlaskiej„ związanego  

z modernizacją stadionu pod kątem utworzenia Laboratorium Kompleksowej Diagnostyki 

Układu Ruchu i Wydolności Fizycznej Człowieka, realizowanego na podstawie umowy  

z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, współfinansującą przedmiotowe zadanie  

w ramach środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski.  

 

3. Adaptacja i wyposażenie innowacyjnych laboratoriów do badań 

diagnostycznych i terapeutycznych narządu ruchu 
 

Realizacja projektu pn. „Adaptacja i wyposażenie innowacyjnych laboratoriów  

do badań diagnostycznych i terapeutycznych narządu ruchu” polega na adaptacji będącego 

własnością Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu lokalu na potrzeby utworzenia 

laboratorium badań diagnostycznych i terapeutycznych narządów ruchu.  

Nowo powstałe laboratorium spełniać będzie europejskie normy i posiadają wszystkie 

niezbędne certyfikaty. Wyposażone będzie w nowoczesną aparaturę badawczą i sprzęt 

laboratoryjny. Część diagnostyczna laboratoriów układu ruchu składać się będzie  

z dwóch laboratoriów:  

 zadaniem pierwszego będą badania z wykorzystaniem urządzeń posiadających możliwość 

symulowania obciążenia układu ruchu podczas lokomocji; 

 zadaniem drugiego będą badania w warunkach naturalnego obciążenia układu ruchu 

(naturalnej lokomocji) spełniając europejskie normy i posiadając wszystkie niezbędne 

certyfikaty, wyposażone będzie w nowoczesną aparaturę badawczą i sprzęt laboratoryjny.) 

 

Umowa nr o POPW.01.03.00-06-014/12 dofinansowanie z Polską Agencją Rozwoju 

Przedsiębiorczości została podpisana w dniu 14 listopada 2012r., w ramach Programu 

Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi Priorytetowej I: Nowoczesna 

Gospodarka, Działania I.3.  

Całkowity koszt projektu: 12 560 000,00 zł.,  łącznie środki z budżetu państwa i środki  

z EFRR stanowią   90 %:   11 304 000,00 zł. Wkład własny beneficjenta, który będzie 

pokryty z rezerwy celowej budżetu Państwa wynosi:1 256 000,02 zł. 

To wszystko pozwoli na utrzymanie dużego zainteresowania absolwentów szkół średnich 

studiowaniem w WWFiS w Białej Podlaskiej. 
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4. Plan rzeczowo-finansowy WWFiS w Białej Podlaskiej na rok 2014 
 

Tabela nr 23. Plan rzeczowo-finansowy 

 

PLAN RZECZOWO-FINANSOWY NA ROK 2014            WWF i S  BIAŁA PODLASKA 

 Plan 2013 
Wykonanie 

2013 r. 
Plan 2014r %   

1 2 3 4 5 6 7 

Wydatki: 34.114.483,00 33.479.796,22 40.342.392,00 120%  

1 
Wynagrodzenia 

osobowe 
12.211.051,93 12.021.473,18 12.849.269,00 107%  

2 
Dodatkowe roczne 

wynagrodzenie 
947.289,50 947289,50 1003.731,00 105%  

3 
Wynagrodzenia 

bezosobowe 
574.855,00 581.648,75 640.000,00 110%  

4 ZUS 2.360.710,00 2.300.630,34 2.513.947,50 109%  

5 
ZF Świadczeń 

Socjalnych 
851.351,00 825.951,37 809.535,00 98%  

6 Energia 1.890.000,00 1.659.766,52 1.920.000,00 116%  

7 
Usługi materialne i 

niematerialne 
1.912.710,00 1.283.113,45 937.300,00 73%  

8 
Remonty budynków i 

budowli 
305.000,00 323.150,52 1.021.000,00   

9 
Materiały i 

wyposażenie 
823.000,00 828.822,34 602,871,00 73%  

10 Aparatura specjalna 240.0000,00 224.422,50 6000,00 2,7%  

11 
Stypendia, w tym: 3.286.000,00 

28.000,00 

3.544.006,00 

28000,00 

3.326.927,50 

24.700,00 
  

Stypendia Ministra 

12 Pozostałe koszty 501.745,57 490.965,65 618.329,00 126%  

13 Amortyzacja 1.711.500,00 1.705.323,46 1.716.000,00 100%  

14 Środki trwałe -zakup 17069,00 17069,00 20.000,00 117%  

15 
Inwestycje 

finansowane z dotacji 
6.482.201,00 6.726.163,74 12.362.282,00 183%  

16 
Własny fundusz 

stypendialny 
 -    

Dochody: 34.114.483,00 33.492.515,12 40.347.392,00 120%  

1 Dotacja w tym. 26.909.409,00 27.025.767,48 33.202.492,00 123%  

 dydaktyka 14.682.170,00 14.712.570,00 16.618.900,00 113%  

 
pomoc mater. dla 

studentów 
4.135.150,00 4.207.900,00 3.872.500,00 92%  

 Stypendia Ministra 28000,00 28000,00 24700,00 88%  

2 Fundusze strukruralne 38000,00 1.323.895,50 11.106.282,00   

3 
Dochody własne, w 

tym: 
7.205.074,00 6.466.747,64 7.144.900,00 110%  

 dydaktyka 5.300.074,00 4.533.828,16 5.022.000,00   

 PMS 1.905.000,00 1.932.919,48 2.122.900,00   

4 Dział.nauko-badawcza 523.040,00 536.248,69 324.110,00   

5 
Ministerstwo Sportu i 

Turystyki – inwestycje  
3.890.554,00 2.604.658,29 0   

6 MNiSW 0 0 1.256.000,00   
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VIII. KLUB SPORTOWY AZS-AWF 
(01.10.2013 r. – 30.06.2014 r.) 

 

1. Zarząd Klubu  
 

W dniu 12 marca 2014 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze 

Członków Klubu Sportowego AZS-AWF przy Wydziale Wychowania  Fizycznego  

i Sportu w Białej Podlaskiej podczas którego dokonano wyboru nowych władz statutowych 

Klubu na kadencję: 2014 – 2016.  

W dniu 18 marca 2014 roku na pierwszym posiedzeniu, ukonstytuował się Zarząd Klubu. 

Skład osobowy organów statutowych klubu przedstawia się następująco:  

 

 Zarząd Klubu:  

- prezes Klubu Sportowego AZS-AWF - Mariusz Lichota  

- wiceprezes ds. szkoleniowych   - Leszek Siejwa  

- przedstawiciel władz uczelni   - Adam Wilczewski  

- członek zarządu     - Waldemar Czempiński  

- członek zarządu     - Leszek Korolczuk  

 

 Klubowa Komisja Rewizyjna:  

- Łukasz Gawryczuk  

- Marek Juszczyk  

- Ryszard Żółkowski  

 

Klubowy Sąd Koleżeński:  

- Barbara Długołęcka  

- Paulina Szyszka  

- Marcin Stefaniec  

 

2. Kadra szkoleniowa i biuro klubu:  
 

Sekcja lekkiej atletyki – 4 szkoleniowców:  

- Krzysztof Stipura – trener klasy M – blok rzutów  

- Stanisław Kędra – trener klasy M - blok sprintu  

- Tadeusz Makaruk – trener klasy M – blok skoków  

- Hubert Makaruk – trener I klasy – grupa skoków  

Sekcja podnoszenia ciężarów (I Liga) – 3 szkoleniowców:  

- Jarosław Sacharuk – trener II klasy – trener główny sekcji   

- Paulina Szyszka – instruktor – grupa młodzieżowa 

- Dawid Sacharuk – instruktor – grupa młodzieżowa  

Sekcja pływacka:  

- Bartłomiej Kargulewicz – trener główny sekcji  

- Paweł Mielnik – instruktor  

Sekcja piłki ręcznej mężczyzn – 1 szkoleniowiec: 
- Sławomir Bodasiński – trener I klasy  

Sekcja koszykówki mężczyzn – 1 szkoleniowiec:  

- Janusz Zieliński – trener II klasy  

Sekcja piłki siatkowej kobiet i mężczyzn  – 2 szkoleniowców:  

- Marcin Śliwa – trener II klasy – sekcja piłki siatkowej mężczyzn  

- Wojciech Ignatiuk – instruktor – sekcja piłki siatkowej kobiet  

Sekcja korfballu – 2 szkoleniowców:  

- Andrzej Płandowski – trener główny  
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- Bartosz Jaszczuk – asystent trenera głównego  

 

Obsługa administracyjno-finansowa i medyczna Klubu:  

- Małgorzata Wojtiuk – Główna Księgowa Klubu  

- Danuta Celińska – kierownik sekcji sportowych, koordynator finansowy programu 

Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego 

- Janusz Borodyjuk – kierownik sekcji sportowych, koordynator programu 

Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego  

- lek. med. Zbigniew Chazan – lekarz klubowy. 

 

3. Działalność sportowa w sekcjach sportów indywidualnych i gier 

zespołowych 
 

Działalność szkoleniowa w sekcji lekkiej atletyki jest prowadzona w czterech blokach: 

rzutów, skoków, sprintu oraz biegów średnich,  we wszystkich kategoriach wiekowych. 

Najlepsi zawodnicy są objęci programem Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego  

w Białej Podlaskiej. W okresie objętym sprawozdaniem w 2013 roku w programie ACSS 

uczestniczyło11 osób (3 zawodniczki i 8 zawodników), natomiast w roku 2014 – uczestniczy 

9 osób (2 zawodniczki i 7 zawodników). Zawodniczki i zawodnicy objęci Programem ACSS 

są jednocześnie członkami kadry narodowej Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. W okresie 

sprawozdawczym zawodniczki i zawodnicy uzyskali szereg wartościowych rezultatów.  

Podczas 58 Halowych  Mistrzostw Polski Seniorów w Spale, w lutym 2014 roku, 

Anna Zych wywalczyła medal srebrny w trójskoku. Udanie zaprezentowali  się lekkoatleci  

z Białej Podlaskiej podczas Mistrzostw Polski AZS, które odbyły się w maju w Łodzi. 

Łącznie akademicy z Białej Podlaskiej wywalczyli 5 medali, w tym: 1 złoty, 3 srebrne i 1 

brązowy. Dorobkiem medalowym podzieli się: Małgorzata Raciborska – złoty medal w rzucie 

dyskiem, medale srebrne wywalczyli: Anna Zych i Maksym Sypniewski – w trójskoku oraz 

Jacek Wiśniewski w pchnięciu kulą, natomiast medal brązowy zdobył Michał Rozporski w tej 

samej konkurencji.  

Działalność szkoleniowa w sekcji podnoszenia ciężarów jest prowadzona we 

wszystkich kategoriach wagowych i wiekowych. Najlepsi zawodnicy są objęci programem 

Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego w Białej Podlaskiej. W 2013 roku  

w programie ACSS uczestniczyło 7 osób (4 zawodniczki i 3 zawodników), w roku 2014 – 

uczestniczy 6 osób (4 zawodniczki i 2 zawodników). Podobnie jak w przypadku sekcji 

lekkoatletycznej, zawodniczki i zawodnicy objęci Programem ACSS są jednocześnie 

członkami kadry narodowej Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów. Zawodniczki  

i zawodnicy sekcji podnoszenia ciężarów uzyskali szereg wartościowych rezultatów w 

okresie sprawozdawczym.  

Bardzo udanie zaprezentowali się bialscy ciężarowcy podczas Mistrzostw Polski AZS, 

które odbyły się w dniu 17 maja 2014 roku w Białej Podlaskiej. Zawodniczki i zawodnicy KS 

AZS-AWF Biała Podlaska wywalczyli łącznie 13 medali, w tym: 3 złote, 8 srebrnych i 2 

brązowe. Złotymi medalistami zostali: Monika Grzesiak w kat. 48 kg, Marta Szczepaniak w 

kat. +75 kg, Damian Krasucki w kat. 56 kg, srebrnymi medalistami zostali: Klaudia Rusztyn 

w kat. 53 kg, Emilia Malec w kat. 58 kg, Katarzyna Wawruch w kat. 63 kg, , Dominika 

Wojciechowska w kat. +75 kg, Patryk Burda w kat. 56 kg, Jakub Szucki w kat. 77 kg, 

Krzysztof Multan w kat. 105 kg oraz Kamil Kulpa w kat. +105 kg, natomiast medale brązowe 

wywalczyli: Mariola Włoch w kat. 58 kg i Jan Szudejko w kat. 56 kg. W punktacji klubowej 

bialscy ciężarowcy uplasowali się na drugiej pozycji.  

Podczas Młodzieżowych Mistrzostwach Polski do 23 lat. które odbyły się w dniach: 

20-22 czerwca br. w Gdańsku, bialscy ciężarowcy  uplasowali się na czwartej pozycji  

w punktacji klubowej, z dorobkiem 76 pkt. (30 pkt. – kobiety, 46 pkt. – mężczyźni), 

zaliczanych do ogólnopolskiej rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego.  
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 Następuje dalszy rozwój sekcji pływackiej, która z powodzeniem uczestniczy  

w rywalizacji, zarówno w środowisku akademickim jak we współzawodnictwie sportu 

kwalifikowanego, prowadzonym przez: Polski Związek Pływacki i LOZ Pływ. w Lublinie. 

Zawodniczki i zawodnicy sekcji pływackiej, w okresie sprawozdawczy, uzyskali szereg 

wartościowych rezultatów. W ramach Akademickich Mistrzostw Polski Województwa 

Lubelskiego w roku akademickim: 2013/2014, w rywalizacji drużynowej – mężczyźni 

uplasowali się na drugiej pozycji, natomiast kobiety na miejscu szóstym. Podczas finału 

Akademickim Mistrzostw Polski w Pływaniu, które odbyły się w Poznaniu, w dniach: 11-13 

kwietnia br. Agnieszka Kargol wywalczyła dwa medale: srebrny na 50 m. stylem 

motylkowym i brązowy na 50 m. stylem grzbietowym. W klasyfikacji generalnej uczelni wg 

typów (uczelnie wychowania fizycznego), WWFiS uplasował się na drugiej pozycji z 

dorobkiem 655 pkt. W finale 50 m. stylem motylkowym podczas Mistrzostw Polski 

Seniorów, odbywających się w dniach: 05-08 czerwca b.r. w Olsztynie, uczestniczyła 

Agnieszka Kargol, która ostatecznie zajęła ósme miejsce. Udanie zaprezentowali się bialscy 

pływacy podczas Głównych Mistrzostw Województwa Lubelskiego w Kraśniku w miesiącu 

czerwcu. Dorobek pływaków AZS-AWF Biała Podlaska to: siedem złotych medali, dziewięć 

srebrnych i sześć brązowych oraz czwarte miejsce w punktacji drużynowej.  

Zespół piłkarzy ręcznych KS AZS-AWF Biała Podlaska sezonie ligowym 2013/2014 

uczestniczył w rozgrywkach II Ligi, prowadzonych przez  Warszawsko – Mazowiecki 

Związek Piłki Ręcznej z siedzibą w Warszawie. Rywalizacja akademików zakończyła się 

pełnym sukcesem. Po rocznej przerwie piłkarze ręczni powrócili do grona pierwszoligowców, 

bezapelacyjnie zajmując pierwsze miejsce, gwarantujące bezpośredni awans do wyższej 

klasie rozgrywkowej. W sezonie 2014/2015 szczypiorniści będą rywalizować w rozgrywkach 

I Ligi – Grupa A, prowadzonych przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce.  

Siatkarki i siatkarze KS AZS-AWF Biała Podlaska uczestniczyli w rozgrywkach 

Akademickich Mistrzostw Polski Województwa Lubelskiego w sezonie: 2013/2014. 

Siatkarze okazali się najlepsi w województwie lubelskim i uzyskali awans do rywalizacji na 

szczeblu centralnym, gdzie w turnieju półfinałowym w Krakowie zajęli dziewiąte miejsce  

i tym samym nie awansowali do finału Akademickich Mistrzostw Polski. Siatkarki zajęły 

trzecie miejsce w województwie lubelskim i podobnie jak koledzy, awansowały do turnieju 

półfinałowego o wejście do finału AMP. W turnieju półfinałowym w Rzeszowie akademiczki 

uplasowały się na dwunastej pozycji i nie uzyskały kwalifikacji do rywalizacji finałowej.  

Udanie zaprezentowały się zespoły: kobiecy i męski podczas Akademickich 

Mistrzostw Województwa Lubelskiego w Siatkówce Plażowej. Agnieszka Gruczek i Justyna 

Tomala oraz Tomasz Nowacki i Łukasz Wasąg byli najlepsi w rywalizacji wojewódzkiej. 

Obie ekipy awansowały do Finału Akademickich Mistrzostw Polski w Gdańsku. Para 

Agnieszka Gruczek – Justyna Tomala uplasowała się ostatecznie, na wysokiej, czwartej 

pozycji.  

Sekcja korfballu, zgłoszona w sezonie: 2013/2014, uczestniczyła w rozgrywkach  

I Ligi.  

 

 

4. Działalność organizacyjna klubu  
 

W okresie sprawozdawczym Klub był organizatorem Mistrzostw Polski AZS  

w Podnoszeniu Ciężarów. Zawody odbyły się w m-cu maju br.  

Podobnie jak w latach ubiegłych, działalność statutowa Klubu była możliwa dzięki 

współpracy klubu z macierzystą uczelnią, Wydziałem Wychowania Fizycznego i Sportu  

w Białej Podlaskiej.  

Zawodnicy legitymujący się wysokimi osiągnięciami sportowymi mogli skorzystać  

z pomocy dydaktycznej i socjalnej, na miarę możliwości organizacyjno-finansowych uczelni, 

w granicach obowiązujących w tym zakresie przepisów, poprzez stypendia za wyniki  

w sporcie i uczelniane stypendia sportowe (wypracowane ze środków własnych uczelni). 
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Ponadto najlepsi sportowcy mogli liczyć na stypendia z polskich związków sportowych oraz 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.  

W okresie konsultacji i zgrupowań szkoleniowych i podczas realizacji kalendarza 

imprez, uczelnia udostępniała klubowi: kompleks obiektów sportowych, Dom Studenta, 

gabinety odnowy biologicznej oraz saunę.  

Znaczące znaczenie w działalności klubu stanowi Program Akademickiego Centrum 

Szkolenia Sportowego, aktualnie obejmujący sekcje: lekkiej atletyki, podnoszenie ciężarów.  

Podstawę działalności finansowej Klubu Sportowego AZS-AWF, w okresie 

sprawozdawczym stanowiły dotacje otrzymane z budżetu państwa (Program ACSS), 

jednostek samorządowych tj.: Gminy Miejskiej Biała Podlaska, Urzędu Marszałkowskiego  

w Lublinie oraz sponsorów, wspomagających poszczególne sekcje sportowe jak i cały klub. 
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