
ANDRZEJ KLIMEK

PODSUMOWANIE

DWÓCH KADENCJI 

REKTORSKICH

(2008-2016)



Problemy finansowe wynikające

z obniżania dotacji stacjonarnej z MNiSW

w latach 2010-2014

2010 r.            ↓   o    961 000 zł

2011 r ↓   o  1 071 800 zł

2012 r ↓   o  1 055 000 zł

2013 r ↓   o  1 082 300 zł

2014 r ↓   o     906 600 zł

Łącznie  w ciągu 5 lat dotacja obniżyła się o ponad 5 mln zł



Najważniejsze problemy

Zmniejszenie dotacji z MNiSW

Zmniejszenie liczby studentów na studiach 
niestacjonarnych

Polityka oszczędnościowa
• racjonalizacja planów studiów

• zmiany w strukturze Uczelni

Administracja – wprowadzenie firm zewnętrznych (sprzątanie, ochrona, portiernie, tereny zielone)

Wydziały – redukcja liczby jednostek (zakładów, katedr)

• redukcja zatrudnienia (z 652 do 459 osób)

2014/2015 – STABILIZACJA FINANSÓW UCZELNI



Lata
Fundusz płac

z pochodnymi

Różnica

dotacja – fundusz płac
%

2009 39 371 000 - 7 244 400 122,5

2010 38 448 700 - 7 194 100 123,0

2011 36 923 700 - 6 276 900 120,5

2012 35 811 600 - 4 989 300 116,2

2013 35 380 300 - 3 350 700 110,5

2014

Efekt finansowy redukcji liczby pracowników etatowych Uczelni:

fundusz płac w kolejnych latach (z pochodnymi)

w stosunku do dotacji z MNiSW

35 135 300 - 786 700 102,3



ŹRÓDŁO POZYSKANYCH ŚRODKÓW 2002 - 2008 2008 – 2016

Unia Europejska 0 34 mln 728 tys.

Ministerstwo Sportu i Turystyki 4 mln 985 tys. 
22 mln 020 tys.

(-20,7 mln na lodowisko)

Ministerstwo Gospodarki 0 45 tys.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 0 24 mln 514 tys.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 0 1 mln 431 tys.

AZS Kraków 66 tys. 134 tys.

Małopolski Związek Stowarzyszeń Kultury Fizycznej 0 282 tys.

Przedsiębiorstwo Budowlane MAXBUD - kary umowne 0 1 mln 667 tys.

Marketing (sponsoring) - przychody 186 tys. 997 tys. 

Hostel Letni 2 mln 107 tys. 4 mln 105 tys. 

Przychody pozostałe (wynajem, dzierżawa) 15 mln 187 tys. 23 mln 834 tys. 

RAZEM 22 mln 531 tys. 93 mln 057 tys.

Porównanie pozyskanych środków finansowych dla AWF

podczas dwóch kadencji rektorskich (w latach 2002-2008 i 2008-2016)



DYDAKTYKA

Utworzenie

WYDZIAŁU TURYSTYKI I REKREACJI
(w kolejnych latach wspomaganie starań o uzyskanie uprawnień do 

nadawania stopnia doktora oraz uruchamianie nowych kierunków studiów)

Uruchomienie kształcenia na kierunkach:

SPORT

TERAPIA ZAJĘCIOWA

KOSMETOLOGIA

KULTURA FIZYCZNA OSÓB STARSZYCH



NAUKA

Uzyskanie przez Wydział Rehabilitacji Ruchowej

pełnych uprawnień akademickich – uprawnień do 

nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego

oraz uruchomienie studiów doktoranckich

Zdecydowany wzrost dynamiki

uzyskiwania stopni naukowych:

DR 131 osób – ok. 19/rok

DR HAB.    39 osób – ok. 6/rok

PROF. 8 osób – ok. 1/rok



RANKINGI SZKÓŁ WYŻSZYCH

Osiągnięcie 1 miejsca w rankingu „Perspektyw”

wśród uczelni wychowania fizycznego

(przed 2008 r. – ostatnie 6 miejsce)

Wyróżniająca ocena kształcenia na kierunku 

fizjoterapii przez Polską Komisję Akredytacyjną

(jedyna ocena wyróżniająca wśród wszystkich 

uczelni w Polsce kształcących na tym kierunku)



SPORT

• Osiągnięcie 1 miejsca w klasyfikacji medalowej

Akademickich Mistrzostw Polski

(przed 2008 r. brak udziału lub końcowe lokaty)

• Osiągnięcie 1 miejsca w klasyfikacji końcowej

Akademickich Mistrzostw Małopolski

(przed 2008 r. brak udziału lub końcowe lokaty)

• Od 2009 r. ustanowienie „Święta Sportu”

• Od 2009 r. organizacja dwudniowych

Zawodów o Puchar Rektora w narciarstwie i snowboardzie

• Od 2009 r. organizacja dwudniowych

Regat o Puchar Rektora w żeglarstwie i windsurfingu

• Od 2017 r. zaplanowana organizacja

Campusu Akademickiego AWF w Krakowie nad Jeziorem

Rożnowskim (sportowa integracja dla przyszłych studentów I roku)



INWESTYCJE

• Budowa Zespołu Krytych Pływalni

• Termomodernizacja wszystkich trzech Domów Studenckich

• Całkowita przebudowa wnętrza Domu Studenckiego nr 3

• Budowa kompleksu boisk do siatkówki plażowej

• Informatyzacja Uczelni (przebudowa infrastruktury sieciowo-serwerowej, zakup

i wdrożenie oprogramowania: USOS, pr. finansowo-księgowy i kadrowo-płacowy)

• Termomodernizacja i wymiana elewacji budynku głównego

• Remont dachu i odnowienie elewacji kompleksu hal gimnastycznych

• Termomodernizacja pawilonów (I-IV)

• W planach budowa lodowiska z halą do szermierki (w przypadku pozyskania 

dofinansowania (30%) z Gminy Miejskiej Kraków – 70% z Ministerstwa Sportu)



DECYZJE PORZĄDKOWE

• Wykupienie terenów przy ul. Śniadeckich z 99% bonifikatą 

(za 1% wartości)

• Uzyskanie prawnej własności Ośrodka Sportów Wodnych 

nad Jeziorem Rożnowskim (co umożliwiło jego 

wydzierżawienie firmie zewnętrznej i zlikwidowanie kosztów 

utrzymania w wysokości ok. 300 tys. zł rocznie)

• Uporządkowanie lokalizacji (scalenie) wydziałów, instytutów, 

katedr i zakładów (+ prace remontowe pomieszczeń)

• Uporządkowanie numeracji pawilonów i sal wykładowych

• Zmiana, opisanie i zastrzeżenie godła Uczelni

• Wprowadzenie wydziałowej kolorystyki tóg



FINANSE

• Pozyskanie dodatkowych środków finansowych z 

funduszy Unii Europejskiej: ponad 34 mln zł

(przed 2008 r. 0 zł)

• Pozyskanie środków finansowych łącznie: 

ponad 93 mln zł (z dotacją na lodowisko z MSiT

ponad 113 mln zł) (przed 2008 r. 22,5 mln zł)

• Skuteczna polityka oszczędnościowa – likwidacja 

deficytu budżetowego – stabilizacja finansowa 

Uczelni



NOWY ZESPÓŁ KRYTYCH PŁYWALNI Z ZAPLECZEM DO ODNOWY BIOLOGICZNEJ



Nowy kompleks boisk do siatkówki plażowej



Informatyzacja Uczelni – serwerownia + oprogramowanie
(zakup i wdrożenie programów: USOS, kadrowo-płacowego i finansowo-księgowego)



TERMOMODERNIZACJA DOMÓW STUDENCKICH

(poniżej porównanie elewacji przed i po termomodernizacji)



BUDYNEK GŁÓWNY – nowa elewacja północna

(poniżej porównanie elewacji przed i po remoncie)



BUDYNEK GŁÓWNY – nowa elewacja południowa



KOMPLEKS HAL GIMNASTYCZNYCH

(poniżej elewacja i dach hali po remoncie)



PAWILONY W BUDYNKU GŁÓWNYM (I – IV)

(poniżej porównanie elewacji pawilonów przed i po remoncie)



STRATEGIA ROZWOJU

AWF W KRAKOWIE

NA LATA 2013-2020



PLANY – DYDAKTYKA

Rozszerzenie oferty edukacyjnej o nowe kierunki kształcenia i stopnie 

studiów (od 2017 r.):

WWFiS: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych (st. I stopnia),

kultura fizyczna osób starszych (st. II stopnia),

ratownictwo medyczne (st. II stopnia) – decyzją Senatu kierunek ten

nie został uruchomiony

WRR: kosmetologia (st. II stopnia).



PLANY INWESTYCYJE

NA KOLEJNE LATA (2016-2020):

• Przebudowa budynku głównego w celu dostosowania do obowiązujących 

przepisów techniczno-budowlanych (wydzielenie stref przeciwpożarowych, 

wentylacja sal wykładowych) – ok. 4,3 mln zł (MNiSW)

• Budowa lodowiska z halą do szermierki (tylko w przypadku pozyskania 

100% środków na realizację tej inwestycji ) – ok. 30 mln zł

(MSiT – ok. 21 mln, GM Kraków (?) – ok. 9 mln)

INWESTYCJE TE NIE ZOSTAŁY ZREALIZOWANE



WIELOFUNKCYJNY ZESPÓŁ HAL SPORTOWYCH

KRYTE LODOWISKO Z HALĄ DO SZERMIERKI

(WIZUALIZACJA  PLANOWANEGO OBIEKTU)



WIELOFUNKCYJNY ZESPÓŁ HAL SPORTOWYCH

KRYTE LODOWISKO Z HALĄ DO SZERMIERKI

(PLANOWANA LOKALIZACJA OBIEKTU)



Dziękuję za uwagę

i zapraszam do obejrzenia krótkiego filmu 

podsumowującego dwie kadencje rektorskie (2008-2016) 

pod adresem

https://www.awf.krakow.pl/index.php/multimedia/filmy/3432-awf-w-krakowie-2008-2016

https://www.awf.krakow.pl/index.php/multimedia/filmy/3432-awf-w-krakowie-2008-2016

