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Założenia programu stabilnego rozwoju Uczelni, pomysły na sfi-
nansowanie poprawy warunków studiowania, zwiększenia płac 
dla wszystkich  pracowników, propozycję rozwiązań, ułatwiających 
zdobywanie wiedzy studentom i rozwój naukowy nauczycielom 
akademickim.
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Nazywam się Tomasz Pałka, od 24 lat jestem 
nauczycielem akademickim w naszej Uczelni, a 
w obecnej kadencji pełnię funkcję prodziekana 
Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu. 
Z szacunku dla wszystkich pracowników oraz stu-
dentów, pragnę osobiście ogłosić, że kandyduję 
w  wyborach Rektora AWF w Krakowie, na ka-
dencję 2020-2024. Chciałem bardzo serdecznie 
podziękować członkom Senatu, którzy udzielili 
mi poparcia oraz wszystkim innym pracowni-
kom, którzy również mnie wspierają.
 
            Decyzja o starcie w wyborach nie była ła-
twa, przede wszystkim dlatego, że jestem świa-
domy wyzwań, wynikających z konieczności speł-
nienia wymagań ustawy „Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce”, w szczególności dotyczących 
nowych zasad parametryzacji uczelni wyższych 
oraz mechanizmów ich finansowania.
 
Dlaczego zatem kandyduję? 
 
            Kandyduję, ponieważ jestem przekona-
ny, że mam dobry pomysł, jak zapewnić pracow-
nikom stabilną i bezpieczną pracę, studentom 
stworzyć możliwość uczenia się w nowoczesnej 
i przyjaznej Akademii Wychowania Fizycznego 
oraz jak pomóc Uczelni przetrwać trudne czasy. 
Jestem również pewien, że nasza Uczelnia zasłu-
guje na to, aby być dalej zarządzana z zachowa-
niem najwyższych standardów moralnych i wize-
runkowych, w której Rektor wsłuchuje się w małe 
i duże sprawy studentów oraz pracowników.
            Swoją decyzję podjąłem również wiedząc, iż 
mój szanowny Konkurent, Prof. Andrzej Klimek, 
będąc członkiem Rady Doskonałości Naukowej, 
nowego organu działającego na rzecz rozwoju 

polskiej kadry naukowej, nie może równocześnie 
pełnić funkcji Rektora. Stało się jednak inaczej 
i dziś stoimy przed problemem utraty jedyne-
go przedstawiciela naszej Akademii w RDN. Ja, 
oraz wielu moich współpracowników miało na-
dzieję, że wspólnymi siłami, z Prof. Andrzejem 
Klimkiem, członkiem Rady Doskonałości Nauko-
wej, przyczynimy się do lepszego i szybszego 
rozwoju naszej Uczelni w sferze badawczo-dy-
daktycznej oraz, co tu ukrywać, poprawimy swój 
potencjał ekonomiczny. Tracąc członka w Radzie 
Doskonałości Naukowej, tracimy historyczną 
szansę wpływania na reformę systemu awansu 
naukowego.
 
Uważam, że Uczelnia to przede wszystkim stu-
denci i pracownicy, a w następnej kolejności  
infrastruktura i nieruchomości. Bez oddanych 
sprawie pracowników i zadowolonych studen-
tów, nie będzie Uczelni. Zdaję sobie jednak 
sprawę, że bez nowej lub zmodernizowanej bazy 
dydaktycznej, trudno dziś mówić o nowoczesnej 
edukacji. Dlatego opracowałem program ko-
niecznych, acz realnych zmian, który umożliwi 
realizację trudnego zadania utrzymania wysokiej 
jakości kształcenia studentów i poprawy warun-
ków pracy pracowników Uczelni w skomplikowa-
nej sytuacji ekonomicznej, która dotknęła więk-
szość uczelni wyższych.
 
Oświadczam, że w kampanii wyborczej nie będę 
licytować się na niewykonalne lub szkodliwe dla 
Uczelni obietnice, gdyż mogłoby to doprowa-
dzić w przyszłości do sytuacji konfliktowych, a 
ich realizacja z pewnością odbiłaby się na sytu-
acji ekonomicznej całej Uczelni. Zamierzam tak 
zarządzać naszą Akademią, by nie doprowadzić 

 

Szanowni Państwo! 
Drodzy Współpracownicy, 
Studenci i Doktoranci,



do sytuacji sprzed 4 lat, kiedy obniżono nasze 
wynagrodzenia i zlikwidowano premie, z powo-
du trudnej sytuacji finansowej.
 
Zrobię wszystko, by zapewnić wysoki poziom 
merytoryczny dyskusji wyborczej, ukierunkowa-
nej na potrzeby Uczelni, jej pracowników i stu-
dentów. Zachęcam również do tego samego, 
mojego znakomitego Kontrkandydata. Cieszę 
się, że będziemy mogli  spierać się na meryto-
ryczne argumenty z byłym Rektorem AWF Kra-
ków, ścierać się na programy i zamierzenia, a w 
chwilach konfliktowych, wykazywać się chęcią 
pozytywnego rozwiązywania pojawiających się 
wątpliwości, dbając o wizerunek Uczelni i dobrą 
atmosferę wśród pracowników. Jednocześnie 
deklaruję, że nie prowadzę i nie będę prowadził 
negatywnej agitacji wyborczej przeciw mojemu 
Kontrkandydatowi, a za prywatne opinie, plotki i 
komentarze, które pojawiają się wśród pracowni-
ków i studentów, odpowiadać nie mogę.
 
W tym dokumencie przedstawię Państwu zało-
żenia mojego programu stabilnego rozwoju na-
szej Uczelni, pomysł na sfinansowanie poprawy 
płac dla wszystkich pracowników, propozycję 

rozwiązań, ułatwiających zdobywanie wiedzy 
studentom i rozwój naukowy nauczycielom aka-
demickim. To nie oznacza, że program jest już 
zamknięty. Wręcz przeciwnie, będzie otwarty na 
argumenty, pomysły i sugestie. Przecież każdy z 
nas zauważa potrzeby Uczelni, jej problemy, któ-
re nie pozwalają nam sprawnie funkcjonować, 
często wywołując frustrację i poczucie niespra-
wiedliwości. 
 
Jestem do dyspozycji każdego, kto zechce roz-
mawiać o naszej Uczelni i jej przyszłości lub pra-
gnie po prostu, rozwiać swoje wątpliwości.   
 

Planowałem szczegóły mojego programu przy-
bliżyć Państwu na spotkaniu wyborczym, lecz 
dziś wiem na pewno, że do takiego spotkania 
nie dojdzie z powodów zagrożenia epidemiolo-
gicznego. Minimalizowanie zagrożeń zarażenia 
koronawirusem winno być dziś priorytetem dla 
nas wszystkich, dlatego w taki niekonwencjo-
nalny sposób, postaram się przybliżyć Państwu 
moja strategię rozwoju  Akademii Wychowania 
Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie 
na lata 2020- 2028.

Z wyrazami szacunku,
     
dr hab. Tomasz Pałka, prof. AWF



Notka biograficzna

Życiorys i wykształcenie
 
Urodziłem się 27 listopada 1973 roku w Tarnowie. Tam 
ukończyłem szkołę podstawową nr. 7 im. S. Staszica oraz III 
Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza o profilu bio-
logiczno-chemicznym. Następnie podjąłem studia wyższe 
w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie na kie-
runku Rehabilitacja Ruchowa, które ukończyłem w 1997 
roku, uzyskując dyplom magistra rehabilitacji ruchowej.
W roku 1997 uzyskałem specjalizację z zakresu odnowy 
biologicznej. W 2005 roku obroniłem pracę doktorską, 
a w 2014 uzyskałem stopień naukowy doktora habilitowa-
nego nauk o kulturze fizycznej. Od 2018 roku pracuję na 
stanowisku  profesora AWF. 

Dorobek naukowy

Mój dorobek naukowy obejmuje prawie 100 opublikowa-
nych prac twórczych, są to głównie artykuły i prace mono-
graficzne oraz ponad 50 komunikatów i doniesień z kon-
ferencji o zasięgu międzynarodowym i krajowym. Oprócz 
tego wykonałem ponad 30 ekspertyz z badań profesjonal-
nych sportowców, w tym zawodników kadry narodowej. 
Część z tych prac jest ujęta w wykazie z Listy Filadelfijskiej 
(Impact Factor około 20). W większości znajdują się one w 
międzynarodowym obiegu informacji m.in. w bazach Web 
of Knowledge, Web of Science czy Scopus. Oryginalność 
prac z Impact Faktor, potwierdzona jest liczbą cytowań, 
określanych na podstawie baz Web of Science i Scopus, 
wynosząca łącznie: 141 (h-index: 8) i w bazie Google Scho-
lar : 460 (h-index : 12  i  w bazie Google Scholar : 460 (h-in-
dex : 12).  
Jestem recenzentem w czasopismach posiadających IF 
(Ecological Chemistry and Engineering, Archives of Budo, 
etc) oraz członkiem Rady Naukowej w czasopiśmie Zdro-
wie i Społeczeństwo.
Jestem autorem i współautorem, a także wykonawcą 13 
grantów, w tym o zasięgu międzynarodowym. Obecnie 
realizuję grant naukowy wspólnie z podmiotem zewnętrz-
nym, finansowanym przez Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju (NCBiR), na kwotę blisko 3 000 000 zł. 

Działalność 
dydaktyczno-wychowawcza

W trakcie mojej 24-letniej pracy w charakterze pracownika 
naukowo-dydaktycznego w Akademii Wychowania Fizycz-
nego w Krakowie, a także innych Uczelni (PWSZ w Nowym 
Sączu, PPWSZ w Nowym Targu, Wszechnica Świętokrzy-
ska, KWSZ w Krakowie), prowadziłem zajęcia z fizjologii 

człowieka oraz fizjologii wysiłku fizycznego na kierunku Re-
habilitacja Ruchowa (Fizjoterapia), Wychowanie Fizyczne, 
Turystyka i Rekreacja oraz Dietetyka i  Kosmetologia. 
W tym czasie wypromowałem blisko 200 prac dyplomo-
wych oraz wykonałem ponad 50 recenzji. Byłem również 
promotorem dwóch prac doktorskich, które zostały wy-
różnione, a także promotorem pomocniczym innych prac 
doktorskich. Wielokrotnie recenzowałem prace doktorskie 
i uczestniczyłem w komisjach habilitacyjnych. Realizuje 
również zajęcia z zakresu fizjologii wysiłku fizycznego na 
studiach podyplomowych i kursach instruktorskich oraz 
trenerskich, organizowanych przez ośrodki doskonale-
nia zawodowego i federacje sportowe. Byłem także wy-
kładowcą w Ogólnopolskim Programie Kształcenia Kadr 
Sportowych, finansowanym z Projektu Unijnego „Kapitał 
Ludzki”, którego partnerem jest Ministerstwo Sportu i Tu-
rystyki. W ramach podnoszenia kwalifikacji dydaktyczno-
-naukowych odbyłem 8 staży naukowych,  przy czym w na-
stępstwie jednego z nich, został otworzony nowy kierunek 
studiów w AWF w Krakowie. 

Działalność organizacyjna

Jako pracownik Instytutu Fizjologii Człowieka Akademii 
Wychowania Fizycznego w Krakowie, brałem czynny udział 
w przygotowaniach międzynarodowej konferencji p.t.: 
SOCIAL, CULTURAL, AND BIOMEDICAL ASPECTS OF 
TEENAGE SOCCER IN THE CONTEXT OF EUROPEAN 
INTEGRATION oraz II Ogólnopolskiej Konferencji ”Dla 
Zdrowego i Aktywnego Starzenia”.
Byłem odpowiedzialny za przygotowanie naszego Instytu-
tu na „Dni Otwarte” promujące naszą uczelnię, a sześcio-
krotnie brałem udział w tym przedsięwzięciu. 
Uczestniczyłem wielokrotnie w „Targach Nauki” organi-
zowanych na krakowskim Rynku Gł., reprezentując naszą 
Uczelnię.  W trakcie mojej pracy w AWF w Krakowie, ośmio-
krotnie uczestniczyłem w pracach Komisji Rekrutacyjnej 
lub Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Pięciokrotnie Re-
prezentowałem Akademię Wychowania Fizycznego w 
Krakowie na spotkaniach „Senat RP kontra Senaty uczelni 
wyższych”. Od 2008 roku jestem Członkiem Rady Wydziału 
Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii Wychowania 
Fizycznego w Krakowie. W 2012 roku zostałem mianowany 
przez Pana Prorektora ds. Studenckich na głównego koor-
dynatora Uczelnianego Programu Mobilności Studentów 
„Most AWF”. Ponadto wchodzę w skład Uczelnianej Od-
woławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktoratów. 
Dwa lata pełniłem funkcję Dyrektora Instytutu Kultury Fi-
zycznej w PWSZ w Nowym Sączu, a w kadencji 2016-2020 
pełnię funkcję prodziekana WWFiS ds. Kierunku Sport, 
Kultura Fizyczna Osób Starszych  oraz Wychowanie Fizycz-
ne w Służbach Mundurowych. Pełnię funkcję członka Rady 
Uczelni na okres 2019-2020.



Współpraca
W czasie swojej pracy naukowej współpracowałem                      
z ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą, co zaowoco-
wało publikacjami w czasopismach międzynarodowych            
i udziałem w konferencjach międzynarodowych.

Współpracuję również z licznymi federacjami i klubami 
sportowymi  (np.: PZPS, Ju-Jitsu), a także z podmiotami 
prywatnymi. Dla firmy Olimp Labs opiniowałem – „Sztucz-
ny układ pokarmowy jako graniczne zwiększanie efektyw-
ności działania i bezpieczeństwa suplementów diety” na 
potrzeby XII EDYCJI KONKURSU „TERAZ POLSKA” DLA 
PRZEDSIĘWZIĘĆ INNOWACYJNYCH. Efektem tej współ-
pracy są wspólne badania naukowe, a także wsparcie fi-
nansowe samorządu studenckiego przez w/w firmę. 
W ramach podpisanej współpracy pomiędzy firmą  Vitberg 
a AWF w Krakowie prowadzone są bardzo obszerne bada-
nia w ramach  pozyskanego grantu z NCBiR. 
Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Spor-
towej – Oddział Małopolski.

Przebieg pracy zawodowej

1.09.1996 - 30.09.1997
Instytut Fizjologii Człowieka Zakład Fizjologii i Biochemii 
Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
- asystent stażysta w Pracowni Fizjologicznych Podstaw 
Adaptacji

1.10.1997-30.09.2005
Instytut Fizjologii Człowieka Zakład Fizjologii i Biochemii 
Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
- Asystent

1.10.2005- 01.10.2016
Instytut Fizjologii Człowieka od 2013r. Instytut Nauk 
Biomedycznych Zakład Fizjologii i Biochemii 
Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
- Adiunkt prof. AWF

01.09.2003-30.09.2017
Zakład Wychowania Fizycznego od 1.09.2009r. Instytut 
Kultury Fizycznej, Zakład Nauk Biomedycznych Państwo-
wej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu.
- Starszy wykładowca

1.10.2001-30.09.2011
Zakład Wychowania Fizycznego, Państwowa Wyższa Szko-
ła Zawodowa w Tarnowie.
-Wykładowca

1.10.2009-31.09.2014
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia w Krakowie.

-Wykładowca

1.10.1998-31.09.2011
Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach.
-adiunkt

1.10.2009-2011
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica  w Płocku (Ogólno-
polski Program Kształcenia Kadr).
-adiunkt 

Dodatkowe  kwalifikacje:

2017- Szkolenie w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej
2015- Instruktor  rekreacji ruchowej - Nordic-Walking
2015- Instruktor  rekreacji ruchowej - Kinezygerontoprofilaktyka
2015- Trener Klasy drugiej - Pływanie
2004-2005 Kurs statystyczny – Statistica 6.0 firmy StartSoft
2003-2004 Kurs rekreacji masowej w zakresie narciarstwa zjazdo-
wego i pływania: 
Instruktor  rekreacji ruchowej - pływanie, 
Instruktor  rekreacji ruchowej - narciarstwo zjazdowe
2001-2002 Kurs pedagogiczny„ Dydaktyka Szkoły Wyższej”
1998-1999 Kurs masażu klasycznego

Tomasz Pałka



AWF w liczbach
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w za-
pisach dotyczących nowych zasad parametry-
zacji Uczelni Wyższych oraz mechanizmów jej 
finansowania, zmusi Rektorów do przekształce-
nia podległych im placówek w organizacje  na 
wzór przedsiębiorstwa o charakterze edukacyj-
no-naukowym. 
Sposób w jaki Państwo Polskie zmieniło metody 
finansowania uczelni wyższych, nie pozostawia 
wyboru. Musimy stać sie przedsiębiorczy, zmie-
niając sposób zarządzania naszą Uczelnią, go-
spodarowania finansami, a przede wszystkim, 
wykorzystania potencjału uczelni w pozyskiwa-
niu zasobów potrzebnych na:  poprawę pensji 
pracowników, warunków nauki dla studentów, 
badania naukowe, utrzymanie czasopism wy-
dawanych na uczelni oraz bieżące remonty, 
modernizacje i konieczne inwestycje. 

Ostanie pół roku, cały wolny czas poświęciłem 
na dokładną analizę potencjału naszej Uczelni, 
przeanalizowałem zestawienia finansowe 
z ostatnich lat,  przeprowadziłem dziesiątki roz-
mów z potencjalnymi inwestorami i dla tego 
mogę z całą pewnością oświadczyć, że mam 
pomysł na stabilny i bezpieczny rozwój naszej 
Uczelni, na sfinansowanie poprawy płac dla 
wszystkich pracowników, propozycję rozwiązań, 
ułatwiających zdobywanie wiedzy studentom 
i rozwój naukowy nauczycielom akademickim.
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Dane kadrowe za 2019 r. (dane szacunkowe)

Dane finansowe za 2019 r. (dane szacunkowe)

Liczba studentów

Subwencja na działalność Uczelni

Średni roczny przychód z najmu

Średni roczny koszt utrzymania 
obiektów

Średni roczny koszt wynagrodzeń 
i pozostałych świadczeń

Prognozowany zysk netto Uczelni 

Pracowników, 

Nauczycieli akademickich

Pozostali pracownicy

w tym:



Cel pierwszy- Finanse

W 2018 roku, na mocy ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce, rozpoczęło się wdrażanie reformy 
systemu finansowania szkolnictwa wyższego. Nowa 
ustawa określiła w sposób kompleksowy zasady fi-
nansowania uczelni w Polsce, zarówno w zakresie 
działalności dydaktycznej, jak i naukowej.

Wg założeń reformy, podstawowym źródłem finanso-
wania uczelni pozostały środki budżetu państwa. Ale 
z doświadczeń lat ubiegłych wiemy już, że subwencja 
na działalność uczelni nie pokrywa w całości realnych 
kosztów, szczególnie tych związanych z remontem 
starzejących się obiektów, sal wykładowych, utrzy-
mania czasopism uczelnianych, zakupu aparatury ba-
dawczej, wyposażenia sal, laboratoriów, itp. 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce co prawda 
przewiduje katalog celów, na które mogą być prze-
znaczone środki dedykowane szkolnictwu wyższemu 
i nauce, ale tylko część z nich może być  finansowana 
w formie subwencji. 

Zaliczmy do nich,  utrzymanie i rozwój potencjału dy-
daktycznego, w tym:
• kształcenie studentów na studiach stacjonarnych, 

utrzymanie i rozwój uczelni, w tym domów i stołó-
wek studenckich;

• rozwój zawodowy pracowników uczelni;
Utrzymanie i rozwój potencjału badawczego, 
w tym:
• prowadzenie działalności naukowej,
• zakup lub wytworzenie aparatury naukowoba-

dawczej oraz infrastruktury informatycznej o war-
tości nieprzekraczającej 500 000 zł,

• kształcenie w szkole doktorskiej,
• komercjalizację wyników działalności naukowej 

oraz know-how związanego z tymi wynikami,
• program „Inicjatywa doskonałości – uczelnia ba-

dawcza”, program „Regionalna inicjatywa do-
skonałości”,

• rozwój zawodowy pracowników naukowych w in-
stytutach PAN, instytutach badawczych oraz in-
stytutach międzynarodowych.

W myśl nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, nasza 
uczelnia jest przedsiębiorstwem odróżniającym się 
od innych specyfiką świadczonych usług. 
Zmiana filozofii funkcjonowania szkolnictwa wyższe-
go, narzucona przez legislatora, wymaga od władz 
Akademii, nowego podejścia do kwestii finansowa-
nia jej podstawowych zadań i potrzeb. 
W sytuacji rosnących kosztów i obniżającej się dota-
cji celowej, musimy spojrzeć w sposób kreatywny na 
możliwości wypracowywania, tu na miejscu, dodat-
kowych funduszy, które posłużą do rozwoju Uczelni 
jako szkoły i pracodawcy.

Odpowiedzialność wymaga stwierdzenia, że popra-
wa naszej sytuacji w sferze zarobków, zależy nie od 
odległej Warszawy, ale naszych własnych zdolności 
do zarabiania i przyciągania inwestycji.



Cel pierwszy- Finanse

Akademickie Centrum
 Rehabilitacji



Akademickie Centrum Rehabilitacji, usytuowane w Ze-
spole Krytych Pływalni, to pomysł na realizację którego, 
czekamy od wielu lat. Czas zrealizować tę inwestycję oraz 
rozwijać ją tak długo, aż  Wydział Rehabilitacji Ruchowej
Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, dostanie 
w pełni wyposażoną , nowoczesną  przychodnię, w której 
będzie można realizować praktyki zawodowe oraz świad-
czyć komercyjne usługi dla mieszkańców Krakowa i okolic. 

Taka inicjatywa zawsze będzie cieszyć się powodzeniem. 
W samym Krakowie mamy ponad 250 tys. seniorów, któ-
rzy wcześniej czy później trafią do naszej uczelnianej przy-
chodni. Niewiele jest bowiem miejsc w naszym mieście, 
które mogą zaproponować tak bogatą ofertę jak Akade-
mickie Centrum Rehabilitacji.
 
Wystarczy wymienić: zabiegi indywidualne w wodzie, ćwi-
czenia grupowe na basenie, zabiegi usprawniające na po-
wietrzu, mocno rozbudowana diagnostyka, indywidualne 
ćwiczenia ze studentami, ścieżki zdrowia, fizykoterapie, a 
już nasza oferta wyróżnia sie na tle innych. 
To dopiero początek. Konkurencyjne ceny i unikatowa 
oferta rehabilitacji sportowej, edukacja i szkolenia w tym 
zakresie, współpraca z ubezpieczycielami, oferta korpo-
racyjna, doprowadzi Akademickie Centrum Rehabilitacji 
do pierwszej ligi przychodni rehabilitacyjnych w Krako-
wie, w przeciągu pierwszych dwóch/trzech lat swojej 
działalności. 

Możliwości wydają się być nieograniczone.  Ale jak za-
wsze w takiej sytuacji, konieczny jest dialog.  Wybrany na 
stanowisko Rektora, jedną z pierwszych moich decyzji bę-
dzie  powołanie „okrągłego stołu”, do którego zaproszę 
wszystkich  pracowników naszej Uczelni, zainteresowa-
nych budową takiego centrum oraz środowiska bizneso-
we, które już wyraziły zainteresowanie tą inwestycją. 

Nie ma co zwlekać, mamy już obiekt, parkingi wokół nie-
go, wyśmienitą kadrę nauczycielską i fantastycznych stu-
dentów. To musi się udać.  

W strefach zieleni obok Zespołu Krytych Pływalni, chciał-
bym zbudować tężnie solankowe, które udostępnione by-
łyby w ramach karnetów dla uczestników Akademickiego 
Centrum Aktywizacji Seniora, odpłatnie dla mieszkańców 
miasta, oraz nieodpłatnie dla pracowników i studentów 
naszej Uczelni. 

Tężnie ulokowane blisko Akademickiego Centrum Rehabi-
litacji, byłoby znakomitą jego reklamą. 

Podczas pobytu w tężni mamy okazję przebywać w po-
dobnym mikroklimacie, jaki panuje w uzdrowiskach nad-
morskich. W ciągu 1 godziny wdychania aerozolu solan-
kowego, przyswajamy taką ilość jodu, jak podczas trzech 
dni plażowania. 
Jak jod działa na nasz organizm? Przede wszystkim: regu-
luje prawidłowe działanie tarczycy. Inhalacje z jodem są 
także wskazane dla osób cierpiących na choroby górnego 
układu oddechowego, gdyż jod powoduje rozrzedzanie 
śluzu. Tak więc tężnie wydają się idealne dla mieszkańców 
Krakowa, narażonych na oddychanie zanieczyszczonym 
powietrzem.

Korzystając z tężni solankowej, odciążamy pracę nerek 
i wątroby, przyczyniając się do wzmocnienia układu od-
pornościowego. Magnez i miedź zawarte w solankowym 
aerozolu, poprawiają przemianę materii, a selen oczysz-
cza organizm z wolnych rodników. Sole, z którymi mamy 
kontakt w tężni, zwalczają także bóle reumatyczne, po-
prawiając ogólną kondycję zdrowotną. 
Lekarze zalecają kurację w tężniach także osobom choru-
jącym na różnego rodzaju alergie, w tym alergie skórne.

Średni koszt budowy tężni to 300 000 zł. 
Stopa zwrotu inwestycji około 3-4 m-ce. 



Cel pierwszy- Finanse Akademickie Centrum Rehabilitacji

Zestawienia kosztów i minimalnych zysków zabiegów w ACR

Średnia war-
tość rynkowa 
podobnych 
zabiegów

Cena 
zabiegów 

w ACR

Max ilość 
wykonywanych 

zabiegów 
dziennie

Maksymalny przy-
chód miesięczny

Zabieg bez wymagań sprzętowych 19 zł 14 zł 250  73 500 zł 

Zabieg  z wymaganiami sprzętowymi 30 zł 21 zł 140 61 740  zł

Zabiegi w wodzie dla grup 15 13 zł  250  68 250 zł

Zabieg w tężniach dla mieszkańców w okresach letnich 5 zł 3 zł 2000 126 000 zł

Diagnostyka 20 zł 15 zł 150 47 250 zł 

Suma - - - 376 740 zł

Szacowany minimalny przychód roczny Nie uwzględniono przychodów z tężni w okresie zimowym 4 016 880 zł 

Szacowane koszty utrzymania ACR-u 2 560 000 zł

Szacowany minimalny zysk 1 456 000 zł

Akademickie Centrum Rehabilitacji, to pomysł, który może zwiększyć dochód roczny na-
szej Akademii, od 1 456 000 zł do 2 250 000 zł oraz stworzy nieznaną nam wcześniej moż-
liwość realizowania obowiązku praktyk studenckich na naszej Uczelni. To pomysł na nowe 
miejsca pracy i dodatkowe godziny dla 20 osób. 



Cel pierwszy- Finanse

Akademickie Centrum  
Aktywizacji Seniorów



Cel pierwszy- Finanse Akademickie Centrum Aktywizacji SeniorówCel pierwszy- Finanse Akademickie Centrum Aktywizacji Seniorów

Akademickie Centrum Aktywizacji Seniorów, w skrócie 
ACAS, jest to inicjatywa dla aktywnego starzenia się, adre-
sowana do mieszkańców Krakowa i okolic. Została oparta 
o analizy rynku, możliwości kadrowe i organizacyjne Aka-
demii Wychowania Fizycznego w Krakowie. 

Wykładowcy naszej Uczelni: dr Joanna Gradek, dr Anna 
Tyka, dr Elżbieta Szymańska, dr Katarzyna Filar-Mierzwa,  
opracowały autorskie scenariusze 32 wykładów, zajęć ru-
chowych i ćwiczeń aktywizujących. Holistyczne podejście 
jakim się kierowaliśmy, uzupełnia oferta 8 badań diagno-
stycznych, pozwalających między innymi na kontrolę sta-
nu zdrowia i monitorowanie korzyści z udziału w zajęciach 
ACAS. 

Jest to rozwojowy projekt, uszyty na miarę naszej Uczel-
ni, przemyślany w najdrobniejszych szczegółach, szeroko 
konsultowany i gwarantujący istotny zastrzyk finansowy. 
Podsumowanie blisko 100-stronnicowego programu za-
mieściłem w poniższych tabelach i zestawieniach, ale dla 
zrozumienia celów i znaczenia projektu, pozwoliłem sobie 
na przygotowanie kilku zdań wstępu.

Seniorzy są naszą przyszłością. Starzenie się społeczeń-
stwa, prognozowany dalszy spadek liczby studentów,             
a w konsekwencji mniejsza subwencja, zobowiązują nas 
do wzięcia odpowiedzialności za przyszłość Akademii 
Wychowania Fizycznego oraz ludzi, którzy w niej pracują                        
i studiują.  Chcę to zrobić przede wszystkim przez szersze 
otwarcie drzwi Uczelni dla mieszkańców aglomeracji kra-
kowskiej, a w konsekwencji, dywersyfikację jej działalności 
i przychodów. 

Program ACAS został opracowany w taki sposób, by za-
gospodarować w optymalny sposób obecnie posiadane 
zasoby, bogate i niestety w pełni niewykorzystywane. Unik-
niemy konieczności inwestowania własnych środków na 
start i szukania zewnętrznych źródeł finansowania, obar-
czonych dodatkowymi ograniczeniami. 

Wykorzystamy sale wykładowe i gimnastyczne, piękny sta-
dion wraz z terenami zielonymi, basen, a przede wszystkim 
wykwalifikowaną kadrę,  poza godzinami procesu dydak-
tycznego. 
Dalsze lata funkcjonowania programu pozwolą na uroz-
maicenie oferty, z zastrzeżeniem, że to ACAS-y mają być 
następnym filarem wspierającym Uczelnię, a nie kolejnym 
obciążeniem, zapisanym po stronie wydatków.

Projekt został optymistycznie przyjęty przez Annę Okoń-
ską-Walkowicz, pełnomocnika prezydenta Krakowa ds. 
polityki senioralnej. Deklaracja współpracy i wsparcia, zło-

żona przez władze miasta, jest dowodem na wysoką jakość 
programu ACAS i daje, nie boję się tego stwierdzenia, 
pewność sukcesu. 

Poza konsultacjami z włodarzami miasta, swój wkład                
w opracowanie programu, a szczególnie jego części fi-
nansowej i organizacyjnej, miała firma Vitberg z Nowego 
Sącza. Ludzie  przychylni naszej Uczelni, którzy odnoszą 
sukcesy w biznesie, w pełni bezinteresownie podzielili się 
swoją wiedzą i zadbali by program ACAS przyniósł Uczelni        
długoterminowe korzyści, przy zachowaniu celu społecz-
nej inicjatywy. 

 

 Wskazać należy szereg dodatko-
wych korzyści, płynących z realizacji pro-
gramu. Zaliczam do nich zrzucenie z bar-
ków opiekunów i studentów części ciężaru 
organizacyjnego i finansowego realizacji 
praktyk studenckich. Ponadto zwracam 
uwagę na długofalowy potencjał promo-
cyjny całego przedsięwzięcia, integrację 
międzypokoleniową oraz wykorzystanie 
infrastruktury Uczelni w czasie, kiedy do 
tej pory stała pusta i niewykorzystana. 
Całość idealnie wpisuje się w Rządowy 
Program na rzecz Aktywności Społecznej 
Osób Starszych oraz będzie w mojej opi-
nii miała niemałe znaczenie dla parame-
tryzacji Uczelni.
 

Jestem przekonany, że może to być wielki sukces naszego 
zespołu i szansa dla rozwoju i ożywienia Akademii Wycho-
wania Fizycznego. Jest to również projekt unikatowy na 
skalę uczelni wyższych w naszym kraju; nigdzie bowiem nie 
wykorzystywano infrastruktury w takim celu i w takiej skali. 



 ACAS- Pakiet podstawowy dla 4000 seniorów

Lp. Nazwa zajęć
Liczba zajęć 

rocznie 
dla seniora

Liczeb-
ność 

grupy

Porównanie cen

Liczba zajęć
 w roku

Koszt 1 zajęć 
w ACAS  

Cena rynkowa 
podobnych zajęć

1 Gimnastyka ogólnousprawniająca 24 25 660  7,2 zł  25 zł 

2 Gimnastyka „Zdrowy kręgosłup” 16 30 660  6 zł  15 zł 

3 Joga / body ART 16 25 440  7,2 zł  40-50 

4 Pilates 16 25 440  7,2 zł  15 zł 

5 Ćwiczenia sensomotoryczne 24 20 660  9 zł  20 zł 

6 Smovey 24 20 660  9 zł  35 zł 

7 Taniec 24 24 660  7,5 zł  30 zł 

8 Wykłady i porady – prawa konsumenta (wykład) 2 120 88  1,5 zł Brak danych

9 Wykłady i porady – prawa konsumenta (porady) 1 6 440  30 zł  50 zł 

10 Psychologia pozytywna 16 20 352  9 zł  50 zł 

11 Wibroterapia 8 12 660  15 zł 60 zł

12 Turystyczny Klub Seniora – wykłady 8 120 440  1,5 zł Brak danych

13 Ćwiczenia relaksacyjne 16 30 440  6 zł  25 zł 

14 Gry i zabawy rekreacyjne + tenis stołowy + badminton 24 30 660  6 zł 20 zł

15 Nordic Walking 24 30 660  6 zł  15 zł 

16 Porady dietetyczne i żywieniowe – edukacja i prewencja 8 120 440  1,5 zł 30 zł

17 Fizjologia sportu dla seniorów 8 120 440  1,5 zł Brak danych

18 Pomiary somatyczne (kontrola składu ciała) 2 10 50  18 zł  50 zł 

Suma 293 – 8850 – –

Cel pierwszy- Finanse Akademickie Centrum Aktywizacji Seniorów

Akademickie Centrum Aktywizacji Seniora zostało zapro-
jektowane w taki sposób, aby 4000 seniorów mogło, na 
naszej Uczelni, skorzystać z bogatego wachlarza zajęć.

Karnet miesięczny, nie musiałby kosztować więcej, niż 120 
zł i mógłby być dofinansowany przez organizacje pozarzą-
dowe, zajmujące się aktywizacją seniorów oraz z innych 
projektów unijnych lub krajowych. 
                        
Zajęcia byłyby realizowane  przez 11 miesięcy w roku ka-
lendarzowym, a średni czas trwania pojedynczych zajęć z 
jedną grupą seniorów, nie przekraczałby 45 minut.
 
Projekt zakłada wynagrodzenie dla trenerów i prowadzą-
cych zajęcia w kwocie około 120 zł/ jedne zajęcia.

Przy założeniu, że do wykonania mielibyśmy 8 850 h zajęć 
rocznie, a każdy instruktor, wykładowca, student z upraw-
nieniami, przeprowadzałby 3h zajęć dziennie, to zatrudnie-
nie przy tym projekcie znalazłoby 147 osób, a każda z nich 
mogłaby zarobić miesięcznie, dodatkowo 7200 zł brutto.
   
Oczywiście są to tylko wartości szacunkowe, ale potencjał 
tej inicjatywy jest tak wielki i relatywnie „bezkosztowy”, że 
trudno go dziś nie brać poważnie pod uwagę. 

Tym bardziej, że przewidywalny Pakiet podstawowy moż-
na przecież rozwijać o nowszą i bardziej wyspecjalizowaną 
ofertę badań diagnostycznych, zabiegów fizjoterapii, wy-
kładów, doradztwa itp. 



 ACAS- przykładowe pakiety dodatkowe

Lp. Nazwa zajęć
Liczba zajęć 

rocznie 
dla seniora

Liczeb-
ność 

grupy

Porównanie cen

Liczba zajęć
 w roku

Koszt 1 zajęć 
w ACAS 

Cena rynkowa 
podobnych zajęć

1 Stymulacja polisensoryczna 3 6 1012  30 zł  60 zł 

2 Trening mózgu 8 15 1056 12 zł  40 zł 

3 Gimnastyka Tai Chi 9 25 704  7,2 zł  40-50 

4 Muzykoterapia dla seniorów 15 25 1980  7,2 zł  60 zł 

5 Pierwsza pomoc przedmedyczna 6 15 792  12 zł  20 zł 

6 Twórcza terapia zajęciowa z elementami arteterapii 10 20 1012  9 zł Brak danych

Suma 51 _ 6556 – –

Cel pierwszy- Finanse Akademickie Centrum Aktywizacji Seniorów

Średni roczny koszt realizacji ACAS -Pakiet podstawowy dla 4000 seniorów

Koszt jednostkowy Koszt roczny

Wynagrodzenie prowadzącego (godzina) 120 zł 1 062 000 zł

Średni koszt sal i obiektów 60 zł 531 000 zł

Suma 180 zł/h zajęć  1 593 000 zł 

ACAS- Przychody ze sprzedaży pakietów podstawowych

Liczba 
seniorów

Cena 
karnetu

Liczba wykupionych karnetów/miesięcy

1 miesiąc 3 mies 6 mies 9 mies 11 mies

500

120 zł

 60 000,00 zł  180 000,00 zł  360 000,00 zł  540 000,00 zł  660 000,00 zł 

1000  120 000,00 zł  360 000,00 zł  720 000,00 zł  1 080 000,00 zł  1 320 000,00 zł 

1500  180 000,00 zł  540 000,00 zł  1 080 000,00 zł  1 620 000,00 zł  1 980 000,00 zł 

2000  240 000,00 zł  720 000,00 zł  1 440 000,00 zł  2 160 000,00 zł  2 640 000,00 zł 

2500  300 000,00 zł  900 000,00 zł  1 800 000,00 zł  2 700 000,00 zł  3 300 000,00 zł 

3000  360 000,00 zł  1 080 000,00 zł  2 160 000,00 zł  3 240 000,00 zł  3 960 000,00 zł 

3500  420 000,00 zł  1 260 000,00 zł  2 520 000,00 zł  3 780 000,00 zł  4 620 000,00 zł 

4000  480 000,00 zł  1 440 000,00 zł  2 880 000,00 zł  4 320 000,00 zł  5 280 000,00 zł 



Cel pierwszy- Finanse Akademickie Centrum Aktywizacji Seniorów

ACAS- przykładowa diagnostyka

Lp. Nazwa badania

Porównanie cen

Koszt 1 badań 
w ACAS 

Cena rynkowa 
podobnych badań

1
Badanie równowagi oraz 
podstawowa analiza chodu

29,9 zł 100 zł 

2
Ocena wysklepienia stopy 
za pomocą podoskanu

29,9 zł 50-80 zł 

3
Ocena sprawności 
funkcjonalnej

29,9 zł 80-120 zł 

4 Badanie jakości skóry 18,0 zł 80 zł 

5
Ocena równowagi i ryzyka upad-
ku za pomocą systemu balanso-
wego

36,0 zł 120 zł 

6
Ocena stabilności posturalnej 
osób starszych

36,0 zł 120 zł 

7
Ocena poziomu aktywności 
i sprawności fizycznej za pomocą 
Senior Fitness Test

36,0 zł 105 zł 

8
Pomiar gęstości kości 
– densytometria

36,0 zł 80 zł 

Akademickie Centrum Aktywizacji Seniora, to pomysł, który może zwiększyć dochód roczny 
naszej Akademii, od 3 000 000 zł do 5 000 000 zł i pozwoli w pełni wykorzystać infrastrukturę 
naszej Uczelni. To również pomysł na nowe miejsca pracy i dodatkowe godziny dla około 150 
osób oraz relizację praktyk studenckich.  



Cel pierwszy- Finanse

     Akademickie Centrum Rehabilitacji oraz Aka-
demickie Centrum Aktywizacji Seniora to projek-
ty, które bez wątpienia wpłyną na ogólną kondy-
cję Uczelni. Oczywiście, każdy z tych pomysłów 
wymaga pewnych przygotowań, reorganizacji 
uczelni, opracowania  skutecznego mechani-
zmu układania siatki godzin, dotyczących zajęć 
dydaktycznych, prowadzonych na wykorzystywa-
nych do tego celu obiektach, takich jak  basen, 
hale sportowe, boisko, sale wykładowe itp. 

Przy dobrej organizacji i konsekwencji działań, 
odrobinie wsparcia ze strony wszystkich, jeste-
śmy w stanie stworzyć dla wielu pracowników 
możliwość dodatkowego zarabiania „wewnątrz” 
naszej Uczelni, bez konieczności poszukiwania 
innych zajęć na innych uczelniach lub w innych 
miejscach pracy. Dotyczy to również studentów. 

Realizując tylko dwa pomysły, angażując przy 
tym tylko naszych pracowników i studentów, je-
steśmy w stanie w perspektywie 2020r.- 2021r.  
zwiększyć przychody naszej Akademii o około
6 000 000 zł przy jednorazowej inwestycji nie 
przekraczającej 2 000 000 zł.  

Tak wypracowane pieniądze możemy przezna-
czyć na dodatki zadaniowe dla wszystkich pra-
cowników, granty uczelniane, inwestycje infra-
strukturalne, uczelniane czasopisma naukowe                 
i wiele innych zadań, które dzisiaj nie mogą być 
zrealizowane z powodów ekonomicznych.

Akademia Wychowania Fizycznego 
w Krakowie może i powinna wykorzy-
stać swoją lokalizację, tereny zielone 
wokół Uczelni, oraz wszystkie nowe in-
westycje  w sposób komercyjny. 
Zresztą nie mamy innego wyjścia. Tyl-
ko w ten sposób możemy poprawić fi-
nansowanie Uczelni. Przed nami trud-
ne czasy, po kryzysie spowodowanym 
SARS-CoV-2. Nie ma się co łudzić; 
pieniędzy w budżecie na szkolnictwo 
wyższe będzie mniej, dlatego musimy 
wziąć sprawy w swoje ręce.   

Sytuację materialną Uczelni określają trzy skład-
niki: bieżące przychody i koszty oraz jej zasoby 
rzeczowe i finansowe. Na przychody, składają 
się: subwencja budżetowa, opłaty wnoszone za 
zajęcia dydaktyczne (studia podyplomowe, kur-
sy, itp), środki pozyskane na badania (statutowe, 
własne, granty) oraz przychody finansowe.

Wiemy na pewno, jaki będzie zysk Uczelni za 
2019 rok, a ten jest największy w ostatnich latach.  
Jednak jest to pierwszy tak duży zysk i wszystko 
wskazuje na to, że trudno go będzie powtórzyć. 
Nie wiemy również, jaka będzie ostateczna sub-
wencja budżetu państwa. Dziś w ogóle trudno 
przewidzieć sytuację gospodarczą w naszym kra-
ju po zakończeniu pandemii Covid-19. 

Ale wiemy, że dziś pensje i koszty pracownicze 
pochłaniają 91% subwencji ministerialnej, a zyski 
z najmów, ledwo pokrywają bieżące koszty utrzy-
mania naszych obiektów. Celowe zatem wydaje 
się ciągłe poszukiwanie sposobów na zwiększe-
nie przychodów uczelni.



  Subwencje należy traktować tylko jako źródło 
finansowania podstawowych potrzeb Uczelni tj. 
wynagrodzenia oraz kosztów utrzymania obiek-
tów. Chcąc realizować strategie rozwoju Uczelni, 
otwarcie jej na potrzeby społeczne, współpracę 
z firmami w celu komercjalizacji wyników badań, 
a przede wszystkim na zwiększenie potencjału 
naukowego i wynagrodzeń pracowników, ko-
nieczne są inwestycje. 

Kto z nas nie zauważa, że nasza 
Uczelnia się starzeje? 

   Aula, sale wykładowe, toalety wymagają re-
montu natychmiast. Podobnie jak wiele pra-
cowni, sal ćwiczeń, laboratoriów. Część  naszych 
obiektów, nie spełnia wymogów prawa Unii Eu-
ropejskiej i nie są one przystosowane dla osób 
niepełnosprawnych. 
Stan techniczny naszych gabinetów jest mówiąc 
delikatnie, tragiczny. Studentów, gości, a nawet 
sponsorów, przyjmujemy w warunkach uwłacza-
jących każdemu. Często słyszę od naszych pra-
cowników, że jest im po prostu, wstyd. 

Jak dziś ma pracować nauczyciel  w miejscu przy-
pominającym wczesne lata 80-te i nie remonto-
wanym od tamtej pory? 

Nie mamy terenów rekreacyjnych dla studentów 
i pracowników uczelni, choć dysponujemy sto-
sunkowo dużymi terenami zielonymi. 

Zaprojektowanie i wybudowanie boiska wymaga 
sporych nakładów finansowych, to zrozumiałe. 
Ale remont toalet, odświeżenie pracowni, nowe 
meble do sal wykładowych, wymiana oświetle-
nia, to działania, które możemy podjąć natych-
miast, szczególne otwierając się na współpracę 
z biznesem. Mamy przecież realne przykłady 
współpracy z firmami, chociażby sala do wibrote-
rapii, zaprojektowana i zbudowana od początku 
do końca przez firmę Vitberg z Nowego Sącza.
Z tą samą firmą współpracujemy również w ra-
mach programu NCBIR i dzięki temu, możemy 
realizować grant na kwotę prawie 3 000 000 zł.

Od kilku miesięcy, regularnie spotykam się                  
z przedstawicielami wielu firm, różnych branż, 
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które są zainteresowane współpracą z AWF-em, 
tak na poziomie biznesowym, jak i naukowym. 

Porządnym oznaczeniem Uczelni, boiskiem do 
sportów plażowych, siłownią na świeżym powie-
trzu, ścieżkami zdrowia, możemy zająć się sami. 
Dlaczego do tych celów nie wykorzystać pracow-
ników technicznych, własnych pomysłów i konse-
kwencji w działaniu? 

Jestem więcej niż przekonany, że na naszej 
uczelni jest co najmniej kilkadziesiąt osób, któ-
re nie hamowane, a tylko wspierane, wykażą się 
ogromnym zmysłem organizacji i zaangażowa-
niem godnym naśladowania. 

Zamierzam wspierać wszystkie inicjatywy i pomy-
sły, które wykorzystując nasze zasoby, poprawią 
warunki pracy oraz studiowania i umilą czas spę-
dzony na naszej Akademii. Dosłownie wszystkie. 

Wszyscy chcemy pracować w miejscach przyja-
znych, nowoczesnych, spełniających najwyższe 
wymagania dla szkolnictwa wyższego i nie mo-
żemy dłużej akceptować wyglądu naszej szkoły. 

Ale aby zyskać, trzeba zainwestować. 

Nie można ciągle zaciskać pasa i tylko oszczę-
dzać. Trzeba sprostać wymogom ministerstwa, 
studentów i pracowników.

Nadrzędną sprawą dla Akademii Wychowania 
Fizycznego w Krakowie jest rozwój i stworzenie 
najwyższych europejskich standardów nauki, 
poprzez wdrożenie długofalowego programu 
rozbudowy i modernizacji infrastruktury Uczelni. 
Taki plan obejmuje powstanie nowych obiektów, 
hali sportowej oraz przebudowę istniejących już 
budynków. Moim celem na lata 2020-2028 bę-
dzie przeorganizowanie modelu Uczelni z istnie-
jącej w organizację naukowo-gospodarczą oraz 

inwestycje w kolejności: 

• Remonty konieczne i bieżące 
• Akademickie Centrum Rehabilitacji,
• Przygotowanie Uczelni i uruchomienie Aka-

demickiego Centrum Aktywizacji Seniora, 
• Poprawa kondycji uczelnianych czasopism 

naukowych 

• Remont hali gier zespołowych,

• Budowa centrum naukowo-dydaktycznego 
przeznaczonego dla CLNB oraz na potrzeby 
dydaktyczne,

• Remont auli,

• Budowa tężni,

• Budowa hali pneumatycznej na obszarze ist-
niejącego boiska piłkarskiego ze sztuczną na-
wierzchnią,

• Budowa ścieżki zdrowia i terenów rekreacyj-
ne dla Studentów i Pracowników, 

• Adaptacja pomieszczeń pod Akademicki
      Klub Fitness oraz strzelnicę 

• Jeżeli potwierdzą się doniesienia o organiza-
cji III Igrzyski Europejskich, m.in. na naszym 
obiekcie, to konieczną inwestycją stanie się 
remont stadionu lekkoatletycznego, stwo-
rzenie strefy do rozgrzewki pod konkurencje 
lekkoatletyczne, zgodnego z systemem cer-
tyfikowania obiektów lekkoatletycznych usta-
lonym przez Komitet Techniczny IAAF.

• Bezwzględny remont wjazdu na uczelnię pro-
wadzący do  budynku głównego

• Budowa wielopoziomowego parkingu wraz        
z Hostelem AWF
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Uczelniane czasopisma naukowe.

W Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie wyda-
wane są cztery czasopisma naukowe: 
• Rehabilitacja Medyczna, 
• Antropomotoryka, 
• Studies in Sport Humanities 
• Folia Turistica. 
Na ręce wszystkich redaktorów naczelnych naszych cza-
sopism, składam wyrazy wielkiego szacunku za zangażo-
wanie, pracę w naprawdę trudnych warunkach ekono-
micznych, poświęcanie swojego wolnego czasu, aby móc 
utrzymać swoje czasopisma. 

Musimy skończyć z dotychczasowym modelem finanso-
wania czasopism uczelnianych. Zamierzam stworzyć nowe 
warunki rozwoju uczelnianych czasopism naukowych, nie 
tylko poprzez rozwiązanie  problemów technicznych, zwią-
zanych np. z serwerem, domeną oraz samą stroną WWW., 
ale również poprzez poprawę widoczności czasopism oraz 
artykułów w Internecie, również w Google Scholar.

Zamierzam wnioskować o dodatkowe fundusze na pod-
niesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, 
aby umożliwić im wejście do międzynarodowego obiegu 
naukowego. Zadbam o to, aby artykuły naukowe publiko-
wane w naszych czasopismach, były uwzględniane przy 

ewaluacji działalności naukowej. 
Uważam, że nasze czasopisma cieszą się już wysokim pre-
stiżem w świecie nauki, ale rozumiem, że konieczne jest ich 
wsparcie finansowe i organizacyjne. Uczciwa, stała pensja 
dla redaktorów naczelnych, budowa zespołów redakcyj-
nych, dodatki funkcyjne lub pensje dla pracowników re-
dakcji, wparcie przez pracowników IT, pomoc w pozyski-
waniu środków unijnych i z budżetu MNiSW oraz pomoc 
w usprawnianiu procesów redakcyjnych, powinny stać się 
rutynowa praktyką na naszej uczelni, a wsparcie dla czaso-
pism winno znaleźć się budżecie rocznym uczelni. 

Zamierzam wspomóc redaktorów naczelnych w doprowa-
dzeniu naukowych czasopism uczelnianych do międzyna-
rodowych baz danych oraz promocję czasopism, tak by 
zwiększyć zasięg, dostępność oraz liczbę i jakość nadsy-
łanych prac. Nasze wspólne działania będą mieć na celu 
wzrost punktacji  MNiSW, jak  również uzyskanie Impact 
Factor.

       Koszt inwestycji: 400 000 zł rocznie
Źródła finansowania: dotacje MNiSW, 
                                  środki własne. 
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Budowa Centralnego Laboratorium Naukowo-Badawczego

Centralne Laboratorium Naukowo - Badawcze (CLNB) 
Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie zostało 
powołane w 2018 roku.
 
Głównym zadaniem CLNB jest realizacja prac badaw-
czych, naukowych, rozwojowych i badań zleconych oraz 
koordynacja działań poszczególnych laboratoriów i pra-
cowni w Uczelni.  W 2019 roku w 13 pracowniach CLNB 
wdrożono system zarządzania jakością według międzyna-
rodowej normy ISO 9001 oraz utworzono Pracownię Ho-
dowli Komórkowych. Aktualnie w CLNB funkcjonuje 17 
pracowni badawczych.

Powołanie CLNB było pierwszym krokiem, w kierunku 
stworzenia na AWF w Krakowie, ośrodka naukowego, 
specjalizującego się w badaniach z nauk o kulturze fizycz-
nej. Dotychczasowe działania przeorganizowały zasady 
prowadzenia działalności naukowej w Uczelni oraz zin-
wentaryzowały posiadaną aparaturę badawczą. 

Pozyskane środki (11 919 908 PLN) w projekcie Regionalna 
Inicjatywa Doskonałości, w głównej mierze zostaną prze-
znaczone na dalszą rozbudowę infrastruktury badawczej 
o nowe urządzenia badawcze, dające możliwość realiza-
cji badań w nowych, priorytetowych dla AWF, obszarach 
badawczych. Naukowcy dostaną niezbędne narzędzia do 
pracy badawczej. W efekcie w AWF Kraków powstanie nie 
tylko wiodący ośrodek naukowy ale również centrum dia-
gnostyki sportowej, co otwiera szerokie pole do współ-
pracy z kadrami i związkami sportowymi.

Niestety, problemem są warunki lokalowe w których znaj-
dują się pracownie, często niesprzyjające komfortowi 
pracy naukowca i osoby badanej (np. brak zaplecza sa-
nitarnego). Konieczne jest zatem wybudowanie nowego 
budynku, w którym zostaną zgromadzone pracownie ba-
dawcze i spełnione zostaną wszelkie wymagania BHP, sa-
nitarne oraz przede wszystkim poprawią się warunki pracy 
badawczej. Jest to kluczowe, by w świetle nowych wymo-
gów parametryzacji, móc zachować prawa do nadawania 
stopnia doktora i doktora habilitowanego, a także móc 
kształcić na kierunkach nauczycielskich.

Innym aspektem, mogącym poprawić sytuację finansową 
Uczelni, jest uruchomienie w części pracowni możliwości 
wykonywania badań komercyjnych lub stworzenie pracow-
ni, w której będą wykonywane tylko badania komercyjne/
zlecone. Z jednej strony przyniesienie to bezpośredni zysk 
dla Uczelni, a z drugiej otworzy furtkę do komercjalizacji 
wyników badań w efekcie współpracy z firmami. 

Jest to również jeden z elementów, oceniany w aktualnej 
parametryzacji. Niestety na dzień dzisiejszy zyski z badań 
komercyjnych/zleconych są stosunkowo niewielkie 
i z pewnością mogą zostać zwiększone.

      Koszt inwestycji: około 6 900 000 zł 
Źródła finansowania: dotacje MNiSW, 
                                   grant inwestycyjny 
                                   (UE lub MNiSW)
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Modernizacja Auli 

AWF Kraków potrzebuje nowoczesnej sali audytoryjnej, 
mieszczącej minimum 300 osób i wyposażonej w system 
nagłaśniający, audiowizualny, panel LCD, projektor, rzut-
nik, wizualizer. 
Remont Auli jest konieczny i pilny, i to nie tylko z powodów 
wizerunkowych. To miejsce, w którym powinny odbywać 
się konferencje, spotkania z pracownikami oraz studenta-
mi. 
Nie może działać tak, jak to ma miejsce w ostatnich latach, 
że inauguracje roku akademickiego, odbywają się w zim-
nej, nie ogrzawanej i ponurej sali. To musi się zmienić. 

Aula to wizytówka każdej uczelni. Ale to również dla wielu 
szkół, źródło stałego dochodu. Na terenie miasta Krako-
wa istnieje około 400 sal konferencyjnych i nadal brakuje 
miejsc do organizacji konferencji, spotkań firmowych itp.  

Liczne zapytania przedsiębiorców o dostępność multi-
funkcjonalnej sali szkoleniowej, konferencyjnej, bazy par-
kingowej i noclegowej, jednoznacznie wskazują, że nie ma 
na co czekać. Czas na remont naszej Auli. 

Nowoczesny wygodny obiekt, nada zasłużoną rangę uro-
czystościom na naszej Akademii, a kiedy nie będzie wyko-
rzystywany przez nas, to będzie dla nas zarabiać. 

      Koszt inwestycji: około1700 000 zł 
             Zysk roczny: trudny od oszacowania
Źródła finansowania: dotacje MNiSW, 
                                     środki własne. 
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Częściowe lub całkowite zadaszenie boiska piłkarskiego

Od lat wynajmujemy nasze obiekty sportowe. Wyna-
jem stadionu piłkarskiego przynosi Uczelni zysk na 
poziomie 115 000 zł rocznie. 
Jak spowodować, aby ten sam stadion przynosił 
uczelni dwa, a nawet pięć razy większe zyski? 
Odpowiedź jest prosta. Należy stadion zadaszyć!
 
Stadionów zamkniętych w naszym mieście jest nie-
wiele, a potrzeby wydają się być ogromne. Wiele klu-
bów juniorskich oraz seniorskich wyraziło już wstępne 
zainteresowanie wynajmem zadaszonego stadionu 
w godzinach popołudniowych, choć wydaje się, że 
lepszym pomysłem byłby najemca strategiczny, któ-
ry wziąłby na siebie częściowe koszty utrzymania 
nawierzchni. Oczywiście konieczne będą badania i 
analizy rynku  opłacalności tej inwestycji, ale już dziś 
wiadomo, że zadaszenie stadionu to dobra inwesty-
cja, planowana na wiele lat. Zadaszony stadion to 
również dobra wiadomość dla naszych studentów, 
którzy będą mogli realizować programy sportowe 
przez cały rok i w idealnych warunkach treningowych. 

Mając zamknięty stadion na terenie naszej Akademii, 
będę zabiegał o podpisanie porozumienia z Polskim 
Związkiem Piłki Nożnej. Dzięki temu moglibyśmy się 
stać ośrodkiem szkoleniowym PZPN w którym będą 
prowadzone kursy trenera UEFA.

      Koszt inwestycji: około 2 000 000 zł 
              Zysk roczny: około    500 000 zł
Źródła finansowania: dotacje PZPN, grant 
                                    inwestycyjny, środki własne.
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Ścieżki Zdrowia dla studentów, pracowników i seniorów 

Akademia Wychowania Fizycznego powinna być otwar-
ta na aktualnie pojawiające się wyzwania społeczne. 

Jedną z inwestycji na terenach wewnętrznych Uczelnii, 
jest stworzenie swoistych „ścieżek zdrowia” na których 
nie tylko seniorzy, ale wszystkie osoby, które chciałby 
poprawić swoją sprawność motoryczną, mogłyby ćwi-
czyć. 

Ścieżki będą wyposażone w instrukcje do ćwiczeń, a 
ćwiczenia będą dostosowane dla osób starszych i ukie-
runkowane na ich potrzeby funkcjonalne.
 
Głównym celem aktywności będzie zapobieganie upad-
kom oraz fizjoprofilaktyka. W określonych godzinach, 
mógłby być również dostępny instruktor. Ścieżki będą 
doskonałym uzupełnieniem działalności Akademickie-
go Centrum Aktywizacji Seniora.

W zeszłym roku w Krakowie, mieliśmy 144 dni z desz-
czem, a to znaczy, że obiekt będzie mógł służyć w ra-
mach ACAS-ów,  ACR-ów i zajęć dydaktycznych przez 
około 200 dni w roku. 

      Koszt inwestycji: około 80 000 zł 
             Zysk roczny: -
Źródła finansowania: Zyski wypracowan z  ACAS-ów, 
                                    dotacje krajowe i unijne.
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Tereny rekreacyjne dla studentów i pracowników uczelni. 

Na terenach należących do AWF, znajduje się sporo 
niezagospodarowanego obszaru zielonego. 
Chcąc stworzyć campus studencki z prawdziwego zda-
rzenia, AWF w Krakowie musi nie tylko dysponować 
obiektami do dydaktyki czy badań naukowych, ale 
również miejscami do aktywnego spędzenia czasu dla 
studentów i pracowników. 
Niezagospodarowane dotychczas tereny zielone, pla-
nuję wykorzystać do stworzenie bezpłatnych, nowo-
czesnych i otwartych miejsc rekreacji dla studentów i 
pracowników. 
Myślę tutaj o zewnętrznej siłowni, boisku do koszy-
kówki czy wyznaczeniu miejsc, w których studenci i 
pracownicy mogliby się spotykać np. zadaszone altany 
z paleniskami do grillów. 

W ten sposób, aktywność studencka nie ograniczałaby 
się tylko do niewielkich terenów wokół akademików, 
ale również pozwoliłaby na większą integrację nasze-
go środowiska, a studenci uzyskaliby dostęp do miejsc 
rekreacji lub uprawiania sportu na terenach wewnętrz-
nych AWF. 

Stworzenie takich miejsc, niesie ze sobą także możli-
wość dodatkowych zysków dla Uczelni. 
Teren przeznaczony pod zajęcia rekreacyjne, można 
wynająć w okresie wakacyjnym firmom zewnętrznym, 
które często organizują dla swoich pracowników ple-
nerowe imprezy integracyjne. Istnienie takiego za-
plecza rekreacyjnego podnosi również atrakcyjność 
naszych obiektów jako terenów wynajmowany na or-
ganizację konferencji, festynów, wystaw itp.
Dotyczy to również naszych terenów przy ulicy Jana i 
Jędrzeja Śniadeckich w Krakowie 

        Koszt inwestycji: około 1 200 000 zł 
               Zysk roczny: około     200 000 zł
Źródła finansowania: Środki własne,
                                    Inwestycje we współpracy  
                                    z firmami                       
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Akademicki Klub Fitness

Trudno dziś znaleźć w Krakowie uczelnię wyższą bez 
siłowni. Jednak z jakiegoś powodu naszej Akademii, 
nie udało się dorobić siłowni z prawdziwego zdarze-
nia przez ostanie 90 lat !!!  
Dlatego, jednym z moich pierwszych działań w roli 
Rektora, będzie zlecenie wykonania projektu i kosz-
torysu adaptacji pomieszczeń, pod budowę Akade-
mickiego Klubu Fitness- obiektu nowoczesnego i
 unikatowego na skale naszego miasta.
 
Zamierzam wspólnie z Kierownikiem Centrum Edu-
kacji Zawodowej, opracować i wdrożyć program 
szkoleń instruktorskich dla studentów i pracowni-
ków, w zakresie:
• Kurs instruktora fitness - ćwiczenia siłowe
• Kurs instruktora fitness - dla dzieci
• Kurs trenera II klasy fitness (aerobik)
• Kurs instruktora fitness (dla kobiet w ciąży)
• Kurs instruktora fitness pump
• Kurs instruktora Aqua Fitness
• Kurs Trenera Personalnego
• Kurs Trenera Kulturystyki
Uzyskane certyfikaty ukończenia kursów na naszej 
Akademii, umożliwią zatrudnienie kursantów w Aka-
demickim Klubie Fitness, a po ukończeniu nauki           
w naszej Akademii, w: związkach sportowych, ośrod-
kach sportu i rekreacji, ośrodkach kultury, różnego 
rodzaju klubach sportowych i rekreacyjnych, a tak-
że klubach komercyjnych. Ponadto osoba posia-
dająca nasze kursy, będzie mogła współpracować 
przy wszelkiego rodzaju projektach unijnych, przy 
których wymagane jest wykazanie przez trenera 
uprawnień zawodowych. Trenerzy II klasy są bardziej 
konkurencyjni na rynku pracy w stosunku do instruk-
torów/trenerów. Ukończenie kursów trenerskich II 
stopnia, wiąże się również najczęściej z wyższym wy-
nagrodzeniem.

        Koszt inwestycji: około 3 000 000 zł 
               Zysk roczny: około    500 000 zł
Źródła finansowania: Środki własne, zyski z CAS-ów
                                    Inwestycje we współpracy  
                                    z firmami, granty Unijne                       
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Strzelnica laserowej i dla broni palnej.

Nie ma miesiąca, abym nie dostawał sygnałów od 
podmiotów zewnętrznych, zainteresowanych wy-
najęciem strzelnicy sportowej. Do tej pory skon-
taktowali sie ze mną: KMP w Krakowie, Agencje 
Ochrony, Wojska Obrony Terytorialnej oraz wiele 
firm prywatnych i iventowych.
 
Wygląda na to, że  potrzebujemy takiej strzelni-
cy. Również po to, aby w pełni realizować efekty 
uczenia na kierunku Wychowanie Fizyczne w Służ-
bach Mundurowych i Kultura Fizyczna w Służbach 
Mundurowych na Akademii Wychowania Fizycz-
nego w Krakowie. 

        Koszt inwestycji: około 1 600 000 zł 
                Zysk roczny: około    300 000 zł
 Źródła finansowania:  W całości, ze środków przyzna-
                                    nych z MNiSW i MON                       



Cel Drugi- Inwestycje 2020-2028

Boisko rozgrzewkowe, modernizacja stadionu lekkoatletycznego

W związku z planowanymi III Igrzyskami Europej-
skimi  w roku 2023 w Krakowie, gdzie na obiek-
tach AWF miałaby się odbyć rywalizacja sportowa 
w wybranych dyscyplinach sportowych, konieczna 
jest modernizacja obiektów sportowych, w tym 
stadionu lekkoatletycznego, hali gier sportowych 
oraz stworzenie strefy do rozgrzewki pod konku-
rencje lekkoatletyczne, zgodnej z systemem cer-
tyfikowania obiektów lekkoatletycznych ustalo-
nym przez Komitet Techniczny IAAF. 

Dziś trudno przewidzieć, czy do planowanych 
igrzysk dojdzie. Swój plan modernizacji naszej 
Uczelni, przygotowywałem na długo przed szale-
jąca pandemią Covid-19, a dziś uważam, że może 
okazać się koniecznym zmiana założeń inwestycyj-
nych w tej dziedzinie.  

        Koszt inwestycji: około 2 300 000 zł 
               Zysk roczny: -
Źródła finansowania: Dotacje budżetowe, na 
                                    podstawie spec ustawy 
                                    o III Igrzyskach Europejskim                     



Cel Drugi- Inwestycje 2020-2028

Parkingi wielopoziomowy oraz Hostel AWF

Nasza uczelnia zlokalizowana jest pomiędzy:
Tauron-Areną, Parkiem Lotników Polskich, Muzeum 
Lotnictwa, hotelem Justyna, powstającym obok pry-
watnym akademikiem oraz biurowcami Politechniki 
Krakowskiej. 

To wyśmienita lokalizacja i wielka szansa dla nas.  Dy-
namiczny rozwój miasta w okolicy naszej uczelni oraz 
plany włodarzy Krakowa, przewidujące rozszerzenie 
strefy płatnego parkowania, częste  kłopoty z miejsca-
mi do parkowania na uczelni, to wystarczające powo-
dy, aby poważnie zastanowić się nad taka inwestycją. 

Wielopoziomowy parking z przestrzenią do wynajęcia 
na cele komercyjne wraz elektrownią solarną na dachu 
w połączeniu z Hostelem AWF,  stanowić będą stałe          
i istotne źródło dochodu dla uczelni oraz idealne miej-
sce do realizacji praktyk zawodowych dla studentów  
Wydziału Turystyki i Rekreacji. 
Idealnie byłoby móc stworzyć przestrzeń do rozwoju 
umiejętności studentów, oddając w ich ręce hostel. 
Specjalnie powołana do tego celu, Rada studencko-
-nauczycielska o statusie kadry zarządzającej, wybiera-
na w wyborach z kadencją na dwa lata, mogłaby prze-
jąć odpowiedzialność na hostel, ucząc w ten sposób 
prowadzenia i zarządzania istniejącym obiektem w 
realnym świecie biznesu hotelowego.

Wypracowane zyski w ustalonej części, mogłyby sta-
nowić wynagrodzenie dla Rady, studentów odbywają-
cych praktykę lub studentów na studiach niestacjonar-
nych. Parking dla pracownikow i studentów zostanie 
udostepniony na preferencyjnych warunkach.

        Koszt inwestycji:  około  7 000 000 zł 
                Zysk roczny:  około  2 200 000 zł
 Źródła finansowania:  Finansowanie zewnętrzne poprzez   
                                      sponsoring lub środki unijne lub 
                                      kredyt inwestycyjny.                  



Cel Trzeci- Dydaktyka

Uczelnia musi kontynuować wdrażanie kolejnych 
modułów sytemu USOS. Pełna informatyzacja obie-
gu dokumentów odciąży studentów i pracowników, 
przyspieszy również uzyskiwanie decyzji przez zain-
teresowanych. Pełniejsza integracja zadań dziekana-
tów oraz działu nauczania i spraw socjalno-bytowych 
spowoduje, że miejscem składania wszelkiego rodza-
ju podań jak i uzyskiwania decyzji będzie przestrzeń 
USOSa. 

Dla współczesnej dydaktyki obok wsparcia organiza-
cyjnego ze strony Uczelni, niezbędne jest nowocze-
sne zaplecze dydaktyczne. 

Zamierzam zintensyfikować pozyskiwanie środków 
nie tylko na rozwój nauki, ale również na dydaktykę. 
Jestem przekonany, że odpowiednia współpraca 
z otoczeniem gospodarczym spowoduje, że zabez-
pieczenie pracowników w niezbędne pomoce czy 

sprzęt sportowy, może odbywać się bez ponoszenia 
kosztów przez Akademię. 

Zdobyte środki finansowe będą mogły zostać prze-
znaczone na najwyższej klasy urządzenia, wspomaga-
jące nauczanie np. multimedialne stoły anatomiczne, 
fantomy, niezbędne oprogramowanie.
 
Nowoczesna dydaktyka to też zaspokajanie oczeki-
wań przyszłych studentów i rynku pracy. Wiąże się to 
z konieczności dokonywania systematycznych analiz 
potrzeb w celu modyfikowania oferty edukacyjnej 
przez zmiany programów studiów i otwieranie no-
wych kierunków. Odpowiedzią będzie uruchomie-
nie kształcenia na kierunku Dietetyka, Ratownictwo 
Medyczne czy Kultura Fizyczna w Służbach mundu-
rowych.



Cel Czwarty- Nauka

Ustawa 2.0 nakłada na Akademię Wychowania 
Fizycznego w Krakowie coraz większe wymaga-
nia w zakresie badań naukowych. To dobra i zła 
wiadomość. Dobra, gdyż nasza Akademia winna 
się rozwijać naukowo, ale zła z powodu ogromu 
pracy, jaki przed nami. 

Wysoce ważny staje się aspekt rozwoju kadr 
naukowych, który umożliwi nam również  utrzy-
manie kategorii naukowej B+, gwarantującej 
utrzymanie aktualnego statusu Akademii Wy-
chowania Fizycznego w Krakowie.
 
Jednak, aby się tak stało, musi dojść do znacz-
nego zwiększenia nakładów na naukę, nie tylko           
z subwencji ale i ze środków wypracowanych 
przez AWF w Krakowie. 

Uczelnia winna pokrywać koszty publikacji, tłu-
maczeń, a także wspierać pracowników  w roz-
woju naukowym poprzez ułatwienia w realizacji 
projektów badawczych, realizowanych w koope-
racji z zewnętrznymi podmiotami krajowymi i za-

granicznymi (granty NCBiR, NCN, granty Euro-
pejskie, współpracę z przemysłem oraz klubami 
i stowarzyszeniami sportowymi). 

Chcąc aby Uczelnia dążyła do uzyskania jako-
ści badań naukowych do poziomu europejskie-
go, konieczne wydaje się utrzymanie kierunku  
zmian w tym obszarze, jakie zachodziły w ostat-
nich latach.  Utworzenie Centralnego Laborato-
rium Naukowo Badawczego i jego certyfikacja 
(ISO 9001), a także włączanie nowo powstałych  
pracowni w jego struktury, będą systematycznie 
zwiększać potencjał naukowy naszej Uczelni. 
 
W najbliższym czasie konieczne jest także rozwi-
nięcie wewnętrznego systemu oceny jakości ba-
dań naukowych i wspieranie najlepszych zespo-
łów badawczych oraz powołanie pełnomocnika 
ds. parametryzacji. 



Przedstawiłem Państwu niektóre z moich pomysłów, 
możliwych do realizacji na przestrzeni kilku najbliż-
szych lat. 

Wiem, że program wygląda ambitnie, a niektórzy 
sceptycy i krytycy mogą uważać go za nierealny, ale         
z tego względu przedstawiłem Państwu możliwe źró-
dła finansowania tych pomysłów. 

Wszystko zaczyna się od idei i planów. A ja głęboko 
wierze, że w końcu ruszymy do przodu i uda się te 
pomysły zrealizować i stworzyć z AWF nowoczesny 
ośrodek dydaktyczno-badawczo-naukowy, w którym 
będziemy nie tylko godziwie zarabiać, ale również 
chwalić się nim na zewnątrz. 
By udało się to osiągnąć, wymagać to będzie jednak 
współpracy Nas wszystkich. Mam nadzieje, że podzie-
lają Państwo moje idee i pozwolicie byśmy je wspól-
nie realizowali, tworząc nową jakość zarządzania  
i nowy wizerunek AWF.

Tomasz Pałka




