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Wykształcenie  

Daty od października 1967 do czerwca 1971 

Nazwa / tytuł uzyskanych 

kwalifikacji 

Magister wychowania fizycznego 

Podstawowe dziedziny kształcenia 

/ nabyte umiejętności zawodowe 

Wychowanie fizyczne – trener klasy II w gimnastyce 

sportowej, instruktor fizjoterapii 

Nazwa i typ instytucji edukacyjnej 

/ szkoleniowej 

Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego w Krakowie 

Daty Od 1985 do 1999 

Nazwa/tytuł uzyskanych 

kwalifikacji 

Doktor nauk o kulturze fizycznej – 1985 

Podstawowe dziedziny kształcenia Nauki o kulturze fizycznej 

 

Nazwa i typ instytucji edukacyjnej/ 

szkoleniowej Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu 

Daty Od 2000 do teraz 

Nazwa/ tytuł uzyskanych 

kwalifikacji Doktor habilitowany - 2000 

Podstawowe dziedziny kształcenia Nauki o kulturze fizycznej 

Nazwa i typ instytucji 

edukacyjnej/szkoleniowej 

Narodowy Uniwersytet Wychowania Fizycznego i 

Sportu w Kijowie 

Nazwa/tytuł uzyskanych 

 kwalifikacji Profesor nadzwyczajny - 2000 stanowisko 

Nazwa i typ instytucji 

edukacyjnej/szkoleniowej 

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w 

Gdańsku 

Nazwa/ tytuł uzyskanych 

kwalifikacji 

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej Andrzeja Dudy z dnia 25 lutego 2019 roku 

otrzymałem tytuł naukowy profesora nauk o kulturze 

fizycznej 

Szkolenia 

Daty Od 1993 do teraz 

Nazwa/tytuł uzyskanych 

 kwalifikacji Sędzia międzynarodowy w gimnastyce sportowej 

Nazwa i typ instytucji 

edukacyjnej/szkoleniowej 

Międzynarodowy kurs sędziowski organizowany 

przez Polski Związek Gimnastyczny 

Daty Od 1996 do teraz 

Nazwa/tytuł uzyskanych 

 kwalifikacji Trener klasy mistrzowskiej w gimnastyce sportowej 

mailto:stanislaw.sawczyn@awf.gda.pl


Nazwa i typ instytucji 

edukacyjnej/szkoleniowej 

Kurs organizowany przez Polski Związek 

Gimnastyczny 

Daty Od 2001 

Nazwa/tytuł uzyskanych  

kwalifikacji Nauczyciel dyplomowany 

Nazwa i typ instytucji 

edukacyjnej/szkoleniowej Kuratorium Oświaty i Wychowania w Gdańsku 

Daty Od 2006 

Nazwa/tytuł uzyskanych 

 kwalifikacji 

Instruktor rekreacji ze specjalnością narciarstwo 

zjazdowe 

Nazwa i typ instytucji 

edukacyjnej/szkoleniowej 

Studia Podyplomowe Akademii Wychowania 

Fizycznego i Sportu w Gdańsku 

Doświadczenia zawodowe 

Daty od września 1971 do września 1974 

Zawód lub zajmowane  

stanowisko Nauczyciel wychowania fizycznego 

Nazwa i adres pracodawcy Liceum Ogólnokształcące w Miechowie 

Typ działalności lub sektor Edukacja 

Daty Od października 1974 do teraz 

Zawód lub zajmowane  

stanowisko Nauczyciel akademicki 

Nazwa i adres pracodawcy 

 

Akademia Wychowania fizycznego i Sportu w 

Gdańsku 

Typ działalności lub sektor Nauka - dydaktyka 

Daty Od 1976 do 2003  

Zawód lub zajmowane 

stanowisko 

Trener gimnastyki sportowej mężczyzn 

 

Nazwa i adres pracodawcy 

Typ działalności lub sektor 

AZS AWF w Gdańsku - sport kwalifikowany 

 

Umiejętności i kompetencje 

Język(i) ojczysty(e język polski 

Inne języki: 

 

angielski – znajomość bierna 

rosyjski – znajomość czynna 

Umiejętności i kompetencje 

społeczne 

 

− umiejętność współpracy w zespole 

− umiejętność rozmowy w bezpośrednim 

kontakcie z klientem 

− umiejętność kierowania zespołem badawczym 

Umiejętności i kompetencje 

organizacyjne 

 

− zmysł organizacyjny 

− doświadczenie w kierowaniu procesem  

 treningowym w sporcie kwalifikowanym 

 i sporcie powszechnym 

Inne umiejętności  Prawo jazdy kategorii A i B 

 

  



Działalność naukowa: 

− 194 publikacje 

− 9 wypromowanych doktorów i 140 magistrów 

− członek Komitetu Naukowego 5 czasopism 

− nagroda resortowa w 2002 roku za pracę habilitacyjną 

− członek Gdańskiego Towarzystwa Naukowego 

− członek ECSS (European College of Sport Science). 

Moja działalność naukowa trwa od czterdziestu pięciu lat. W tym czasie podjąłem wysiłek 

naukowy dotyczący doskonalenia treningu sportowego oraz próby określenia zdolności 

adaptacyjnych organizmu ludzkiego do wysiłku fizycznego, ze szczególnym uwzględnieniem 

poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie efektywności procesu treningowego w gimnastyce 

sportowej, dyscyplinach sportowych o złożonej strukturze ruchu , wybranych dyscyplinach 

sportowych i treningu zdrowotnym. 

 

Pełnione funkcje:  

− Kierownik Zakładu Gimnastyki Podstawowej 1990-2008, 

− Dziekan 2002/2003, 2005-2008, 2010-2012, 

− Kierownik Katedry Sportu 2008-2012, 

− Pełniący obowiązki Rektora (komisarza – 2010,  

− Kierownik Katedry Sportu Powszechnego 2012-2016,  

− Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą 2012-2014, 

− Członek Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów  

Akademickich Szkół Polskich - KRASP (2012 – 2016), 

− Koordynator ds. Laboratoriów Naukowych AWFiS od 2012. 

 

Pełnione funkcje w sporcie kwalifikowanym:  

− Trener - koordynator Sekcji Gimnastycznej AZS AWF Gdańsk,  

− Wiceprezes Okręgowego Związku Gimnastycznego ds. Szkoleniowych, 

− Członek Rady Trenerów w Polskim Związku Gimnastycznym, 

− Przewodniczący Komisji Szkoleniowej Polskiego Związku Gimnastycznego 

 

 

  



Zakończone przewody doktorskie: 

 

1. Wiesława Pilewska „Sprawność fizyczna i cechy budowy somatycznej, jako podstawa 

modelowych charakterystyk zawodników i zawodniczek w tańcu sportowym”, AWFiS w 

Gdańsku, 2003 r. („Physical fitness and somatic features, as the basis for model 

characteristics of athletes and athletes in sport dance”)  

2. Tetyana Kuehne „Efektywność programu ćwiczeń siłowych w treningu zdrowotnym  

a korekcja nadwagi u kobiet w wieku średnim”, AWFiS w Gdańsku 2007 r. („The 

effectiveness of the strength training program in health training and correction of overweight 

in middle-aged women”) 

3. Zbigniew Czubek „Specyfika wymagań różnych klas olimpijskich a wydolność fizyczna 

żeglarzy o wysokich kwalifikacjach”, AWFiS w Gdańsku, 2007 r. („The specificity of the 

requirements of various Olympic classes and the physical capacity of highly qualified 

sailors”)  

4. Andrzej Lachowicz „Skuteczność treningu 11-13 letnich piłkarzy nożnych w oparciu o gry 

małe i pomocnicze”, AWFiS w Gdańsku, 2008 r. („Training effectiveness of 11-13 year old 

soccer players based on small and helper games”) 

5. Andrzej Kochanowicz „Sprawność fizyczna a efektywność szkolenia technicznego 

gimnastyków na etapie ukierunkowanym” – AWFiS w Gdańsku, 2010 r. („Physical fitness 

and the effectiveness of technical training of gymnasts at the targeted stage”) 

6. Leon Biskup „Długookresowa kontrola wytrzymałości specjalnej a efektywność procesu 

treningowego gimnastyków na etapie przygotowania ukierunkowanego” – AWF Kraków, 

2012 r. („Long-term control of special endurance and the effectiveness of the training 

process of gymnasts at the stage of targeted preparation”) 

7. Agnieszka Cybulska „Specjalny trening mięśni wdechowych w programie zajęć fitness a 

wydolność fizyczna kobiet w wieku 20-25 lat” – AWFiS w Gdańsku, 2012 r. („Special 

respiratory muscle training in the fitness program and physical performance of women aged 

20-25”)  

8. Agnieszka Zabrocka „Efektywność procesu szkoleniowego i selekcji na etapie 

początkowym w tańcu sportowym” AWFiS w Gdańsku, 2013 r. („Special inspiratory muscle 

training in the fitness program and physical performance of women aged 20-25”) 

9. Natalia Rajkowska „Zmodyfikowana próba Valsalvy a przestrzeń pomiędzy stronami 

mięśnia prostego brzucha u mężczyzn uprawiających podnoszenie ciężarów”. AWFiS, 

Gdańsk, 2019. („A modified Valsalva test and the space between the sides of the rectus 

abdominis in men lifting weights”) 

 

Wszczęte przewody doktorskie: 

1. Tomasz Dudziak „Trening zdrowotny realizowany metodą obwodową a skład ciała i 

wydolność fizyczna dzieci z nadwagą i otyłością w wieku 9-11 lat”  

(“Health training implemented by the peripheral method and body composition and physical 

fitness of overweight and obese children aged 9-11 years” 

 


