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WYKSZTAŁCENIE 

1983 - Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, 

mgr, dyplom z wyróżnieniem 

1994 - Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, dr 

nauk o kulturze fizycznej 

2005 - Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, dr 

nauk o kulturze fizycznej, dr hab. nauk o kulturze fizycznej 

 

SZKOLENIA I UPRAWNIENIA 

1983 - instruktor sportu w piłce nożnej, instruktor sportu w koszykówce 

1985 - trener klasy II w piłce nożnej 

1992 – trener klasy I w piłce nożnej 

2003- trener klasy mistrzowskiej w piłce nożnej 

2008 - instruktor rekreacji ruchowej w narciarstwie alpejskim 

2013 - trener licencjonowany UEFA A 

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 

od 1984 roku w AWFiS w Gdańsku 

od 2006 roku do 2012 roku profesor we Wszechnicy Mazurskiej w Olecku  

od 1984 do 1997 roku trener piłki nożnej na wszystkich poziomach zaawansowania 

sportowego w SKS Bałtyk Gdynia  



od 1997 do 2000 roku trener/dyrektor ds. sportowych w Szkole Mistrzostwa Sportowego LO 

PZPN,  

od 2005 do2008 roku - dyrektor Uczelnianego Centrum Edukacji Ustawicznej AWFiS 

od 2008 do 2012 roku dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego AWFiS 

od 2010 do 2012 roku  kierownik Katedry Zespołowych Gier Sportowych i Sportów Walki 

AWFiS 

od 2012 do 2018 roku  kierownik Zakładu Zespołowych Gier Sportowych AWFiS 

od 2013 do 2016 roku trener koordynator w Pomorskim Związku Piłki nożnej  

od 2015 do 2018 roku nauczyciel/trener w Zespole Szkół Sportowych i Ogólnokształcących 

w Gdańsku  

od 2016 do 2020 roku wiceprezes ds. Szkolenia w Pomorskim Związku Piłki nożnej  

od 2019 roku kierownik Katedry Sportu AWFiS 

 

CZŁONKOSTWO W TOWARZYSTWACH NAUKOWYCH I RADACH NAUKOWYCH 

Członek Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego Gier Sportowych  

Członek Komitetu Redakcyjnego Wydawnictwa AWFiS 

Redaktor tematyczny Journal of Health and Physical Activity 

 

STAŻE NAUKOWE, PROJEKTY BADAWCZE 

2000 - staż naukowy w Uniwersytecie Kilońskim w Kilonii 

2004 - staż naukowy w Narodowym Instytucie Sportu Ukrainy 

2005-2007 – projekt badawczy AWFiS pt. Kierunki optymalizacji treningu zespołowych gier 

sportowych na podstawie badań zespołów wyczynowych, wykonawca 

2007-2009 - projekt badawczy AWFiS pt. Trening sportowy jako edukacja. Osobowościowe i 

społeczne zmiany sportowca w różnych fazach jego kariery. Psychologiczny wymiar zmiany 

sportowca w sytuacji treningu i zawodów, wykonawca 

2006-2007 - projekt badawczy pt. Optymalizacja procesu treningowego w zespołowych grach 

sportowych na podstawie badań drużyn o różnych poziomach zawansowania sportowego, 

kierownik  

2008-2009 – projekt badawczy AWFiS pt. Prakseologiczne modele odwzorowujące 

sprawność działania w grach w piłkę nożną, kierownik 

2010-2012  projekt badawczy WM pt. Identyfikacja sprawności działania zawodników 

poszczególnych pozycji w zespołowych grach sportowych, kierownik 

 



NAJWAŻNIEJSZE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

2002 - najlepszy artykuł naukowy Sportu Wyczynowego 

2006 - nagroda indywidualna MSzWiN za rozprawę habilitacyjną 

2004, 2005, 2008, 2010 - nagroda indywidualna Rektora AWFiS za działalność naukową 

2009 - medal KEN 

2012 - srebrny Krzyż Zasługi 

 

GŁÓWNE ZAINTERESOWANIA BADAWCZE 

Teoria sportu - efektywność procesu treningowego w grach sportowych 

Teoria zespołowej gry sportowej – nabór i selekcja osobników uzdolnionych w kierunku gier 

sportowych, ewaluacja sprawności działania w grze sportowej 

 


