
Sprawozdanie  

z działalności Komisji ds. Sportu Akademickiego KRASP 

w kadencji 2016-2020 
 

Komisja pracowała w składzie: 

Prof. Tomasz Łodygowski (Politechnika Poznańska - rektor) – przewodniczący 

1. Prof. Stanisław Adamczak (Politechnika Świętokrzyska - były rektor) 

2. Prof. Jan Kazior (Politechnika Krakowska – rektor) 

3. Prof. Tadeusz Markowski (Politechnika Rzeszowska – rektor) 

4. Prof. Arkadiusz Mężyk (Politechnika Śląska – rektor) 

5. Prof. Stanisław Michałowski (UMCS Lublin – rektor) 

6. Dr hab. Andrzej Rokita (AWF Wrocław – rektor) 

7. Prof. Tadeusz Słomka (AGH Kraków – rektor) 

8. Prof. Jerzy Smorawiński (AWF Poznań – były rektor) 

9. Prof. Wiesław Trąbczyński (Politechnika Świętokrzyska – rektor) 

10. Prof. Arkadiusz Tyka (AWF Kraków – rektor) 

11. Dr hab. Jacek Wróbel (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Szczecin – rektor) 

12. Prof. Janusz Zarębski (Akademia Morska Gdynia - rektor) 

Komisja zajmowała się głównie stanem sprawności fizycznej studentów oraz udziałem części z nich 

w sporcie akademickim. Najważniejszym efektem prac było stwierdzenie, poparte badaniami 

młodzieży akademickiej, o bardzo niskim przeciętnym poziomie ich sprawności. Badania 

przeprowadzone na reprezentatywnych próbach (ponad 5000 studentów) wykazały, że średni 

poziom sprawności naszej młodzieży jest na poziomie 70-latka Szweda lub Norwega. Ten wynik jest 

zatrważający i skłonił Komisję do wnioskowania o pozostawienie punktacji ECTS z WFu przy ocenie 

studentów, których trzeba nakłaniać do uprawiania ćwiczeń fizycznych służących ich zdrowiu. 

Komisja analizowała również wyniki konkurencji sportowych podejmowanych w ramach struktur AZS. 

Wynika z nich, że część studentów (zwykle w uczelniach nie więcej niż 5%) aktywnie uczestniczy w 

działalności AZS. Wyniki sportowe rywalizacji między uczelniami wskazują, że są zgodne z nakładami 

finansowymi na sport studencki oraz wielkością potencjału ludzkiego. Najlepiej w tej rywalizacji 

prezentują się politechniki, które w ostatnich latach przynajmniej dwie są na podium a w dziesiątce 

corocznie jest ich ok. sześciu. Z tej części wynika wniosek o zwiększenie finansowania studentów na 

sport akademicki, co nie koniecznie prowadzi do wyszkolenia mistrzów ale z pewnością do 

poprawienia kondycji fizycznej wszystkim potrzebnej do życia. 


