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Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Od pierwszych 

dni życia związany jest z Białą Podlaską, Filią Akademii Wychowania 

Fizycznego w Białej Podlaskiej oraz lekką atletyką. Swoją przygodę ze 

sportem rozpoczął w klubie AZS-AWF Biała Podlaska, gdzie do dziś dnia realizuje się jako trener 

lekkiej atletyki. Sam, jak i jego podopieczni wielokrotnie zdobywali medale mistrzostw Polski w 

skoku w dal i trójskoku. Warto wspomnieć, że latach 2012-2014 był trenerem kadry Polski w skoku 

w dal i trójskoku. Obecnie jest pracownikiem Zakładu Lekkiej Atletyki oraz prodziekanem ds. 

kształcenia. Funkcję prodziekana pełnił również w poprzedniej kadencji. Obecnie sprawuje także 

inne funkcje, takie jak: koordynator wydziałowego programu wymiany studenckiej „Mosty”; 

przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia; członek Senatu Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie; członek senackiej Komisji ds. Dydaktyki Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie; członek Rady Wydziału Wychowania 

Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej. W roku 2012 przewodniczył zespołowi, którego zadaniem 

było wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji na kierunku wychowanie fizyczne i sport  

w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej. Z kolei w roku 2014 został 

powołany na lidera zespołu merytorycznego odpowiedzialnego za stworzenie Krajowej Ramy 

Kwalifikacyjnej w sektorze sport w ramach projektu ogłoszonego przez Instytut Badań Edukacyjnych. 

Od 2012 r. pełni rolę redaktora tematycznego czasopisma „Polish Journal of Sport and Tourism”.  

W poprzednim roku zakończył projekt badawczy, pt. Sterowanie długością kroku biegowego jako 

determinant wyniku sportowego w skoku w dal i trójskoku. Projekt ten był finansowany przez 

MNISW, w ramach programu „Rozwój Sportu Akademickiego”. Jest autorem i współautorem ponad 

40 prac naukowych z zakresu treningu plyometrycznego, skoku w dal i trójskoku oraz skupienia 

uwagi w treningu sportowym. Od roku 2006 wypromował 55. magistrantów i 13. licencjatów. 

Czterokrotnie, w ramach programu Erasmus, wizytował uczelnie zagraniczne w Grecji, Hiszpanii  

i Portugalii. Również, czterokrotnie odbierał indywidualną nagrodę Rektora AWF. Jest aktywnym 

prelegentem, swoją wiedzą i umiejętnościami dzieli się między innymi na kursach  

w Szkole Trenerów PZPN w Białej Podlaskiej, kursach organizowanych przez krajowe 

i wojewódzkie związki sportowe (np. PZLA) oraz instytucje naukowo-badawcze jak Instytut Sportu  

w Warszawie. 


