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1. Dane osobowe: 

 

 Piotr Gawda  

 

 

 

 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe – z podaniem nazwy, miejsca i roku 

ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej:   

 

1995 r. – uzyskanie tytułu lekarza medycyny (z wynikiem bardzo dobrym), Wydział Lekarski 

z Oddziałem Stomatologii Akademii Medycznej w Lublinie (obecnie Uniwersytet Medyczny 

w Lublinie). 

1999 r. – uzyskanie tytułu specjalisty 1-go stopnia w dziedzinie rehabilitacja medyczna  

–pod kierunkiem Prof. dr hab. n med. Andrzeja Skwarcza, Wydział Lekarski z Oddziałem 

Stomatologii Akademii Medycznej w Lublinie (obecnie Uniwersytet Medyczny w Lublinie).  

2003 r. – uzyskanie stopnia doktora nauk medycznych, Wydział Lekarski z Oddziałem 

Stomatologii Akademii Medycznej w Lublinie (obecnie Uniwersytet Medyczny w Lublinie), 

promotor: Prof. dr hab. n med. Andrzej Skwarcz, tytuł rozprawy: „Kształtowanie się 

wskaźników biomechanicznych części lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa u pacjentów 

leczonych operacyjnie z powodu kręgozmyku”. 

2004 r. – uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie rehabilitacji medycznej (specjalista 2-go 

stopnia z rehabilitacji medycznej) pod kierunkiem Dr Andrzeja Dziduszko- Centrum 

Egzaminów Medycznych w Łodzi.  

2017 r. – uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej pod kierunkiem  

Dr Zbigniewa Nowosadzkiego – Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi.  
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3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych:   

 

- 1995-1996 – staż podyplomowy w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 4  

w Lublinie,  

- 1997-2005 – asystent Kliniki Rehabilitacji Akademii Medycznej w Lublinie (obecnie Klinika 

Ortopedii i Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie),   

- 2005-2006- adiunkt Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 

- 2005-2009- asystent w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu, 

- 2006 r. do chwili obecnej- starszy asystent Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji w SPSK 4  

w Lublinie, 

- 2006 r. do chwili obecnej- Adiunkt Katedry Fizjoterapii, Rehabilitacji i Balneoterapii 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 
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4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 

marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach  

i tytule w zakresie sztuki (Dz. U nr 65, poz. 595 ze zm.):   

Jako osiągnięcie naukowe przedstawiono monografię autorską, opublikowaną w 

wydawnictwie BiFolium 2018 ISBN 978-83-87991-88-0 

4.1 Tytuł osiągnięcia naukowego:   

Ocena stanu wytrenowania biegaczy na podstawie współczynników 

frekwencji startowej, parametrów wytrzymałościowych i aktywności 

bioelektrycznej mięśni” 

Wprowadzenie. Współczesny sport wyczynowy wymaga od zawodników ciągłego rozwoju 

zdolności motorycznych oraz zwiększania parametrów fizjologicznych układu ruchu. Nieustanna 

poprawa rezultatów sportowych zawodników jest warunkowana poprzez odpowiedni dobór 

nowoczesnych narzędzi oraz indywidualne określanie optymalnych metod treningowych. Aktualne 

systemy szkoleniowe sportowców, oparte o najnowsze doniesienia z dziedziny fizjologii, genetyki oraz 

rehabilitacji sportowej, pozwalają na zwiększanie obciążenia treningowego oscylującego na granicy 

możliwości adaptacyjnych organizmu, przy zminimalizowaniu ryzyka odniesienia kontuzji i 

negatywnego wpływu na ogólny stan zdrowia. Podniesienie poziomu szkolenia zawodników 

warunkowane jest ciągłym rozwojem kształcenia kadry szkoleniowej, w tym trenerów i lekarzy, a tak-

że fizjoterapeutów sportowych wraz z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi badawczych 

bazujących na najnowszych osiągnięciach współczesnej nauki. W pracy przedstawiono obiektywne 

metody oceny efektów treningowych sportowców oparte o badania własne przeprowadzone w ramach 

niniejszej pracy, jak i o wcześniejsze doniesienia autora oraz dane z aktualnego piśmiennictwa. 

Omówiono metody badawcze, wykorzystujące zaawansowane narzędzia pomiarowe, umożliwiające 

kontrolę efektywności treningu sportowego, które stanowią doskonałe narzędzia diagnostyczne w 

zakresie medycyny sportowej. Zastosowane protokoły badawcze pozwalają na ocenę postępów 

treningowych, profilaktykę i identyfikację stopnia urazów układu ruchu, powstałych wskutek 

aktywności sportowej, a także dają możliwość nieinwazyjnego monitorowania oraz modyfikacji 

zastosowanych procedur rehabilitacyjnych. Prezentowane wyniki badań własnych, w połączeniu z 

analizą aktualnego piśmiennictwa dotyczącego medycyny sportowej wskazują na obszary badawcze, 

których zastosowanie w praktyce może w istotny sposób wpłynąć na sukcesy sportowca. Wykorzystane 

procedury badawcze opisane w niniejszej pracy mogą być pomocne w planowaniu efektywnego, 

indywidualnego treningu sportowego. 

Omówienie celu naukowego: 

Celem pracy  była ocena stanu wytrenowania biegaczy na podstawie zebranych informacji o 

frekwencji startowej zawodnika, analizie parametrów wytrzymałościowych w oparciu o badanie 

restytucji tętna oraz wskaźników zmęczenia określanych na podstawie aktywności bioelektrycznej 

mięśni rejestrowanej sEMG. Ponadto celem pracy było porównanie tych parametrów pomiędzy 
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sprinterami a  biegaczami średniodystansowymi. Ocena stanu wytrenowania biegacza daje możliwość 

obiektywnego monitorowania postępów treningowych w zakresie profilaktyki kontuzji, wytrzymałości 

mięśniowej oraz wydolności biegaczy. 

Cele szczegółowe obejmowały: 

1. Porównanie parametrów wysokości i masy ciała pomiędzy sprinterami i biegaczami 

średniodystansowymi. 
 

2. Porównanie wskaźników zmęczenia mięśniowego IF wyznaczonych na podstawie pomiaru 

amplitudy sygnału sEMG pomiędzy sprinterami i biegaczami średniodystansowymi. 
 

3. Porównanie średniej wartości restytucji tętna pomiędzy sprinterami i biegaczami 

średniodystansowymi. 
 

4. Sprawdzenie występowania zależności pomiędzy wartościami wskaźników zmęczenia 

mięśniowego IF a średnią wartością restytucji tętna w badanych grupach. 

5. Porównanie średniej wartości wskaźnika frekwencji startowej urazowej narządu ruchu IFS(t) 

pomiędzy sprinterami i biegaczami średniodystansowymi. 

6. Sprawdzenie występowania zależności pomiędzy wskaźnikami frekwencji startowej urazowej 

narządu ruchu IFS(t) z wartościami wskaźników restytucji tętna. 

7. Sprawdzenie występowania zależności pomiędzy wskaźnikami frekwencji startowej urazowej 

narządu ruchu IFS(t)) z wartościami wskaźników zmęczenia mięśni IF na podstawie pomiarów 

sygnału sEMG. 

Na podstawie celów szczegółowych sformułowano następujące hipotezy badawcze: 

1. Wartości średniej masy ciała będą większe u sprinterów w porównaniu do biegaczy 

średniodystansowych u których wysokość ciała jest równa. 

2. Wartości wskaźników zmęczenia mięśniowego IF będą niższe u biegaczy 

średniodystansowych w porównaniu ze sprinterami. 

3. Wartości średnie restytucji tętna będą większe u biegaczy 

średniodystansowych w porównaniu ze sprinterami. 

4. Wystąpią istotne zależności pomiędzy wartościami wskaźników zmęczenia 

mięśni IF a średnią wartością restytucji tętna w badanych grupach. 

5. Wartości współczynników frekwencji startowej urazowej narządu ruchu 

IFS(t) będą większe u biegaczy średniodystansowych w porównaniu do 

sprinterów. 

6. Nie wystąpią istotne zależności pomiędzy współczynnikami frekwencji 

startowej urazowej narządu ruchu IFS(t) a wartościami wskaźników 

restytucji tętna u biegaczy. 

7. Wystąpią istotne zależności pomiędzy współczynnikami frekwencji 

startowej urazowej narządu ruchu IFS(t)  a wartościami wskaźników 

zmęczenia mięśniowego IF wyznaczonych na podstawie pomiarów sygnału  

sEMG. 
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Materiał i metody. Badania przeprowadzono na grupie 66 profesjonalnych biegaczach płci męskiej, 

z minimalnym doświadczeniem treningowym wynoszącym 2 lata, trenujących bieganie średnio 4 razy 

w tygodniu, w zależności od indywidualnego planu treningowego. Badaniami objęto zawodników 

trenujących w lekkoatletycznych klubach województwa lubelskiego oraz w akademickich sekcjach 

lekkoatletycznych uczelni lubelskich. Wszystkie osoby badane nie odniosły w ciągu ostatnich 3 

miesięcy przed badaniem żadnej istotnej kontuzji, która mogłaby mieć wpływ na wynik badania. Na 

przeprowadzenie badań uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

(KE-0254/331/2015). Badania były przeprowadzane w okresie przedstartowym (kwiecień-maj) w 2016 

roku, w Pracowni Badań Wydolnościowych w Lublinie. Biegacze zostali sklasyfikowani w dwóch 

grupach po 33 osoby. Pierwszą grupę stanowili sprinterzy, startujący w zawodach na dystansach 100 i 

200 metrów (średni wiek 21.1±6.3 lat). Drugą grupę stanowili biegacze średniodystansowi, startujący 

na zawodach na dystansach 800 i 1500 metrów (średni wiek 20.2±7.2 lat). Współczynnik Frekwencji 

Startowej IFS biegacza opracowany został na podstawie specjalnie zaprojektowanego kwestionariusza, 

wg którego przeprowadzone zostały wywiady z zawodnikami oraz w niektórych przypadkach (gdy 

informacje dotyczyły planów treningowo-startowych ) uzupełniany wywiadem  z trenerem zawodnika. 

W celu określenie średniej wartości restytucji tętna wykorzystano test wydolnościowy na który składało 

się 6 cykli biegowych z prędkością kolejno 1.7, 2.2, 2.8, 3.3, 3.9, 4.4 m/s trwających 180 s. Czas odstępu 

między kolejnymi biegami wynosił 60 s. Test wydolnościowy przeprowadzono na bieżni treningowej 

Laufergotest Leb Jaeger. Przez cały czas trwania testu rejestrowano wartości tętna biegacza z 

wykorzystaniem pulsometru Forerunner 310XT Garmin. Do analizy statystycznej wykorzystano średnią 

wartość restytucji mierzoną od momentu zakończenia każdego cyklu biegowego, do momentu 

zakończenia przerwy następującej po danym cyklu. Wskaźnik zmęczenia mięśnia IF został określony 

poprzez podzielenie średniej wartości amplitudy sEMG ostatnich 3 s skurczu izometrycznego (57-60 s) 

przez średnią wartość amplitudy sEMG pierwszych trzech sekund skurczu (0-3 s). Metody statystyki 

opisowej zastosowane do opracowania wyników w niniejszej pracy zostały poszerzone o wartości 

średnie oraz odchylenia standardowe. W celu określenia istotności różnic w zakresie  długości i masy 

ciała, współczynników frekwencji startowej oraz średniej wartości restytucji i wartości wskaźnika 

zmęczenia pomiędzy sprinterami a biegaczami średniodystansowymi zastosowano test U Manna-

Whitney’a. Do sprawdzenia występowania zależności między średnimi wartościami restytucji tętna a 

wartościami wskaźnika zmęczenia,  współczynnikiem frekwencji startowej a średnimi wartościami 

restytucji tętna oraz współczynnikiem frekwencji startowej a wartościami wskaźników zmęczenia 

mięśnia  wykorzystano współczynnik rho-Spearmana. Poziom istotności w niniejszej pracy ustalono na 

poziomie p ≤ 0,05 oraz p ≤ 0,01 w przypadku analizy rho-Spearmana.  

Wyniki. Analiza statystyczna pod względem charakterystyki badanych grup nie wykazała istotnych 

różnic w zakresie wieku i wysokości ciała pomiędzy sprinterami a biegaczami średniodystansowymi. 

Natomiast wykazała, iż masa ciała sprinterów jest istotnie statystycznie większa od masy ciała biegaczy 

średniodystansowych. Stwierdzono występowanie istotnych statystycznie różnic w wartościach 

Współczynnika Frekwencji Startowej urazowe IFS(t), wskaźnika zmęczenia IF mięśni obszernych 

przyśrodkowych pomiędzy sprinterami a biegaczami średniodystansowymi. Wykazano występowanie 

istotnych statystycznie różnic w wartościach średnich restytucji tętna pomiędzy sprinterami a 
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biegaczami średniodystansowymi. Analiza zależności pomiędzy wartością wskaźnika zmęczenia IF 

mięśni obszernych przyśrodkowych a średnią wartością restytucji tętna jak również wartościami 

wskaźnika zmęczenia IF a wartością Współczynnika Frekwencji Startowej urazowej IFS(t)  wśród 

biegaczy w obydwu grupach wykazała występowanie istotnej korelacji, gdyż współczynnik korelacji 

rang Spearmana wyniósł odpowiednio -0,451 (p ≤ 0,01),  i  -0,355 (p ≤ 0.01). Wraz ze wzrostem średniej 

wartości restytucji tętna u zawodników następował spadek wartości wskaźnika zmęczenia IF, a ze 

spadkiem  wartości wskaźnika zmęczeni IF wzrastał współczynnik frekwencji startowej urazowej 

IFS(t).  Średni rozkład osób w odniesieniu do wskaźnika zmęczenia IF mięśni obszernych 

przyśrodkowych i średniej wartości restytucji tętna jak również wskaźnika zmęczenia IF i 

współczynnika frekwencji startowej urazowej różnił się w badanych grupach (sprinterzy / biegacze 

średniodystansowi).  

Dyskusja.  Ciągły rozwój zdolności motorycznych oraz zwiększanie parametrów fizjologicznych 

układu ruchu sportowców jest głównym celem treningu sportowego. Nieustanna poprawa rezultatów 

sportowych zawodników jest warunkowana poprzez odpowiedni dobór nowoczesnych metod 

badawczych mogących wpłynąć na podniesienie efektywności treningu sportowców. Odpowiednie 

zestawienie wybranych narzędzi badawczych może dostarczyć bardziej wnikliwej oceny, które oprócz 

stwierdzenia aktualnej dyspozycji fizycznej biegacza może informować równolegle o jego podatności 

na przeciążenia, kontuzje czy przetrenowanie. Wykorzystanie parametrów elektromiograficznych do 

obiektywnej oceny wytrzymałości mięśniowej oraz zastosowanie wartości restytucji tętna w ocenie 

pracy układu sercowo-naczyniowego w czasie wysiłku sportowego może dostarczyć istotnych 

informacji odnośnie poziomu wytrenowania sportowca oraz umożliwić efektywną korekcję 

zastosowanych planów treningowych. Wartość wskaźnika zmęczenia była istotnie niższa w grupie 

biegaczy średniodystansowych w porównaniu z grupą sprinterów. Wskaźnik zmęczenia określony na 

potrzeby niniejszych badań oparty był o wartości amplitudy sygnału elektromiograficznego. Wyższe 

wartości wskaźnika zmęczenia świadczyły o większym wzroście amplitudy sygnału sEMG podczas 

wykonywania przez osoby badane ćwiczenia izometrycznego. Zarówno średnia wartość amplitudy, jak 

i mediana częstotliwości sygnału sEMG są wykorzystywane w badaniach naukowych w celu określenia 

wpływu zmęczenia mięśni na zmianę wartości elektromiograficznych. W niniejszej pracy 

zaobserwowano większy wzrost amplitudy sygnału sEMG mięśni obszernych przyśrodkowych w 

ostatnich sekundach skurczu izometrycznego u sprinterów, co pośrednio może świadczyć o rekrutacji 

dodatkowych włókien mięśniowych tak aby utrzymać pozycję półprzysiadu. Może być on związany z 

mniejszą odpornością na zmęczenie badanej grupy mięśniowej u sportowców siłowych, w porównaniu 

z biegaczami średniodystansowymi, których układ mięśniowy jest zaadoptowany do wysiłku o 

charakterze wytrzymałościowo-siłowym. Charakterystyka wysiłku fizycznego zależna jest od rodzaju 

treningu sportowego. Takie różnice występują także pomiędzy osobami biegającymi biegi krótkie a 

biegaczami średniodystansowymi. Odrębności w metodach treningowych stosowanych przez 

sprinterów i zawodników biegających na średnich i długich dystansach w istotny sposób mogą wpływać 

na parametry fizjologiczne biegaczy. Są to zmiany w zakresie procesów zmęczenia mięśniowego, 

maksymalnej mocy i wytrzymałości mięśniowej, pracy układu sercowo-naczyniowego, układu 

oddechowego i masy ciała. Analiza statystyczna przeprowadzonych badań antropometrycznych na 
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biegaczach w badanych grupach wykazała, że średnia masa ciała biegacza średniodystansowego jest 

istotnie statystycznie mniejsza w porównaniu do średniej masy sprintera, przy czym średnia wysokość 

ciała biegaczy w obu grupach były bardzo zbliżone. Trening sprinterski ukierunkowany jest przede 

wszystkim na wzrost parametrów związanych z mocą mięśniową i szybkością generowania skurczów. 

Przygotowanie sprinterskie zawodnika skoncentrowane jest na rozwoju siły maksymalnej, co również 

wiąże się z większą masą mięśniową zawodnika, umożliwiającą zdolność szybkiego przyspieszania w 

czasie biegu . Ponadto, z biomechanicznego punktu widzenia, sprinterzy wykazują podwyższoną 

amplitudę ruchu kończyn dolnych w czasie biegu i większy zakres ruchu w stawach biodrowych i 

kolanowych w porównaniu z biegaczami długodystansowymi, co również jest spowodowane 

charakterystyką treningu sprinterskiego. Tak więc zdolności sprinterskie biegaczy zależą zarówno od 

możliwości generowania maksymalnych skurczów mięśniowych, jak i elastyczności struktur 

mięśniowych i stawowych. Trening średniodystansowców poza przygotowaniem siłowym i 

wytrzymałościowo-siłowym obejmuje elementy treningu wytrzymałościowego charakteryzującego się 

zmianami w zakresie intensywności, czasu trwania i częstotliwości jednostek treningowych . Istotnym 

elementem w treningu średniodystansowców jest także ergonomia biegu, która odgrywa większą rolę 

niż w przypadku biegów sprinterskich. Charakterystyka wysiłku fizycznego u zawodników trenujących 

biegi sprinterskie na dystansie 100 i 200 metrów oraz średnie dystanse 800 i 1500 metrów różni się 

istotnie pod kątem parametrów fizjologicznych wartości maksymalnego poboru tlenu (VO2max) oraz 

zapotrzebowania na tlen. Ponadto różnice wytrzymałościowe w obrębie badanych grup mięśniowych 

mogą także wynikać z różnych proporcji poszczególnych typów włókien mięśniowych u sprinterów i 

biegaczy na średnich dystansach. Wyniki niniejszej pracy są zgodne z wynikami wcześniejszej pracy 

autora, gdzie również wykazano istotnie mniejsze wartości wskaźnika zmęczenia u biegacz trenujących 

na średnich dystansach w porównaniu z grupą sprinterów. Jednakże mechanizm wzrostu amplitudy 

podczas skurczu izometrycznego nie odzwierciedla bezpośrednio stopnia rekrutacji jednostek 

motorycznych i wymaga dalszych badań w tym zakresie. Ponadto aktywność sportowa biegaczy 

odbywa się w warunkach dynamicznych, w porównaniu do niniejszych badań, gdzie ocenę 

elektromiograficzną mięśni VMO przeprowadzono podczas statycznego wysiłku izometrycznego. 

Jednak trudności płynące z przeprowadzania dynamicznych badań elektromiograficznych w czasie 

biegu takie jak przesunięcia włókien mięśniowych leżących pod elektrodami powierzchniowymi mogą 

powodować nieprawidłową rejestrację wartości elektromiograficznych i brak wiarygodności wyników 

badań. Dlatego w niniejszych badaniach zdecydowano się przeprowadzić elektromiograficzną ocenę 

wytrzymałości mięśni VMO podczas skurczu izometrycznego w pozycji półprzysiadu. W niniejszych 

badaniach wykazano również występowanie istotnych statystycznie różnic w wartościach średnich 

restytucji tętna pomiędzy sprinterami a biegaczami średniodystansowymi. Zawodnicy 

średniodystansowi osiągali wyższe wartości restytucji tętna pomiędzy cyklami biegowymi niż 

sprinterzy. Można zatem przypuszczać, że zawodnicy średniodystansowi są lepiej zaadoptowani do 

wysiłków o charakterze wytrzymałościowo-siłowym, dzięki czemu wykazują szybsze zmniejszenie 

wartości tętna pomiędzy poszczególnymi sesjami testu interwałowego. Tętno powysiłkowe u 

wytrenowanych sportowców trenujących biegi interwałowe normalizuje się po 60 sekundach od 

zakończenia ćwiczenia, co może być związane ze zwiększoną wytrzymałością układu mięśniowego oraz 
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efektywniejszą pracą układu sercowo-naczyniowego. Różnice pomiędzy badanymi grupami mogą 

zatem wynikać z wydajniejszej pracy układu sercowo-naczyniowego u biegaczy średniodystansowych. 

W grupach sportowców biegających długie dystanse zaobserwowano istotnie niższe wartości tętna niż 

u osób biegających na krótkich dystansach . Ponadto na różnice w obrębie średnich wartości restytucji 

tętna może mieć wpływ technika biegu. Badania naukowe wykazały istotne różnice podczas biegów z 

tą samą szybkością pomiędzy sprinterami a osobami biegającymi na dłuższych dystansach w zakresie 

parametrów minimalnej wartości kąta w stawach biodrowych, wyprostu w stawach kolanowych podczas 

wybicia, długość kroku, kadencji biegu oraz czas kontaktu stopy z podłożem. Analiza zależności 

pomiędzy wartością wskaźnika zmęczenia IF mięśni obszernych przyśrodkowych a średnią wartością 

restytucji tętna wśród biegaczy w obydwu grupach wykazała występowanie istotnej korelacji. Wraz ze 

wzrostem wartości wskaźnika zmęczenia IF zmniejszały się średnie wartości restytucji tętna. Wyniki te 

wskazują na występowanie zależności pomiędzy układem mięśniowym a układem sercowo-

naczyniowym. Sprawniejsza praca układu sercowo-naczyniowego powodująca szybszy powrót tętna do 

wartości spoczynkowych po zaprzestaniu wysiłku fizycznego jest związana z większą wytrzymałością 

mięśni obszernych przyśrodkowych manifestującą się mniejszym wzrostem amplitudy sygnału sEMG. 

Obecność takiej korelacji u badanych sportowców stanowi dowód prawidłowej dystrybucji krwi do 

pracujących mięśni. Występowanie powyższej zależności zostało również wykazane w poprzednich 

autorskich badaniach dotyczących restytucji tętna oraz wartości elektromiograficzny. Jednak w 

poprzedniej pracy porównywano ze sobą osoby amatorsko uprawiające bieganie i zawodowych 

biegaczy, w odróżnieniu od niniejszych badań porównujących profesjonalnych sprinterów i 

średniodystansowców. Kolejnym istotnym elementem niniejszych badań była analiza Współczynników 

Frekwencji Startowej (IFS) w odniesieniu do badanych grup biegaczy. Współczynnik Frekwencji 

Startowej biegaczy opracowany został na podstawie specjalnie zaprojektowanego kwestionariusza, wg 

którego przeprowadzone zostały wywiady z zawodnikami oraz trenerami. W zakresie Współczynników 

Frekwencji Startowej chorobowej - IFS(s) oraz losowej - IFS(r) nie zaobserwowano istotnych 

statystycznie różnic pomiędzy badanymi grupami biegaczy. Natomiast w zakresie Współczynnika 

Frekwencji Startowej urazowej - IFS (t), gdzie absencja startowa zawodnika wynikała z kontuzji 

narządu ruchu będące konsekwencją urazów sportowych, wykazano występowanie istotnie 

statystycznie różnic pomiędzy sprinterami a biegaczami średniodystansowymi. Zawodnicy trenujący na 

dystansach 100 i 200 metrów częściej nie brali udziału w zawodach sportowych z powodu kontuzji niż 

biegacze średniodystansowi. Różnica ta może być spowodowana różnicami w zakresie wytrzymałości 

mięśni obszernych przyśrodkowych pomiędzy badanymi grupami biegaczy, gdyż zaobserwowano 

występowanie istotnej statystycznie korelacji pomiędzy wartością Współczynnika Frekwencji Startowej 

Urazowej IFS(t) a wskaźnikiem zmęczenia IF mięśni obszernych przyśrodkowych. Wraz ze wzrostem 

średniej wartości Współczynnika Frekwencji Startowej urazowej IFS(t), rejestrowano spadek wartości 

wskaźnika zmęczenia IF, który był istotnie niższy u zawodników biegających na średnich dystansach. 

Nie zaobserwowano natomiast występowania istotnej statystycznie korelacji pomiędzy IFS(t) a średnią 

wartością restytucji tętna wśród biegaczy w obydwu badanych grupach. W związku z tym częstość 

występowania kontuzji sportowych w czasie treningu biegowego wydaje się być w większym stopniu 

związana z wytrzymałością mięśni obszernych przyśrodkowych niż z pracą układu sercowo-
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naczyniowego. Powyższe obserwacje są zgodne z aktualnym piśmiennictwem dotyczącym urazów 

sportowych wśród wyczynowych biegaczy, gdzie wykazano większy odsetek kontuzji wśród sprinterów 

w porównaniu z zawodnikami biegającymi na długich dystansach. Ponadto związek pomiędzy 

wartościami Współczynnika Frekwencji Startowej urazowej i wskaźnikiem zmęczenia IF mięśni 

obszernych przyśrodkowych wskazuje na istotną rolę wzmacniania tej grupy mięśniowej w celu 

zmniejszenia częstości urazów sportowych u biegaczy.  

Omówienie praktycznego wykorzystania. Osłabienie mięśni obszernych przyśrodkowych 

powodujące dysbalans mięśniowy w obrębie mięśni uda jest związane z występowaniem dolegliwości 

bólowych w obrębie stawu kolanowego, co może prowadzić do rozwoju rzepkowo-udowego zespołu  

bólowego. W związku z powyższym, bazując na aktualnym piśmiennictwie oraz niniejszych badaniach, 

uzasadnione jest wprowadzenie do treningu osób biegających specjalistycznych ćwiczeń, 

ukierunkowanych na wzmacnianie mięśni VMO oraz na ich prawidłową aktywność w czasie treningów 

biegowych. Podsumowując rozważania należy podkreślić, że niniejsze badania własne mogą zostać 

rozszerzone w przyszłości o badania genetyczne polimorfizmu genu ACTN3, określające predyspozycje 

do kształtowania się poszczególnych typów włókien mięśniowych oraz o badania analizy ruchu 3D, 

mające na celu określenie wskaźników biomechanicznych mogących wpłynąć na ocenę poziomu 

wytrenowania sportowców. Opracowane w ten sposób obiektywne procedury badawcze mogą mieć 

istotne znaczenie przy określaniu stopnia wytrenowania zawodnika. Wykorzystując zaawansowane 

narzędzia pomiarowe możliwa jest precyzyjna kontrola efektywności treningu sportowego, która 

stanowi doskonałe narzędzia diagnostyczne w medycynie sportowej. Ocena postępów treningowych, 

profilaktyka i identyfikacja stopnia urazów układu ruchu, powstałych wskutek aktywności sportowej 

daje możliwość nieinwazyjnego monitorowania oraz modyfikacji zastosowanych procedur 

rehabilitacyjnych. Monitorowanie efektów treningowych z zastosowaniem wskaźnika zmęczenia oraz 

wartości restytucji tętna po zakończeniu poszczególnych mezocyklów i mikrocyklów może w 

obiektywny sposób zweryfikować skuteczność zastosowanego treningu w poszczególnych cyklach 

treningowych i umożliwić ewentualną korektę założeń treningowych. Ponadto zastosowanie 

powyższych obiektywnych wskaźników przed rozpoczęciem poszczególnych cykli treningowych może 

pomóc w ustaleniu sportowego poziomu wyjściowego zawodników i wskazać kierunek periodyzacji w 

poszczególnych cyklach treningowych. Prezentowane wyniki badań własnych, w połączeniu z 

wcześniejszymi autorskimi doniesieniami i analizą aktualnego piśmiennictwa dotyczącego medycyny 

sportowej wskazują na obszary badawcze, których zastosowanie w praktyce może w istotny sposób 

wpłynąć na sukcesy sportowe zarówno wśród biegaczy, jak i w innych dyscyplinach sportowych. 

Dlatego wskazane są dalsze badania mające na celu ocenę efektywności zastosowania wskaźnika 

zmęczenia oraz wartości restytucji tętna w innych dyscyplinach sportowych 

 

 

 



12 
 

Wnioski. 

1. Statystyczna analiza masy ciała biegaczy o zbliżonych wartościach wysokości ciała  wykazuje, 

że ci którzy regularnie uprawiają trening o charakterze wytrzymałościowym mają niższą masę ciała niż 

biegacze u których przeważa trening o charakterze szybkościowo-siłowym. 

2. Wartości wskaźników zmęczenia mięśniowego IF wynikające z pomiarów sygnału 

elektromiograficznego podczas statycznej pracy mięśnia są niższe u biegaczy średniodystansowych w 

porównaniu do sprinterów. 

3.Analiza porównawcza wskaźników zmęczenia mięśniowego IF wynikających z pomiaru  sygnału 

sEMG podczas statycznej pracy mięśnia  oraz Współczynników Frekwencji Startowej urazowej IFS(t) 

zawodników wyliczone w oparciu o wyniki  kwestionariusza  potwierdza istotność wskaźnika IF jako 

czynnika predykcyjnego kontuzji sportowej biegacza.  

4. Średnie wielkości restytucji tętna określane poprzez różnicę wartości tętna bezpośrednio po 

wysiłku dynamicznym i po odpoczynku są wyższe u biegaczy średniodystansowych w porównaniu do 

sprinterów. 

5.Analiza porównawcza wielkości restytucji tętna biegaczy  oraz Współczynników Frekwencji 

Startowej urazowej IFS(t)   wyliczone w oparciu o wyniki  kwestionariusza nie potwierdza istotność 

wielkości restytucji tętna jako czynnika predykcyjnego kontuzji sportowej biegacza.  

6. Wartości wskaźników zmęczenia mięśniowego IF oparte o amplitudę sygnału bioelektrycznego 

są skorelowane ze średnią wartością restytucji tętna w badanych grupach biegaczy. 

7. Analiza porównawcza wskaźników restytucji tętna i aktywności bio-elektrycznej mięśnia 

pozwala na obiektywną ocenę układu mięśniowo--szkieletowego sportowca umożliwiając precyzyjną 

kontrolę efektów treningu. 

8. Porównanie wskaźników restytucji tętna i aktywności bioelektrycznej mięśnia stanowi 

wiarygodne źródło informacji o podatności sportowca na przeciążenie, kontuzje czy przetrenowanie.  

9. Dalsza eksploracja badawcza analizująca porównanie wskaźników statycznych i dynamicznych 

stanu sportowca może przynieść wiele ciekawych odkryć pozwalających na projektowanie efektywnych 

treningów.   
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5. Wykaz innych (nie wchodzących w skład osiągnięcia wymienionego w pkt 

4) opublikowanych prac naukowych oraz wskaźniki dokonań naukowych.  

 

5.1  Publikacje naukowe oraz monografie w czasopismach międzynarodowych lub 

krajowych oraz rozdziały w podręcznikach.  

 Skróty stosowane w opisie bibliometrycznym publikacji:  

 IF - Impact Factor (według Institute of Scientific Information) CI - Citation Index (według 

Institute of Scientific Information) MNiSW / KBN - punktacja czasopism naukowych według 

rankingu MNiSW (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 2007-2012) lub KBN 

(Komitet Badań Naukowych; 1999-2004).  

Wymienione w latach 2006 - 2018 publikacje dotyczyły następującej grup zagadnień: 

a) możliwości obiektywnej oceny wpływu fizjoterapii na narząd ruchu; 

b) analiza biomechaniczna ruchu; 

c) rola fizjoterapii w stomatologii; 

d) wpływ genetyki na mechanizmy biologiczne u człowieka; 

e) ergonomia pracy człowieka; 

f) fizjoterapia w onkologii. 

Powyższe zagadnienia badawcze (a, b, c, d, e, f) realizowane w latach 2006 – 2018 stanowią 

element szeregu prac doświadczalnych i poglądowych, które zostały opublikowane  

w czasopismach naukowych  oraz rozdziałach w podręcznikach listy IF i MNiSW. 

a) W oparciu o doświadczenia zawodowe jako lekarz zajmujący się wykorzystaniem 

metod fizjoterapeutycznych współtworzyłem określone procedury terapeutyczne w 

schorzeniach narządów ruchu. Standaryzacja tych procedur dała możliwość 

opublikowania wyników tego leczenia w poniżej zamieszczonych opracowaniach 

naukowych.  

1. Bioelectrical activity of vastus medialis and rectus femoris muscles in recreational runners with anterior knee 

pain. [AUT.] PIOTR GAWDA, MICHAŁ GINSZT*, MAGDALENA ZAWADKA, MARIA 

SKUBLEWSKAPASZKOWSKA, JAKUB SMOŁKA, EDYTA ŁUKASIK, PIOTR MAJCHER. J. Hum. Kinet. 

[online] 2018 s. 1-10, bibliogr. poz. 36, [przeglądany 2 października 2018]. Dostępny w: 

http://www.johk.pl/files/1078-2018-66-0018.pdf. DOI: 10.2478 /hukin-2018-0065  

 [ IF = 1.174; MNiSW = 15.000 ] 

We wskazanej powyżej pracy brałem wiodący udział w: tworzeniu koncepcji, organizacji  

oraz wykonaniu wszystkich etapów badań, interpretacji wyników i dyskusji nad wynikami pracy, oraz w napisaniu 

pierwszej wersji manuskryptu. Mój procentowy udział w powstawaniu tej pracy oceniam na 80 %. 
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2. Differences in myoelectric manifestations of fatigue during isometric muscle actions. [AUT.] PIOTR 

GAWDA, MICHAŁ GINSZT*, APOLINARY GINSZT, HALINA PAWLAK, PIOTR MAJCHER. Ann. Agric. 

Environ. Med. 2018 vol. 25 nr 2 s. 296-299, bibliogr. poz. 28. DOI: 10.26444/aaem/81716. 

 [ IF = 1.116; MNiSW = 20.000 ] 

We wskazanej powyżej pracy brałem wiodący udział w: tworzeniu koncepcji, organizacji  

oraz wykonaniu wszystkich etapów badań, interpretacji wyników i dyskusji nad wynikami pracy, oraz w napisaniu 

pierwszej wersji manuskryptu. Mój procentowy udział w powstawaniu tej pracy oceniam na 80 %. 

3. Evaluation of influence of stretching therapy and ergonomic factors on postural control in patients with chronic 

non-specific low back pain. [AUT.] PIOTR GAWDA*, MAGDALENA DMOSZYŃSKA-GRANICZKA, 

HALINA PAWLAK, MAREK CYBULSKI, MICHAŁ KIEŁBUS, PIOTR MAJCHER, AGNIESZKA 

BUCZAJ, MARCIN BUCZAJ. Ann. Agric. Environ. Med. 2015 vol. 22 nr 1 s. 142-146, bibliogr. poz. 25. DOI: 

10.5604/12321966.1141384 . 

 

 

[ IF = 0.895; MNiSW = 20.000 ] 

We wskazanej powyżej pracy brałem wiodący udział w: tworzeniu koncepcji, organizacji  

oraz wykonaniu wszystkich etapów badań, interpretacji wyników i dyskusji nad wynikami pracy, oraz w napisaniu 

pierwszej wersji manuskryptu. Mój procentowy udział w powstawaniu tej pracy oceniam na 80 %. 

4. Finger flexor pulley injury of sport climbers - literature review. [AUT.] MICHAŁ GINSZT*, APOLINARY 

GINSZT, MARCIN BERGER, PIOTR GAWDA, ZBIGNIEW TARKOWSKI. Pol. Ann. Med. 2016 vol. 23 nr 2 

s. 191-194, bibliogr. poz. 25. DOI: 10.1016/j.poamed.2016.01.009 

[MNiSW = 12.000 ] 

W powyższej pracy brałem udział w zbieraniu materiału źródłowego, przygotowaniu tekstu.  Mój procentowy 

udział w powstawaniu tej pracy oceniam na ok.30%. 

5. Wpływ autorozluźniania mięśniowo-powięziowego przy użyciu foam rollera na bioelektryczną aktywność 

mięśniową.(The immediate effect of self-myofascial release using a foam roller on electromyographic muscle 

activity.). [AUT.] MICHAŁ GINSZT, PIOTR GAWDA, JAKUB SMOŁKA, MARIA SKUBLEWSKA-

PASZKOWSKA, EDYTA ŁUKASIK, MICHAŁ PAĆKO. Med. Sport. 2017 vol. 33 nr 3 s. 209-213, bibliogr, 

[Tekst równol. w jęz. ang.]. DOI: 10.5604/01.3001.0010.5784. 

[MNiSW = 12.000 ] 

We wskazanej powyżej pracy brałem udział w: tworzeniu koncepcji, organizacji  

oraz wykonaniu wszystkich etapów badań, interpretacji wyników i dyskusji nad wynikami pracy, oraz w napisaniu 

pierwszej wersji manuskryptu. Mój procentowy udział w powstawaniu tej pracy oceniam na 40 %. 

6. The effect of soft tissue therapy for recreational runners with non-specific low back pain. [AUT.] PIOTR 

GAWDA, MAGDALENA DMOSZYŃSKA-GRANICZKA, ROBERT ROJEWSKI, MAGDALENA 

ZAWADKA, MICHAŁ GINSZT*. J. Educ. Health Sport 2017 vol. 7 nr 6 s. 456-469, bibliogr. poz. 45. DOI: 

10.5281/zenodo.819325. 

[MNiSW = 7.000 ] 

We wskazanej powyżej pracy brałem wiodący udział w: tworzeniu koncepcji, organizacji  

oraz wykonaniu wszystkich etapów badań, interpretacji wyników i dyskusji nad wynikami pracy, oraz w napisaniu 

pierwszej wersji manuskryptu. Mój procentowy udział w powstawaniu tej pracy oceniam na 70 %. 
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7. Electric activity of lumbar muscles in sport climbers. [AUT.] MICHAŁ GINSZT, MARCIN BERGER, PIOTR 

GAWDA, MILENA MARCZAK, APOLINARY GINSZT, PIOTR MAJCHER. J. Educ. Health Sport 2017 vol. 

7 nr 5 s. 107-114, bibliogr. 

[MNiSW = 7.000 ] 

We wskazanej powyżej pracy brałem udział w: tworzeniu koncepcji, organizacji  

oraz wykonaniu wszystkich etapów badań, interpretacji wyników i dyskusji nad wynikami pracy, oraz w napisaniu 

pierwszej wersji manuskryptu. Mój procentowy udział w powstawaniu tej pracy oceniam na 40 %. 

8. Wybrane techniki fizjoterapeutyczne a odpowiedź immunologiczna w dolegliwościach bólowych okolicy 

lędźwiowo-krzyżowej.(Selected physiotherapeutic techniques and immune response in low back pain.). [AUT.] 

PIOTR GAWDA, MAGDALENA ZAWADKA*, EWELINA GRYWALSKA, MAGDALENA 

DMOSZYŃSKA-GRANICZKA. J. Educ. Health Sport 2017 vol. 7 nr 4 s. 657-664, bibliogr. poz. 33, sum. DOI: 

10.5281/zenodo.565441. 

[MNiSW = 7.000 ] 

W powyższej pracy brałem udział w zbieraniu materiału źródłowego, przygotowaniu tekstu.  Mój procentowy 

udział w powstawaniu tej pracy oceniam na ok.70%.   

9. Wybrane techniki terapeutyczne wykorzystywane w zespołach bólowych i zespołach przeciążeniowych 

mięśni.(Chosen therapeutic techniques used in pain syndromes and teams of strain muscles.). [AUT.] JOANNA 

MICHALIK*, MAGDALENA ZAWADKA, PIOTR GAWDA. J. Educ. Health Sport 2016 vol. 6 nr 8 s. 249-256, 

bibliogr. poz. 21, sum. DOI: 10.5281/zenodo.60426. 

[MNiSW = 7.000 ] 

W powyższej pracy brałem udział w zbieraniu materiału źródłowego, przygotowaniu tekstu.  Mój procentowy 

udział w powstawaniu tej pracy oceniam na ok.30%.   

10. Ocena skuteczności wybranych metod fizjoterapii w zmianach zwyrodnieniowych odcinka lędźwiowego 

kręgosłupa.(Evaluation of the effectiveness of selected methods of physiotherapy in degenerative changes of 

lumbar spine.). [AUT.] MAGDALENA ZAWADKA*, ADAM FIJEWSKI, PIOTR GAWDA. J. Educ. Health 

Sport 2015 vol. 5 nr 11 s. 373-388, bibliogr. sum. DOI: 10.5281/zenodo.34159. 

[MNiSW = 7.000 ] 

W powyższej pracy brałem udział w zbieraniu materiału źródłowego, przygotowaniu tekstu.  Mój procentowy 

udział w powstawaniu tej pracy oceniam na ok.30%.   

11. Bóle odcinka lędźwiowego kręgosłupa a zmiany zwyrodnieniowe.(Low back pain and degenerative changes.). 

[AUT.] MAGDALENA ZAWADKA, ADAM FIJEWSKI, PIOTR GAWDA. Geriatria 2017 t. 11 nr 1 s. 56-65, 

bibliogr. sum. 

[MNiSW = 6.000 ] 

W powyższej pracy brałem udział w zbieraniu materiału źródłowego, przygotowaniu tekstu.  Mój procentowy 

udział w powstawaniu tej pracy oceniam na ok.40%.   

12. Evaluation of the effectiveness of osteopathic treatment in lumbar spine pain syndromes.(Ocena skuteczności 

leczenia osteopatycznego w dolegliwościach bólowych odcinka lędźwiowego.). [AUT.] PIOTR GAWDA, 

ROBERT ROJEWSKI, TERESA STAWIŃSKA, ANNA SZULC, PIOTR MAJCHER. W: Health and wellness. 

Sci. ed. Wiesław Kurlej Lublin 2013, NeuroCentrum, s. 71-91, bibliogr. streszcz, Health and wellness 1/2013, 

978-83-61495-89-5. 
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[MNiSW = 5.000 ] 

We wskazanej powyżej pracy brałem wiodący udział w: tworzeniu koncepcji, organizacji  

oraz wykonaniu wszystkich etapów badań, interpretacji wyników i dyskusji nad wynikami pracy, oraz w napisaniu 

pierwszej wersji manuskryptu. Mój procentowy udział w powstawaniu tej pracy oceniam na 60 %. 

13. Options for monitoring of physiotherapeutic effects with the use of thermographic camera.(Możliwości 

monitorowania efektów fizjoterapeutycznych z wykorzystaniem kamery termowizyjnej.). [AUT.] PIOTR 

GAWDA, KAMIL CHOŁUJ, JUSTYNA CHMIEL, PIOTR MAJCHER. W: Wellness and environment. Sci. ed. 

Henryk Duda, Ewa Dybińska Lublin 2013, NeuroCentrum, s. 71-81, bibliogr. poz. 23, streszcz, Health and 

wellness 2/2013, 978-83-61495-54-3. 

[MNiSW = 5.000 ] 

We wskazanej powyżej pracy brałem wiodący udział w: tworzeniu koncepcji, organizacji oraz wykonaniu 

wszystkich etapów badań, interpretacji wyników i dyskusji nad wynikami pracy, oraz w napisaniu pierwszej wersji 

manuskryptu. Mój procentowy udział w powstawaniu tej pracy oceniam na 60 %. 

14. Wpływ treningu sportowego na wytrzymałość mięśni obszernych przyśrodkowych i szybkość powysiłkowej 

regeneracji u biegaczy.(The influence of sports training on VMO endurance and quickness of the regeneration 

after physical effort for runners.). [AUT.] PIOTR GAWDA, MICHAŁ GINSZT, ARNOLD PAPROTA, ARTUR 

GŁADOSZ. W: Innowacje w fizjoterapii. T. 1 [online]. Lublin 2015, Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju 

TYGIEL, s. 55-65, bibliogr. poz. 23, sum. Dostępny w: http://docplayer.pl/6886897-Innowacje-w-fizjoterapii-

tom-1.html, 978-83-65272-17-1. 

[MNiSW = 4.000 ] 

We wskazanej powyżej pracy brałem wiodący udział w: tworzeniu koncepcji, organizacji  

oraz wykonaniu wszystkich etapów badań, interpretacji wyników i dyskusji nad wynikami pracy, oraz w napisaniu 

pierwszej wersji manuskryptu. Mój procentowy udział w powstawaniu tej pracy oceniam na 80 %. 

15. Ocena wpływu gorsetu korekcyjnego na utrzymanie statycznej równowagi ciała u młodocianych ze 

skoliozą.(The impact of the corrective brace to maintain static equilibrium of the body in adolescents with 

scoliosis.). [AUT.] PIOTR GAWDA, PIOTR MAJCHER, ROBERT ROJEWSKI, ANNA KRAWCZYŃSKA. W: 

Badania naukowe w rehabilitacji. Red. nauk. Teresa Pop Rzeszów 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Rzeszowskiego, s. 56-65, bibliogr. sum, 978-83-7996-097-2. 

[MNiSW = 4.000 ] 

We wskazanej powyżej pracy brałem wiodący udział w: tworzeniu koncepcji, organizacji oraz wykonaniu 

wszystkich etapów badań, interpretacji wyników i dyskusji nad wynikami pracy, oraz w napisaniu pierwszej wersji 

manuskryptu. Mój procentowy udział w powstawaniu tej pracy oceniam na 60 %. 

16. Zastosowanie termowizji do monitorowania efektów terapeutycznych masażu ręcznego.(Using thermographic 

methods to observe therapeutic effects of the massage.). [AUT.] PIOTR GAWDA, ZBIGNIEW NOWOSAD, 

DARIUSZ SZADURA. Zamoj. Stud. Mat. Seria Fizjoter. 2009 R. 11 z. 1 s. 79-100, bibliogr. sum. 

[MNiSW = 2.000 ] 

We wskazanej powyżej pracy brałem wiodący udział w: tworzeniu koncepcji, organizacji oraz wykonaniu 

wszystkich etapów badań, interpretacji wyników i dyskusji nad wynikami pracy, oraz w napisaniu pierwszej wersji 

manuskryptu. Mój procentowy udział w powstawaniu tej pracy oceniam na 80 %. 
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b) Doświadczenie kliniczne poszerzone o możliwość wykorzystania najnowocześniejszych 

urządzeń umożliwiających analizę procesów ruchu ciała ludzkiego oraz współpraca z 

innymi ośrodkami badawczymi, którzy zajmują się obróbką technologiczna umożliwiły 

opublikowanie poniższych artykułów: 

 

What factors can affect lumbopelvic flexion-extension motion in the sagittal plane?: A literature review. [AUT.] 

MAGDALENA ZAWADKA*, MARIA SKUBLEWSKA-PASZKOWSKA, PIOTR GAWDA, EDYTA 

ŁUKASIK, JAKUB SMOŁKA, MIROSŁAW JABŁOŃSKI. Hum. Mov. Sci. [online] 2018 vol. 58 s. 205-218, 

bibliogr. poz. 89.  

Dostępny  

w: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167945717308369.DOI:10.1016/j.humov.2018.02.008. 

[ IF = 2.581; MNiSW = 20.000 ] 

W powyższej pracy brałem udział w zbieraniu materiału źródłowego, przygotowaniu tekstu.  Mój procentowy 

udział w powstawaniu tej pracy oceniam na ok.30%   

 

2. Repeatability of the three dimensional kinematics of the pelvis, spine and lower limbs while performing selected 

exercises. [AUT.] MARIA SKUBLEWSKA-PASZKOWSKA*, EDYTA ŁUKASIK, JAKUB SMOŁKA, 

MAGDALENA ZAWADKA, MIROSŁAW JABŁOŃSKI, PIOTR GAWDA. ITM Web Conf. 2017 vol. 15 [art. 

nr] 01006, s. 1-4, bibliogr, 2 International Conference of Computational Methods in Engineering Science 

(CMES’17). Lublin, November 23-25, 2017. Dostępny w: https://doi.org/10.1051/itmconf/20171501006. DOI: 

10.1051/itmconf/20171501006. 

[MNiSW = 15.000 ] 

W powyższej pracy brałem udział w zbieraniu materiału źródłowego, przygotowaniu tekstu.  Mój procentowy 

udział w powstawaniu tej pracy oceniam na ok.20%   

3. Interdisciplinary cooperation between medical and technical universities. [AUT.] M. SKUBLEWSKA-

PASZKOWSKA, E. ŁUKASIK, J. SMOŁKA, PIOTR GAWDA. W: EDULEARN 15 : 7th International 

Confrence on Education and New Learning Technologies, Barcelona, 6th-8th July 2015 : conference proceedings 

s. 5359-5364, EDULEARN Proceedings. 2015, IATED, 978-84-606-8243-. 

[MNiSW = 15.000 ] 

W powyższej pracy brałem udział w zbieraniu materiału źródłowego, przygotowaniu tekstu.  Mój procentowy 

udział w powstawaniu tej pracy oceniam na ok.30%.   

3. Biomechanika przysiadu w rehabilitacji i treningu sportowym.(Biomechanics of the squat in rehabilitation and 

sports training.). [AUT.] PIOTR GAWDA, MAGDALENA ZAWADKA*, MARIA SKUBLEWSKA-

PASZKOWSKA, JAKUB SMOŁKA, EDYTA ŁUKASIK. Med. Sport. 2017 vol. 33 nr 2 s. 87-96, bibliogr. poz. 

46, [Tekst równol. w jęz. ang.]. DOI: 10.5604/01.3001.0010.2294. 

[MNiSW = 12.000 ] 

W powyższej pracy brałem udział w zbieraniu materiału źródłowego, przygotowaniu tekstu.  Mój procentowy 

udział w powstawaniu tej pracy oceniam na ok.70%.   
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4.Difference in vertical jumping abilities, endurance and quickness of regeneration lower extremity muscle groups 

after physical effort between CrossFit and climbing athletes. [AUT.] PIOTR GAWDA, MICHAŁ GINSZT, JAKUB 

SMOŁKA, MICHAŁ PAĆKO, MARIA SKUBLEWSKA-PASZKOWSKA, EDYTA ŁUKASIK, PIOTR MAJCHER. 

Pol. J. Public Health 2017 t. 127 nr 4 s. 168-172, bibliogr. poz. 31. DOI: 10.1515/pjph-2017-0036 

[MNiSW = 8.000 ] 

W powyższej pracy brałem udział w zbieraniu materiału źródłowego, przygotowaniu tekstu.  Mój procentowy 

udział w powstawaniu tej pracy oceniam na ok.70%.   

5. Poziom aktywności fizycznej a ruchomość stawu biodrowego, miednicy i kręgosłupa w płaszczyźnie 

strzałkowej podczas skłonu w przód.(Physical activity level and mobility of hip, pelvic and spine in sagittal plane 

during forward bending.). [AUT.] MAGDALENA ZAWADKA*, PIOTR GAWDA, MARIA SKUBLEWSKA-

PASZKOWSKA, JAKUB SMOŁKA, EDYTA ŁUKASIK. J. Educ. Health Sport 2017 vol. 7 nr 8 s. 114-123, 

bibliogr. sum. 

[MNiSW = 7.000 ] 

We wskazanej powyżej pracy brałem wiodący udział w: tworzeniu koncepcji, organizacji oraz wykonaniu 

wszystkich etapów badań, interpretacji wyników i dyskusji nad wynikami pracy, oraz w napisaniu pierwszej wersji 

manuskryptu. Mój procentowy udział w powstawaniu tej pracy oceniam na 50 %. 

6. Kształt lędźwiowo-krzyżowej części kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej u pacjentów z kręgozmykiem L5-

S1.(Shape of the lumbo-sacral spine in the sagittal plane in L5-S1 spondylolisthesis.). [AUT.] PIOTR GAWDA, 

MARCIN PENCUŁA, MIROSŁAW JABŁOŃSKI. Ortop. Traumatol. Rehabil. 2006 vol. 8 nr 5 s. 543-546, 

bibliogr. sum. 

[MNiSW = 5.000 ] 

We wskazanej powyżej pracy brałem wiodący udział w: tworzeniu koncepcji, organizacji  

oraz wykonaniu wszystkich etapów badań, interpretacji wyników i dyskusji nad wynikami pracy, oraz w napisaniu 

pierwszej wersji manuskryptu. Mój procentowy udział w powstawaniu tej pracy oceniam na 80 %. 

7. Ruchomość miednicy jako elementu kompleksu lędźwiowomiednicznego.(The mobility of the pelvis as part of 

the lumbar-pelvic complex.). [AUT.] MAGDALENA ZAWADKA*, JOANNA MICHALIK, PIOTR GAWDA. 

W: Nauki medyczne i nauki o zdrowiu. Poznań 2017, Młodzi Naukowcy, s. 117-122, bibliogr, Badania i Rozwój 

Młodych Naukowców w Polsce, 978-83-65677-26-6. 

[MNiSW = 5.000 ] 

W powyższej pracy brałem udział w zbieraniu materiału źródłowego, przygotowaniu tekstu.  Mój procentowy 

udział w powstawaniu tej pracy oceniam na ok.40%.   

8. Biomechanika miednicy - miednica w statyce. [AUT.] MAGDALENA ZAWADKA*, JOANNA MICHALIK, 

PIOTR GAWDA. W: Nauki medyczne i nauki o zdrowiu. Poznań 2017, Młodzi Naukowcy, s. 111-116, bibliogr, 

Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce, 978-83-65677-26-6. 

[MNiSW = 5.000 ] 

W powyższej pracy brałem udział w zbieraniu materiału źródłowego, przygotowaniu tekstu.  Mój procentowy 

udział w powstawaniu tej pracy oceniam na ok.40%.   

9. Biomechanika zaburzeń chodu u dzieci z hemiplegią.(Biomechanics of gait disturbances in children with 

hemiplegia.). [AUT.] JOANNA MICHALIK*, MAGDALENA ZAWADKA, PIOTR GAWDA. W: Nauki 

medyczne i nauki o zdrowiu. Poznań 2017, Młodzi Naukowcy, s. 73-78, bibliogr, Badania i Rozwój Młodych 

Naukowców w Polsce, 978-83-65677-26-6. 
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[MNiSW = 5.000 ] 

W powyższej pracy brałem udział w zbieraniu materiału źródłowego, przygotowaniu tekstu.  Mój procentowy 

udział w powstawaniu tej pracy oceniam na ok.30%.   

 

c) Innym obszarem mojego zainteresowania była współpraca ze stomatologami. Zostały 

opracowane algorytmy postępowania kompleksowego stomatologów oraz lekarzy i 

fizjoterapeutów zajmujących się narządem żucia. Efekty przedstawione zostały w 

poniższych artykułach: 

1. The immediate effect of temporary silicone splint application on symmetry of masticatory muscle activity 

evaluated using surface electromyography. [AUT.] MARCIN BERGER, MICHAŁ GINSZT*, MARTA 

SUWAŁA, JACEK SZKUTNIK, PIOTR GAWDA, APOLINARY GINSZT, ZBIGNIEW TARKOWSKI. Pol. 

Ann. Med. 2017 vol. 24 nr 1 s. 19-23, bibliogr. poz. 28. DOI: 10.1016/j.poamed.2016.11.006. 

[MNiSW = 14.000 ] 

We wskazanej powyżej pracy brałem udział w: tworzeniu koncepcji, organizacji oraz wykonaniu wszystkich 

etapów badań, interpretacji wyników i dyskusji nad wynikami pracy, oraz w napisaniu pierwszej wersji 

manuskryptu. Mój procentowy udział w powstawaniu tej pracy oceniam na 20 %. 

2. Ocena skuteczności terapii punktów spustowych mięśnia czworobocznego przy użyciu elektromiografii 

powierzchniowej u pacjentów z dolegliwościami bólowymi zgłaszanymi w obrębie stawów skroniowo-

żuchwowych.(Assessment of the efficacy of trigger point therapy of the trapezius muscle using superficial 

electromyography in patients with temporomandibular joint pain.). [AUT.] PIOTR GAWDA, JOANNA 

MICHALIK*, MICHAŁ GINSZT, MARCIN STĘPIEŃ, JOANNA GAWDA, MARTA SUWAŁA, JAKUB 

SMOŁKA, MARIA SKUBLEWSKA-PASZKOWSKA, EDYTA ŁUKASIK. Forum Ortodont. 2016 t. 12 nr 1 s. 

8-14, bibliogr, [Tekst równol. w jęz. ang.]. 

[MNiSW = 11.000 ] 

We wskazanej powyżej pracy brałem wiodący udział w: tworzeniu koncepcji, organizacji  

oraz wykonaniu wszystkich etapów badań, interpretacji wyników i dyskusji nad wynikami pracy, oraz w napisaniu 

pierwszej wersji manuskryptu. Mój procentowy udział w powstawaniu tej pracy oceniam na 60 %. 

3. Wpływ kompresji punktu spustowego mięśnia żwacza na aktywność mięśni narządu żucia.(The immediate 

effect of masseter trigger points compression on masticatory muscle activity.). [AUT.] MICHAŁ GINSZT*, 

MARCIN BERGER, PIOTR GAWDA, ANDRZEJ BOŻYK, JOANNA GAWDA, JACEK SZKUTNIK, MARTA 

SUWAŁA, PIOTR MAJCHER, MICHAŁ KAPELAN. Forum Ortodont. 2017 t. 13 nr 2 s. 79-88, bibliogr. poz. 

22, [Tekst równol. w jęz. ang.]. 

[MNiSW = 11.000 ] 

We wskazanej powyżej pracy brałem udział w: tworzeniu koncepcji, organizacji oraz wykonaniu wszystkich 

etapów badań, interpretacji wyników i dyskusji nad wynikami pracy, oraz w napisaniu pierwszej wersji 

manuskryptu. Mój procentowy udział w powstawaniu tej pracy oceniam na 30 %. 

4. Influence of Kinesio tape application on masticatory muscles activity evaluated using surface electromyography 

- a pilot study. [AUT.] MICHAŁ GINSZT*, MARCIN BERGER, MAGDALENA BAKALCZUK, PIOTR 

GAWDA, JACEK SZKUTNIK, PIOTR MAJCHER, MARTA SUWAŁA. Eur. J. Med. Technol. [online] 2016 

[brak t.] nr 2 s. 22-27, bibliogr.  

[MNiSW = 7.000 ] 
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We wskazanej powyżej pracy brałem udział w: tworzeniu koncepcji, organizacji oraz wykonaniu wszystkich 

etapów badań, interpretacji wyników i dyskusji nad wynikami pracy, oraz w napisaniu pierwszej wersji 

manuskryptu. Mój procentowy udział w powstawaniu tej pracy oceniam na 30 %. 

5. Zaburzenia funkcjonalne stawów skroniowo-żuchwowych; konieczność współpracy specjalistów fizjoterapii i 

stomatologii.(Functional temporomandibular joint disorders, and the need for co-operation between physiotherapy 

and dentistry professionals.). [AUT.] PIOTR GAWDA, MARTA SUWAŁA, JOANNA GAWDA, ROBERT 

ROJEWSKI. W: Zdrowie i dobrostan. Lublin 2013, NeuroCentrum, s. 95-102, bibliogr. sum, Zdrowie i dobrostan 

1/2013, 978-83-61495-50-5. 

[MNiSW = 4.000 ] 

We wskazanej powyżej pracy brałem wiodący udział w: tworzeniu koncepcji, organizacji oraz wykonaniu 

wszystkich etapów badań, interpretacji wyników i dyskusji nad wynikami pracy, oraz w napisaniu pierwszej wersji 

manuskryptu. Mój procentowy udział w powstawaniu tej pracy oceniam na 60 %. 

6. Dysfunkcje narządu żucia u pacjentów po rekonstrukcjach żuchwy.(Dysfunctions of the masticatory apparatus 

in patients after mandibular reconstruction.). [AUT.] SYLWIA KOLASA, PIOTR GAWDA, JOANNA GAWDA. 

Forum Ortodont. 2014 t. 10 nr 3 s. 197-202, bibliogr, [Tekst równol. w jęz. ang.]. 

[MNiSW = 3.000 ] 

We wskazanej powyżej pracy brałem wiodący udział w: tworzeniu koncepcji, organizacji oraz wykonaniu 

wszystkich etapów badań, interpretacji wyników i dyskusji nad wynikami pracy, oraz w napisaniu pierwszej wersji 

manuskryptu. Mój procentowy udział w powstawaniu tej pracy oceniam na 50 %. 

 

d) W oparciu o współprace międzyuczelniana i międzywydziałową przeprowadzono 

badania, których celem była ocena wpływu genetyki na mechanizmy biologiczne u 

człowieka. Dotychczasowe wyniki tej współpracy przedstawiono w poniższych 

artykułach: 

 

1. The dopamine receptor D4 Gene (DRD4) and financial risk-taking: stimulating and instrumental risk-taking 

propensity and motivation to engage in investment activity. [AUT.] RAFAŁ MUDA*, MARIUSZ KICIA, 

MAŁGORZATA MICHALAK-WOJNOWSKA, MICHAŁ GINSZT, AGATA FILIP, PIOTR GAWDA, PIOTR 

MAJCHER. Front. Behav. Neurosci. [online] 2018 vol. 12 nr 34 s. 1-10, bibliogr. poz. 46. Dostępny w: 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnbeh.2018.00034/full.DOI:10.3389/fnbeh.2018.00034. 

[ IF = 3.138; MNiSW = 35.000 ] 

We wskazanej powyżej pracy brałem udział w: tworzeniu koncepcji, organizacji oraz wykonaniu wszystkich 

etapów badań, interpretacji wyników i dyskusji nad wynikami pracy, oraz w napisaniu pierwszej wersji 

manuskryptu. Mój procentowy udział w powstawaniu tej pracy oceniam na 10 %. 

2. ACTN3 genotype in professional sport climbers. [AUT.] MICHAŁ GINSZT*, MAŁGORZATA MICHALAK-

WOJNOWSKA, PIOTR GAWDA, MAGDALENA WOJCIEROWSKA-LITWIN, IWONA KORSZEŃ-

PILECKA, MAŁGORZATA KUSZTELAK, RAFAŁ MUDA, AGATA A. FILIP, PIOTR MAJCHER. J. Strength 

Cond. Res. [online] 2018 [brak t.] [brak nr] s. 1-20, bibliogr. poz. 31. 

 [ IF = 2.325; MNiSW = 30.000 ] 
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We wskazanej powyżej pracy brałem udział w: tworzeniu koncepcji, organizacji oraz wykonaniu wszystkich 

etapów badań, interpretacji wyników i dyskusji nad wynikami pracy, oraz w napisaniu pierwszej wersji 

manuskryptu. Mój procentowy udział w powstawaniu tej pracy oceniam na 20 %. 

e) W oparciu o obserwacje wpływu warunków pracy na ogólny stan zdrowia 

przeprowadzono szczegółowe badania dotyczące tej problematyki. Wyniki tych badań 

zostały opublikowane w poniższych pracach:  

1. Severity of work in opinions of rural women living in the Bieszczady region of south-eastern Poland. [AUT.] 

HALINA PAWLAK, BEATA PETKOWICZ, BARBARA MANIAK, IZABELA KUNA-BRONIOWSKA, 

JACEK PETKOWICZ, AGNIESZKA BUCZAJ*, PIOTR MAKSYMIUK, BOŻENA NOWAKOWICZ-DĘBEK, 

PIOTR GAWDA. Ann. Agric. Environ. Med. [online] 2017 [brak t.] [brak nr] s. 1-6, bibliogr. poz. 32.  

[ IF = 1.116; MNiSW = 20.000 ] 

We wskazanej powyżej pracy brałem udział w: tworzeniu koncepcji, organizacji oraz wykonaniu wszystkich 

etapów badań, interpretacji wyników i dyskusji nad wynikami pracy, oraz w napisaniu pierwszej wersji 

manuskryptu. Mój procentowy udział w powstawaniu tej pracy oceniam na 10 %. 

2.Neurocognitive functioning of sport climbers. [AUT.] MILENA MARCZAK, MICHAŁ GINSZT*, PIOTR 

GAWDA, MARCIN BERGER, PIOTR MAJCHER. J. Hum. Kinet. [online] 2018 s. 1-8, bibliogr. poz. 34, 

[przeglądany 25 lipca 2018]. Dostępny w: http://www.johk.pl/files/1078-2018-65-0015.pdf. DOI: 

0.2478/hukin2018-0036 

[ IF = 1.174; MNiSW = 15.000 ] 

We wskazanej powyżej pracy brałem udział w: tworzeniu koncepcji, organizacji oraz wykonaniu wszystkich 

etapów badań, interpretacji wyników i dyskusji nad wynikami pracy, oraz w napisaniu pierwszej wersji 

manuskryptu. Mój procentowy udział w powstawaniu tej pracy oceniam na 20 %. 

3. Wellness and parents contribution in rehabilitation of children suffering from scoliosis.(Dobrostan a udział 

rodziców w rehabilitacji dzieci z bocznym skrzywieniem kręgosłupa.). [AUT.] WŁODZIMIERZ BULIKOWSKI, 

MARIA SZCZYGIELSKA-MAJEWSKA, PIOTR MAJCHER, TERESA STAWIŃSKA, PIOTR GAWDA, 

ADAM MAJEWSKI, ELŻBIETA FOLTA. W: Cultural behaviors conditioning wellness. Pod red. Andrzeja 

Wolskiego Lublin 2009, NeuroCentrum, s. 29-38, bibliogr. streszcz, 978-83-61495-01-7. 

[MNiSW = 7.000 ] 

We wskazanej powyżej pracy brałem udział w: tworzeniu koncepcji, organizacji oraz wykonaniu wszystkich 

etapów badań, interpretacji wyników i dyskusji nad wynikami pracy, oraz w napisaniu pierwszej wersji 

manuskryptu. Mój procentowy udział w powstawaniu tej pracy oceniam na 20 %. 

4. Nursing procedures promoting wellness of children suffering from cerebral palsy.(Procedury pielęgniarskie w 

promowaniu dobrostanu dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.). [AUT.] WŁODZIMIERZ 

BULIKOWSKI, ADAM MAJEWSKI, PIOTR MAJCHER, MARIA SZCZYGIELSKA-MAJEWSKA, PIOTR 

GAWDA, TERESA STAWIŃSKA, MONIKA CHOMICKA. W: Wellness and prosperity in different phases of 

life. Pod red. Grażyny Olchowik Lublin 2009, NeuroCentrum, s. 81-90, bibliogr. streszcz, 978-83-61495-25-3. 

[MNiSW = 7.000 ] 

We wskazanej powyżej pracy brałem udział w: tworzeniu koncepcji, organizacji oraz wykonaniu wszystkich 

etapów badań, interpretacji wyników i dyskusji nad wynikami pracy, oraz w napisaniu pierwszej wersji 

manuskryptu. Mój procentowy udział w powstawaniu tej pracy oceniam na 10 %. 
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5. The use of mobile phones and sense of well-being.(Używalność telefonów komórkowych, a poczucie 

dobrostanu.). [AUT.] ANNA JABŁOŃSKA-CHMIELEWSKA, MARIOLA RUSZNIAK, MIROSŁAW 

JAROSZ, MARIA FERAŃSKA, MAREK CHMIELEWSKI, ANIELA PŁOTKA, PIOTR GAWDA, ANETA 

OPOLSKA, KATARZYNA JARZĘCKA, KATARZYNA KACZMARCZYK, ANGELIKA WIĄCEK, ILONA 

BARACZ, PATRYCJA MISZTAL, PIOTR OKOŃSKI, BEATA BRACŁAWSKA. W: Impact of a lifestyle on 

wellness and prosperity. Pod red. Krzysztofa Turowskiego Lublin 2009, NeuroCentrum, s. 85-94, bibliogr. 

streszcz, 978-83-61495-92-5. 

[MNiSW = 7.000 ] 

We wskazanej powyżej pracy brałem udział w: tworzeniu koncepcji, organizacji oraz wykonaniu wszystkich 

etapów badań, interpretacji wyników i dyskusji nad wynikami pracy, oraz w napisaniu pierwszej wersji 

manuskryptu. Mój procentowy udział w powstawaniu tej pracy oceniam na 10 %. 

6. Selected aspects of the effect of mass media on the sense of well-being in potential patients.(Wybrane aspekty 

wpływu mediów publicznych na poczucie dobrostanu potencjalnych pacjentów.). [AUT.] ANNA JABŁOŃSKA-

CHMIELEWSKA, MAGDALENA LISKA, KAROLINA MARZĘDA, PAWEŁ POLICZKIEWICZ, MARIOLA 

RUSZNIAK, MIROSŁAW JAROSZ, MARIA FERAŃSKA, MAREK CHMIELEWSKI, ANIELA PŁOTKA, 

PIOTR GAWDA, ANETA OPOLSKA, FELIKS ŚWIRSZCZ. W: Education vs. wellness. Pod red. Jadwigi 

Daniluk Lublin 2009, NeuroCentrum, s. 187-196, bibliogr. streszcz, 978-83-61495-09-3. 

[MNiSW = 7.000 ] 

We wskazanej powyżej pracy brałem udział w: tworzeniu koncepcji, organizacji oraz wykonaniu wszystkich 

etapów badań, interpretacji wyników i dyskusji nad wynikami pracy, oraz w napisaniu pierwszej wersji 

manuskryptu. Mój procentowy udział w powstawaniu tej pracy oceniam na 20 %. 

7. Stressogenic factors versus the risk of professional burnout syndrome in nurses working in a nursing 

home.(Czynniki stresogenne a ryzyko wystąpienia zespołu wypalenia zawodowego u pielęgniarek pracujących w 

domu pomocy społecznej.). [AUT.] ANIELA PŁOTKA, KRZYSZTOF TUROWSKI, KINGA SZYMONA, 

HANNA KARAKUŁA, DARIUSZ MALICKI, ANETA OPOLSKA, ANNA KOWAL, ROBERT ŁUCZYK, 

PIOTR GAWDA, BOGUSŁAWA SAMOŃ-ŚWIĄTONIOWSKI, ANNA JABŁOŃSKA-CHMIELEWSKA. W: 

Risk factors and prevention in a fight for health and wellness. Pr. zbior. pod red. Jerzego Mosiewicza Lublin 2008, 

NeuroCentrum, s. 207-214, bibliogr. streszcz, 83-911597-8-7. 

[MNiSW = 7.000 ] 

We wskazanej powyżej pracy brałem udział w: tworzeniu koncepcji, organizacji oraz wykonaniu wszystkich 

etapów badań, interpretacji wyników i dyskusji nad wynikami pracy, oraz w napisaniu pierwszej wersji 

manuskryptu. Mój procentowy udział w powstawaniu tej pracy oceniam na 10 %. 

8. Professional stress and burnout syndrome among nurses as a main threat to wellness.(Stres i zespół wypalenia 

zawodowego u pielęgniarek jako jedno z głównych zagrożeń dobrostanu.). [AUT.] ANIELA PŁOTKA, 

KRZYSZTOF TUROWSKI, HANNA KARAKUŁA, ANETA OPOLSKA, KINGA SZYMONA, DARIUSZ 

MALICKI, ANNA KOWAL, ROBERT ŁUCZYK, PIOTR GAWDA, BOGUSŁAWA SAMOŃ-

ŚWIĄTONIOWSKI, ANNA JABŁOŃSKA-CHMIELEWSKA, MARIAN JĘDRYCH. W: Societal and 

environmental health and wellness risks. Pr. zbior. pod red. Hanny Karakuły Lublin 2008, NeuroCentrum, s. 281-

290, bibliogr. streszcz, 978-83-61495-24-6. 

[MNiSW = 7.000 ] 

We wskazanej powyżej pracy brałem udział w: tworzeniu koncepcji, organizacji oraz wykonaniu wszystkich 

etapów badań, interpretacji wyników i dyskusji nad wynikami pracy, oraz w napisaniu pierwszej wersji 

manuskryptu. Mój procentowy udział w powstawaniu tej pracy oceniam na 10 %. 
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9. Opinie i oczekiwania pacjentów wobec fizjoterapeutów.(Opinions and expectations of patients to 

physiotherapists.). [AUT.] ANNA KRAWCZYŃSKA, PIOTR GAWDA. W: Aktywizacja osób z 

niepełnosprawnością : wybrane problemy medyczne i kultury fizycznej. T. 1. Red. nauk. Elżbieta Rutkowska, 

Maciej Płaszewski Biała Podlaska 2014, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego Wydział 

Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej, s. 206-215, bibliogr. sum, 978-83-61509-28-8. 

[MNiSW = 4.000 ] 

We wskazanej powyżej pracy brałem wiodący udział w: tworzeniu koncepcji, organizacji  

oraz wykonaniu wszystkich etapów badań, interpretacji wyników i dyskusji nad wynikami pracy, oraz w napisaniu 

pierwszej wersji manuskryptu. Mój procentowy udział w powstawaniu tej pracy oceniam na 50 %. 

10. Kompleksowa rehabilitacja jako element edukacji zdrowotnej w procesie usprawniania pacjentów z bólami 

kręgosłupa w przebiegu kręgozmyku a poczucie dobrostanu.(Comprehensive rehabilitation as the element of 

health education in the recovery of patients with spondylolisthesis and feeling of wellness.). [AUT.] PIOTR 

GAWDA, SŁAWOMIR ZABOREK, ANIELA PŁOTKA, PIOTR MAJCHER, MARIA SZCZYGIELSKA-

MAJEWSKA, ANNA JABŁOŃSKA-CHMIELEWSKA. W: Dobrostan i wsparcie w zdrowiu i chorobie : 

monografia. Pod red. Henryka Wiktora Lublin 2009, NeuroCentrum, s. 83-92, bibliogr. sum, 978-83-61495-13-0. 

[MNiSW = 3.000 ] 

We wskazanej powyżej pracy brałem wiodący udział w: tworzeniu koncepcji, organizacji  

oraz wykonaniu wszystkich etapów badań, interpretacji wyników i dyskusji nad wynikami pracy, oraz w napisaniu 

pierwszej wersji manuskryptu. Mój procentowy udział w powstawaniu tej pracy oceniam na 60 %. 

f) Biorąc pod uwagę, że problemy onkologiczne są coraz bardziej powszechne zachodzi 

potrzeba badań w tym zakresie. Jednym z kierunków tych badań jest wpływ czynników 

fizykalnych oraz ruchu na tkankę ludzką w procesie nowotworowym. Celem 

podejmowanych prac było określenie roli fizjoterapii jako elementu składowego w 

kompleksowym leczeniu onkologicznym. Dotychczasowe wyniki badan w tym zakresie 

zostały przedstawione  w poniższych artykułach: 

1. 7-substituted coumarins inhibit proliferation and migration of laryngeal cancer cells in vitro. [AUT.] M[ICHAŁ] 

KIEŁBUS, K[RYSTYNA] SKALICKA-WOŹNIAK, A[NETA] GRABARSKA, W[ITOLD] JELENIEWICZ, 

M[AGDALENA] DMOSZYŃSKA-GRANICZKA, A. MARSTON, K. POLBERG, P[IOTR] GAWDA, 

J[ANUSZ] KLATKA, A[NDRZEJ] STEPULAK. Anticancer Res. 2013 vol. 33 nr 10 s. 4347-4356, bibliogr. 

[ IF = 1.872; MNiSW = 20.000 ] 

We wskazanej powyżej pracy brałem udział w: tworzeniu koncepcji, organizacji oraz wykonaniu wszystkich 

etapów badań, interpretacji wyników i dyskusji nad wynikami pracy, oraz w napisaniu pierwszej wersji 

manuskryptu. Mój procentowy udział w powstawaniu tej pracy oceniam na 10 %. 

2. Wpływ fizjoterapii na połykanie oraz żucie u pacjentów po zabiegach resekcyjno-rekonstrukcyjnych 

nowotworów jamy ustnej.(Effect of physical therapy on swallowing and chewing in patients after resection and 

reconstruction surgery of oral cavity cancer.). [AUT.] PIOTR GAWDA, SYLWIA KOLASA, PIOTR J. 

MAJCHER. Zamoj. Stud. Mat. Seria Fizjoter. 2014 T. 16 nr 2 s. 105-118, bibliogr. sum. 

[MNiSW = 4.000 ] 

We wskazanej powyżej pracy brałem wiodący udział w: tworzeniu koncepcji, organizacji oraz wykonaniu 

wszystkich etapów badań, interpretacji wyników i dyskusji nad wynikami pracy, oraz w napisaniu pierwszej wersji 

manuskryptu. Mój procentowy udział w powstawaniu tej pracy oceniam na 60 %. 
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5.2. Analiza bibliometryczna dorobku naukowego 

 

Jestem autorem i/lub współautorem 70. publikacji naukowych w tym:  

- prac oryginalnych w czasopismach z Impact Factor – 8 

- prac poglądowych z Impact Factor- 1 

- prac oryginalnych w czasopismach bez Impact Factor – 16   

- opisów przypadków w czasopismach bez Impact Factor -  1 

- prac poglądowych w czasopismach bez Impact Factor – 8 

- publikacji popularnonaukowych i innych w czasopismach bez Impact Factor, w tym referaty 

z konferencji międzynarodowych indeksowanych w bazie Web of Science Core Collection – 9 

- opis przypadków medycznych - 1 

- prac  pełnotekstowych w suplementach czasopism bez Impact Factor – 7 

-   rozdziału w podręczniku krajowym – 19 

Liczba streszczeń 24 

- streszczeń ze zjazdów międzynarodowych – 8 

- streszczeń ze zjazdów krajowych – 16 

 

Tab. Sumaryczny impact factor według listy Journal Citation Reports (JCR), zgodnie z rokiem opublikowania 

Rok Tytuł czasopisma IF KNB/MNiSW 

2018 Frontiers In Behavioral Neuroscience 3,138 35 

2018 
The Journal of Strength and 

Condittioning Research 
2,325 30 

2018 Human Movement Science 1,840 20 

2018  The Journal of Human Kinetic 1,174 15 

2018 The Journal of Human Kinetic 1,174 15 

2018 
Annals of Agricultural and 

Environmental Medicine 
1,116 20 

2017 
Annals of Agricultural and 

Environmental Medicine 
1,116 20 

2015 
Annals of Agricultural and 

Environmental Medicine 
0,895 20 

2013 Anticancer Research 1,872 20 

Łączna liczba prac: 9. Łączna liczba punktów: 14,650 195 
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Liczba cytowań według bazy Web of Science Core Collection (bez autocytowań): 19 

h-index według bazy Web of ScienceTM Core Collection: 2  

Liczba cytowań według bazy Scopus (bez autocytowań; bez pracy wieloośrodkowej): 22 

Efektem mojej pracy naukowej są publikacje, , których łączna punktacja IF wynosi  

IF 14,650  

KBN/MNISW- 513 pkt  

Szczegółowa analiza bibliometryczna dorobku naukowego przygotowana przez Dział Informacji Naukowej 

Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie znajdują się w załączniku nr 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


