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Prof. dr hab. Edward Mleczko, ur. 15.11.1948 r. w Radłowie, woj. małopolskie, studia wyższe odbywał: latach 
1966-1971 na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego i w latach 1976-1980 na Wydziale 
Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.  
Stopień naukowy doktora nauk wychowania fizycznego nadała mu z wyróżnieniem w 1985 r. Rada Wydziału 
Wycho-wania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie na podstawie rozprawy doktorskiej: pt. 
„Zmienność ontogenetyczna, uwarunkowania genetyczne i środowiskowe czasu reakcji prostej i koordynacji 
wzrokowo-ruchowej oraz ich związki z budową somatyczną i sprawnością motoryczną.”  
Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej, w zakresie teorii sportu nadała mu w 
1992 r. Rada Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie na podstawie 
rozprawy habili-tacyjnej: pt. „Przebieg i uwarunkowania rozwoju funkcjonalnego dzieci krakowskich między 7 a 
14 rokiem życia.” Tytuł naukowy profesora z zakresu nauk kultury fizycznej za całokształt dorobku naukowego 
nadał mu Prezydent Rzeczypospolitej Polski w 2002 r.  
Przebieg pracy zawodowej: w latach 1971-1976 nauczyciel krakowskich szkół podstawowych i średnich, w 
1980 r podjął pracę, jako nauczyciel akademicki w Akademii Wychowania Fizycznego w Katedrze Teorii i 
Metodyki Lekkiej Atletyki, którą obecnie kieruje, od 1995 r. prowadzi w swojej macierzystej uczelni oraz 
okresowo w wyższych szkołach zawodowych Małopolski (Kielc, Ostrowca Świętokrzyskiego, Tarnowa, Nowego 
Targu) wykłady oraz ćwiczenia z przed-miotów: teoria i praktyka treningu sportowego i rekreacyjnego, 
antropomotoryka, rozwój biologiczny i ruchowy.  
Dorobek naukowy: autor i współautor ponad 100 publikacji o charakterze naukowym i naukowo-
dydaktycznym, naj-ważniejsze pozycje książkowe: Szopa J., Mleczko E., Cempla J. 1985. Zmienność oraz 
genetyczne i środowiskowe uwarunkowania podstawowych cech psychomotorycznych i fizjologicznych w 
populacji wielkomiejskiej, w przedziale wieku 7-62 lat. AWF, Kraków; Cempla J., Mleczko E. 1989. Badania 
zależności między objętością, strukturą i dynamiką obciążeń treningowych biegaczy a rozwojem sportowym i 
reakcjami fizjologicznymi na wysiłek o różnej mocy. AWF, Kraków; Mleczko E., Ozimek M. 2000. Rozwój 
somatyczny i motoryczny młodzieży krakowskiej między 15 a 19 rokiem życia, z uwzględnieniem czynników 
środowiskowych, AWF, Kraków. Współautor pięciu podręczników akademickich, w tym pierwszych o zasięgu 
ogólnopolskim: Szopa J., Mleczko E., Żak S. 1996. Podstawy antropomotoryki, PWN Kraków-Warszawa; 
Mleczko E., Trzmielewski R. 1999. Biegi na orientację. AWF, Kraków.  
Główne kierunki działalności naukowej:  
1. Optymalizacja procesu szkolenia sportowego, w tym: doskonalenie systemu naboru i selekcji do 
wyczynowego sportu w różnych dyscyplinach sportu, doskonalenie szkolenia biegaczy na średnie i długie 
dystanse, prognozowanie wyników w lekkoatletycznych konkurencjach, tendencje rozwoju modelu mistrza w 
wybranych dyscyplinach sportu, doskonalenie metod oceny obciążeń treningowych, optymalizacja metod 
kształtowania zdolności wytrzymałościowych i wydolności fizycznej w treningu zdrowotnym.  
2. Zmienność oraz uwarunkowania rozwoju predyspozycji i zdolności motorycznych, w tym: zmienność oraz 
genetyczne i środowiskowe uwarunkowanie podstawowych cech fizjologicznych i zdolności motorycznych, 
biologiczne uwarunkowa-nia zjawiska wytrenowalności, rola aktywności ruchowej oraz warunków ekologicznych 
i społeczno-ekonomicznych w zróżnicowaniu poziomu rozwoju somatycznego, funkcjonalnego i motorycznego 
dzieci i młodzieży, w tym studentów.  
Praca redakcyjna: redaktor naczelny czasopisma naukowego „Antropomotoryka”, członek kolegium 
redakcyjnego „Jo-urnal Human of Kinetics” oraz „Wydawnictw Naukowych” AWF w Krakowie.  
Praktyka sportowa: W latach 1966 – 1976 z powodzeniem uprawiał sport wyczynowy: członek kadry 
narodowej w lekkoatletycznych biegach długich, sześciokrotny mistrz Polski, uczestnik mistrzostw Europy. 
Trener klasy I w lekkiej atletyce.  
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