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Specyfika pracy trenerskiej poza granicami Polski 
 
 
Wybrane zagadnienia 

Obecna sytuacja społeczna i geopolityczna (trudności na rynku pracy, otwarte 
granice Europy, ciekawość świata), sprzyjają częstszemu podejmowaniu pracy poza 
granicami kraju. W polskim środowisku strzeleckim jest to temat nie nowy, ale 
powszechnie raczej mało znany, gdyż niektórzy z trenerów zapewne biorą również pod 
uwagę możliwość zagranicznej kariery. 

Podjęcie pracy poza dotychczasowym miejscem zamieszkania, a szczególnie za 
granicą wiąże się z nowymi i potencjalnie atrakcyjnymi możliwościami, ale również 
z pewnymi szczególnymi wyzwaniami. Do najczęściej postrzeganych korzyści możemy 
zaliczyć kwestie ekonomiczne, socjologiczne (nowe kontakty) i poznawcze (zawodowe, 
językowe, kulturowe, turystyczne i inne). Najistotniejsze w perspektywie 
długoterminowej wyzwania można uporządkować w dwóch kategoriach: wyzwania 
emigracyjne i wyzwania zawodowe. 
 
Wyzwania emigracyjne 
· Kwestie legalne: kontrakt, pozwolenie na pracę, ubezpieczenie zdrowotne, itp. 

Posiadanie kompletnej i aktualnej dokumentacji jest kluczowym argumentem 
decydującym w krytycznych sprawach związanych ze zdrowiem, administracją 
publiczną czy z pracodawcą. 

· Kwestie bytowe: miejsce zamieszkania, transport. Niekiedy to pracodawca zapewnia 
lokum i transport, a w innych sytuacjach wszystkie tego rodzaju świadczenia należy 
sobie zapewnić samemu, co należy mieć na uwadze pertraktując warunki 
z pracodawcą. 

· Kwestie kulturowe: językowe środki komunikacji, zwyczaje, rodzina, towarzystwo. 
Znajomość języka kraju w którym się pracuje jest decydującym o sukcesie pracy 
z ludźmi czynnikiem, możliwym do nadrobienia. W uproszczeniu można przyjąć, że 
osoba znająca już jeden język obcy potrzebuje ok 6 miesięcy do opanowania 
następnego w stopniu umożliwiającym sprawną komunikację. Tym niemniej ten 
pierwszy okres, bywa stresujący. Również warto wziąć pod uwagę, że sukces 
zawodowy wiąże się z wieloletnim pobytem za granicą, co nie pozostaje bez 
wpływu, tak pozytywnego jak negatywnego, na sprawy socjologiczne, tak rodzinne 
jak towarzyskie. 

 
Wyzwania zawodowe 
· Pozyskanie pozytywnego nastawienia sportowców i działaczy, motywacja. 
· Zapoznanie się z osiągnięciami, aspiracjami i dyspozycyjnością zawodników. 
· Zrozumienie dotychczasowego funkcjonowania systemu szkolenia w Związku 

i klubach. 
· Rozpoznanie strzelnic oraz innych obiektów sportowych w kraju, przydatnych do 

szkolenia. 
· Dopasowanie metod treningowych do warunków lokalnych. 
· Aktywne oddziaływanie na osoby kształtujące politykę sportową. 
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Wybrane elementy specyfiki szkolenia strzelców w Hiszpanii 

Z punktu widzenia prawnego, hiszpański amator strzelectwa jest zwolniony 
z obowiązku posiadania licencji i pozwolenia na broń jedynie jeżeli jest to broń 
pneumatyczna (broń pneumatyczna wymaga jedynie zgłoszenia informacyjnego 
w urzędzie miejskim, niezależnie od jej parametrów). Dopiero od 18-tego roku życia można 
otrzymać pozwolenie na broń palną, co w praktyce komplikuje nieco szkolenie juniorów. 
Licencja sportowa umożliwia posiadanie kilkunastu sztuk broni różnego kalibru. 

Aby móc otrzymać pozwolenie na broń, należy wykazać się przynależnością do 
federacji regionalnej oraz przynależnością klubową. Licencja federacji regionalnej 
pokrywa ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków na obiektach sportowych. 
Licencja związkowa (federacji centralnej) dotyczy jedynie osób biorących udział 
w centralnie organizowanych przez Związek imprezach sportowych. 

Z punktu widzenia organizacyjnego i szkoleniowego, kluby strzeleckie w Hiszpanii 
mają często charakter nieco wymuszonych przez system organizacyjny stowarzyszeń, 
nieco pozbawionych mocy sprawczej. Bywa, że na jednym obiekcie, będącym 
zazwyczaj czyjąś własnością prywatną lub samorządową, funkcjonuje kilka klubów. 
Z punktu widzenia finansowania, kluby są mniej lub bardziej prężnymi 
przedsiębiorstwami, nastawionymi raczej na rekreację niż sport, bardziej na 
pozyskiwanie nowych członków niż podnoszenie ich kwalifikacji sportowych. Kluby 
bardzo rzadko bywają właścicielami czy zarządcami instalacji sportowo-rekreacyjnych, 
lub sprzętu sportowego. Każdy członek klubu we własnym zakresie pokrywa wszystkie 
koszty zawiązane z uprawianiem strzelectwa, począwszy od każdej zużytej tarczy, 
a skończywszy na zakupie sprzętu sportowego i udziale w zawodach, łącznie 
z opłaceniem startowego. Klub najczęściej ogranicza się do roli koordynacyjnej. Nabór 
i selekcja w klubach oparty jest praktycznie jedynie o tradycje rodzinne. Poza Katalonią 
(Barcelona), praktycznie nie funkcjonuje żaden system dofinansowania klubów. W takiej 
sytuacji kluby mają bardzo ograniczone możliwości pełnienia roli mecenatu sportu 
strzeleckiego, ze względu na bardzo ograniczony dopływ innych środków niż 
pochodzących bezpośrednio od ich członków. W całej Hiszpanii zaledwie kilka klubów 
pozwala sobie na zatrudnienie trenera czy chociażby instruktora na kilka godzin 
tygodniowo. Potencjalna kadra szkoleniowa to często nieco doświadczeni zawodnicy, 
z których wielu nie posiada żadnego formalnego przygotowania pedagogicznego. 
Jedyną formą doskonalenia kadr trenerskich są odpłatne dorocznie organizowane 
centralnie kursy w formie przypominającej nieco studia podyplomowe w Polsce. 
Najlepsi zawodnicy zrzeszeni w  federacji regionalnej, ale nie będący członkami kadry 
narodowej, mogą liczyć na sporadyczne akcje szkoleniowe oparte najczęściej 
o współpracę z trenerem związkowym. 

Jedynymi organizacjami sportowymi posiadającymi dostęp do subwencji jest Związek 
centralny i federacje regionalne, ale ich partnerami są bardziej pojedynczy zawodnicy niż 
kluby. Federacje regionalne organizują regionalne zawody, które są zsynchronizowane 
z kalendarzem centralnym. Kilka razy w roku (2-4) organizowane bywają zgrupowania 
regionalne, niestety niezbyt często stojące na poziomie satysfakcjonującym potrzeby 
sportu wyczynowego. Drugim, istotniejszym mankamentem prób lokalnego szkolenia, jest 
brak ciągłości i nadzoru w okresach pomiędzy zgrupowaniami i na zawodach. Wielkość 
subwencji jakimi dysponują federacje regionalne zależy bezpośrednio od  samorządów 
a nie od Związku (federacji centralnej). Dysproporcje w możliwościach dofinansowania 
bywają bardzo duże. 

Centralny Związek organizuje i finansuje udział reprezentacji narodowej w zawodach 
międzynarodowych oraz ponosi koszty organizacji mistrzostw Hiszpanii we wszystkich 
konkurencjach olimpijskich i nieolimpijskich oraz koszty organizacji turniejów (Puchar 
Króla lub Puchar Prezydenta) na które składają się 2-3 starty w większości konkurencji. 
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Koszty udziału w zawodach, tak przejazdy, jak diety czy startowe, strzelcy pokrywają 
indywidualnie. W zależności od rezultatów i zamożności federacji regionalnych, 
zawodnik może liczyć na zwrot części lub całości kosztów. 

Pomoc Związku krajowego koncentruje na przyznawaniu członkom kadry niezbyt 
licznych i porównywalnych z polskimi stypendiów, amunicji, dostępu do centralnego 
szkolenia z udziałem trenera kadrowego, badań lekarskich i psychologa oraz pokrycia 
kosztów podróży i pobytu na imprezach międzynarodowych i szkoleniowych w kraju. 
Ani zawodnicy ani kluby nie mogą liczyć np na pomoc w finansowaniu zakupu broni czy 
potrzebnego oprzyrządowania. Istotną konsekwencją wpływającą negatywnie na 
efektywność centralnego procesu szkolenia jest, z mojego punktu widzenia, brak 
wypracowanego wsparcia na poziomie klubowym czy federacji regionalnych, co osłabia 
wyraźnie jakość pracy treningowej zawodników poza zgrupowaniami. 

Różnice kulturowe (zasady funkcjonowania i kryteria oceny postępowania) między 
strzelcami w Polsce i w Hiszpanii są na tyle duże, iż wymagają istotnego przetworzenia 
na inny kontekst kulturowy, aby mechanizmy wykorzystywane w treningu wyczynowym 
nie straciły swojej sprawności. System motywacji zewnętrznej sportowców np., opiera 
się częściowo o konkretny kontekst gospodarczy kraju. Te same 1000 euro posiada 
inne znaczenie w środowisku, gdzie średnie zarobki wynoszą 200-500 euro, a inne 
w środowisku gdzie średnie zarobki wynoszą 3000 czy 5000 euro. W tym samym 
kontekście nie bez znaczenia jest normalność rynku pracy i możliwość pozyskania 
przyzwoicie płatnego zajęcia poza sportem. W takich warunkach ludzie mniej ryzykują 
i bardziej dbają o czynniki, które przybliżają im mniej ryzykowny i bardziej długofalowy 
sukces rynkowy niż sportowy. 

Drugim szczegółem różniącym kontekst pracy trenerskiej jest determinacja 
i dyspozycyjność sportowców. Mając na myśli nierzadko skrajne warunki uprawiania 
sportu wyczynowego, trzeba powiedzieć że młodzież hiszpańska jest mniej 
przyzwyczajona do dyscypliny i wyrzeczeń niż młodzież polska, zarówno ze względu na 
inne uwarunkowania rodzinne jak edukacyjne w szkole. Dysponują atrakcyjniejszymi 
możliwościami w zakresie spędzania wolnego czasu, co nie tylko stanowi potencjalną 
możliwość, ale jest powszechnie uznawanym stylem życia. Również więzi 
socjologiczne, zarówno rodzinne jak towarzyskie odgrywają nieporównywalnie większą 
rolę w Hiszpanii co osłabia dyspozycyjność zawodników i determinację, która ułatwia 
sportowcom nie tylko częste podróże, ale przede wszystkim udział w procesie 
przygotowawczym. 

Z punktu widzenia wychowanka sekcji strzeleckiej Śląska Wrocław i absolwenta 
Akademii Wychowania Fizycznego oraz 8 letniego doświadczenia w pracy za granicą 
w roli trenera kadry uważam, że polski system szkolenia, aczkolwiek nie pozbawiony 
wad, znajduje się na przyzwoitym poziomie i umożliwia dobre przygotowanie zarówno 
zawodnikom jak i kadrze trenerskiej, umożliwiające podjęcie pracy trenerskiej w innych 
niż polskie warunkach. Tym niemniej do zagospodarowania pozostaje spory margines, 
który może wypełnić głównie aktywność, pomysłowość i pracowitość. 

Strzelectwo sportowe. Nowoczesne rozwiazania szkoleniowe. Zeszyt nr 2 (2005)  


