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Czynności zawodowe trenera  
w opinii sportowców i szkoleniowców 

 
 

Sukces sportowy nie jest wyłącznie efektem sprawności mięśni. Rodzi się i rozwija 
tam, gdzie współpracują ze sobą, mądry i o nieprzeciętnej osobowości uzdolniony 
sportowiec i dobrze wykształcony trener (Naglak 1999).  

Osiągnięcie sukcesu w sporcie nie byłoby możliwe bez wysokich wyników 
uzyskiwanych przez zawodników. Potrzeba ciągłego podnoszenia poziomu swoich 
wyników zmusza do nieustannego poszukiwania nowych rozwiązań i metod 
treningowych, włącznie z najnowocześniejszymi osiągnięciami nauki.  

Proces treningowy uzależniony jest od wielu czynników. Na sukces pracuje wiele 
osób, wśród których najważniejszą postacią jest trener. Do niedawna trener 
postrzegany był jako osoba organizująca oraz prowadząca treningi. Tym czasem coraz 
częściej trener i jego praca stanowią przedmiot badań wielu dyscyplin nauki. Dąży się 
do coraz trafniejszej selekcji do tego zawodu, dokonuje się ciągła ewolucja procesu 
kształcenia kadr instruktorskich i trenerskich, rodzą się nowe formy doskonalenia 
zawodowego, mówi się jednocześnie o potrzebie pedagogizacji tego zawodu 
i przygotowania psychologicznego, bada się status społeczny i status zawodowy 
trenera, poszukuje się coraz to nowych udoskonaleń warsztatu pracy trenera, dążąc do 
uczynienia go jak najbardziej twórczym (Żukowski 1989).  

„Trener jest pedagogiem, który opierając się na humanistycznych treściach wychowania, 
kształcenia i etyki swego zawodu przygotowuje sportowca do życia w społeczeństwie oraz 
do osiągania sukcesów na miarę jego możliwości” (Naglak 1999 s.49).  

„Coraz częściej wyróżnia się funkcję trenera-metodyka, specjalisty pośrednio 
współpracującego ze sportowcem. (...) Odrębność i mnogość przekazywanych 
informacji, w połączeniu z koniecznością ich natychmiastowego wykorzystania 
w programowaniu i korygowaniu treści treningowych to powody, dla których 
wyodrębniono funkcje metodyka. Rola trener-metodyka sprowadza się do 
organizowania kontroli procesów adaptacyjnych organizmu sportowca oraz 
przetworzenia danych na zalecenia treningowe” (Naglak, 1999, s. 50).  

Postać trenera obarczona jest wizerunkiem pewnego wzoru osobowego 
identyfikowanego ze wzorem pedagoga. Trenera, zatem powinno cechować wysokie 
i wszechstronne przygotowanie ogólne, przygotowanie specjalne to znaczy 
umiejętności technologiczno-warsztatowe, przygotowanie pedagogiczne, postawę 
moralną, umiejętności organizacyjno-menedżerskie przygotowanie infrastruktury 
i wspomagania technicznego, typ osobowości pozwalający na właściwą ocenę sytuacji 
i odpowiedniego „znalezienia się w niej”, styl bycia mogący stanowić wzorzec do 
naśladowania (Żukowski, 1994).  

„Wymagania wobec kwalifikacji zawodowych trenera są rozległe, gdyż dotyczą 
rozumienia i posługiwania się w pracy metodami stosowanymi w naukach 
przyrodniczych, humanistycznych i technicznych” (Naglak 1987, s. 412). 

Dynamicznie rozwijający się sport wywołuje potrzebę coraz szerszego i głębszego 
poznawania praw, od których zależy prawidłowy przebieg procesu szkolenia oraz 
uzyskanie pożądanych efektów. Ciągły rozwój sportu i jego wysoki poziom zmusza do 
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doskonalenia i podporządkowania warsztatów badawczych wielu nauk tym zadaniom. 
Znaczny wpływ na proces szkolenia ma rozwój takich dyscyplin szczegółowych 
w różnych dziedzinach nauki, jak np. fizjologia wysiłku fizycznego, biomechanika, 
biochemia, antropologia, psychologia sportu, socjologia sportu, pedagogika sportu czy 
prawo w sporcie. Informacje płynące z tych badań odnoszą się zarówno do zawodników 
(jako podmiotu procesu szkolenia), jak i do warunków, w których odbywa się proces 
szkolenia, organizacji odpowiedzialnych za jego przebieg oraz osób, które są 
odpowiedzialne za kierowanie nim (trenerzy, lekarze, działacze, sędziowie itp.). Efekty 
rozwoju tych dyscyplin nauki sprawiają, że osiągane wyniki przekraczają kolejne bariery 
ludzkich możliwości. Dochodzi do pogoni za wynikiem, często za wszelką cenę. 
Zapomina się wtedy o losie zawodnika. Za los ten, rozumiany jako droga do 
mistrzostwa z troską o zachowanie wartości sportu, odpowiedzialny jest przede 
wszystkim trener (Żukowski 1989).  

W pracy zawodowej trenera oraz jego współpracy z innymi ludźmi, szukać należy 
źródeł i mechanizmów zamierzonego kształtowania mistrza, ale też wychowania 
pełnego człowieka. Dąży się do coraz trafniejszej selekcji do tego zawodu, bada się 
status społeczny i status zawodowy trenera (Żukowski 1989).  

Trener wraz z zespołem specjalistów kieruje procesem szkolenia w sposób ciągły. 
Aby był on skuteczny, podnosił poziom sportowy i przygotowywał do zawodów, musi 
oprócz posiadania właściwego programu przebiegać w odpowiednich warunkach – 
odpowiednie obiekty, zakwaterowanie, odnowa biologiczna, żywienie (Kurzawski 2006). 

Proces treningowy to też działalność wychowawcza zmierzająca do zmiany postaw, 
stanu umysłu i wpajania nawyków pielęgnowania ciała. Rozpatrując istotę procesu 
szkoleniowego w ten sposób sprawiamy, że zawodnik jest ceniony w społeczeństwie 
nie tylko za osiągnięte wyniki (Naglak 1999).  

Trenera, który jest kierownikiem procesu szkoleniowego, powinny cechować: 
inteligencja, wiedza, doświadczenie, odpowiedzialność oraz zdolności organizacyjne 
(Kurzawski 2006).  

Za pomocą treningu i osiągniętych wyników prowadzących do sukcesu możemy 
odnieść pożądany skutek w procesie kształtowania młodego człowieka. Sport to jednak nie 
tylko współzawodnictwo. Sport to również sztuka współpracy i współdziałania z grupą ludzi 
dla osiągnięcia celów za równo indywidualnych, jak i grupowych (Kurzawski 2006).  

„Trener współpracując z uzdolnionym sportowcem napotyka na sytuacje 
charakterystyczne tylko dla konkretnego sportowca, co powoduje konieczność 
posiadania umiejętności koncepcyjnych do działań w sytuacjach nietypowych, mało 
powtarzalnych. Trener powinien działać perspektywicznie i wiedzieć w koncepcji 
szkolenia nie, kim sportowiec jest w obecnym czasie, ale kim będzie w przyszłości. 
Sportowiec powinien przede wszystkim twórczo współuczestniczyć w realizacji procesu 
szkoleniowego. Sportowiec jest przede wszystkim przedmiotem i równocześnie 
podmiotem celowego wpływu treningu. Podmiotowość sportowca to aktywne, świadome 
i twórcze uczestnictwo w procesie treningowym. Współpraca pomiędzy trenerem 
i sportowcem powinna mieć wpływ na rozwiązanie sytuacji decyzyjnych powstających 
podczas dokonywania świadomych wyborów celów i realizowania zadań 
wychowawczych i szkoleniowych” (Kurzawski 2006, s. 41).  

„Trener i współpracujący z nim specjaliści stają się partnerami sportowca, udzielają  
mu pomocy, inspirują, dostarczają ocen stopnia realizacji celów i zadań, wreszcie 

nagradzają, a w szczególnych przypadkach karzą. Nie zrozumie tego specyficznego 
działania trener, który utożsamia sportowca ze specyficzną „biomaszyną” zdolną 
jedynie do fizycznych wysiłków” (Naglak 1999, s. 49).  

Trener, który tego nie zrozumie, realizuje treści programowe w sposób 
mechaniczny, niefrasobliwy, pozbawiony przyjemnych doznań. Trening zbliżony jest 
wówczas do form odpowiadających tresurze (Czajkowski 1987).  
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Przy braku etyki zawodowej, nieodpowiedniej wiedzy, niecierpliwości, 
przedwczesnym i złym przygotowaniu za równo specjalistycznym, jak i wszechstronnym 
często doprowadza się sportowca do trwałej niedyspozycji (Naglak 1999).  

Konsekwencje takiego postępowania ponosi zawodnik, który albo przedwcześnie 
kończy karierę albo zatrzymuje się na dość niskim poziomie. W trakcie procesu 
treningowego powstają różne interakcje pomiędzy trenerem i sportowcem. Współpraca 
trenera z zawodnikiem jest niezbędnym czynnikiem warunkującym odniesienie sukcesu. 
Trener współpracujący ze sportowcem powinien programować i organizować proces 
odnowy biologicznej i psychicznej. Jego zadaniem jest również kierowanie 
teoretycznym przygotowaniem sportowca, dbanie o rozwój kultury osobistej sportowca, 
nadzorowanie postępów zawodnika w edukacji szkolnej, oraz zadbanie o higieniczny 
tryb życia (Kurzawski 2006).  

„Wymagania wobec kwalifikacji zawodowych trenera są rozległe, gdyż dotyczą 
rozumienia i posługiwania się w pracy metodami stosowanymi w naukach 
przyrodniczych, humanistycznych i technicznych” (Naglak 1987, s.412).  

Trener chcąc odnosić zawodowe sukcesy powinien śledzić postępy w swojej 
konkurencji, brać udział w konferencjach i szkoleniach oraz korzystać z najnowszej 
literatury krajowej i zagranicznej. Tylko stałe uzupełnianie swojej wiedzy, dokształcanie 
się, nabywanie nowych umiejętności, będzie warunkowało sprawność i skuteczność 
jego pracy (Kurzawski 1997). „Czynności zawodowe trenera, które mają wpływ na 
współpracę ze sportowcem, to części składowe przedsięwzięć związanych z realizacją 
procesu szkoleniowego; m.in. opracowanie programu i planu działania, przygotowanie 
środków niezbędnych do przeprowadzenia procesu szkoleniowego itd.” (Kurzawski 
2006, s.41).  

Szkoleniowcy w swojej pracy zawodowej powinni wykorzystywać osiągnięcia 
światowej techniki i nauki. Aby liczyć na znaczne sukcesy trenerzy „powinni korzystać 
z ogólnej wiedzy o sporcie i teorii treningu sportowego, ale także z dorobku innych 
dziedzin i gałęzi sportu, a ogólne zasady treningu powinni twórczo i racjonalnie 
dostosować do wymogów wybranej dyscypliny” (Czajkowski 1994). W dzisiejszych 
czasach widok trenera wprowadzającego dane do komputera nikogo nie powinien 
dziwić. Analiza obciążeń czy planowanie treningów jest dużo prostsze przy użyciu 
dodatkowych urządzeń pomiarowych czy czujników połączonych z komputerem.  

Dziś proces treningowy to nie tylko trener i sportowiec, ale także olbrzymie zaplecze 
naukowe badające ich i pomagające w tym procesie. I także w tym przypadku chodzi 
o jak największą precyzje i szybkość uzyskiwania danych o wytrenowaniu sportowca. 
W praktyce większość urządzeń oceniających technikę zawodnika, to skomplikowane 
systemy pomiarowe sterowane przez komputer (Jagodziński, Kurzawski 2007, s. 61).  

Rozważając cel pracy trenera można rzec, że głównym celem pracy trenera jest 
pomnażanie potencjału sił fizycznych i psychicznych i wykształcenie w nich 
umiejętności uwalniania w odpowiednich momentach tych zasobów, ale nie możemy 
zapominać także o dotarciu do jego serca, rozumu i skłanianiu zawodnika, do 
maksymalnego zaangażowania w proces treningu (Herzig 2002).  

Zawód trenera to niesłychanie odpowiedzialna i trudna rola, która objąć może 
odpowiednio do tego przygotowana, mająca specjalistyczną wiedzę i duże 
doświadczenie osoba. Młody człowiek podejmując się, wyzwania, jakim jest sport 
wyczynowy, oddaje się w ręce swojego trenera, mając do niego bezgraniczne zaufanie 
(Kurzawski, Kornacka 2007).  

„Trener to specjalista, który oprócz wiedzy posiada wiarę w wartość swej 
działalności pedagogicznej. Oddziaływując na sportowca, odwołuje się do sfery 
uczuciowej w celu pozyskania jego przychylności dla uprawianej dyscypliny sportu 
i pozytywnego stosunku do wysiłku, który jest niezbędny do uzyskiwania sukcesów 
społecznie aprobowanych” (Naglak 1999, s. 49).  
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W sporcie klasyfikowanym szczególnie istotna jest działalność trenera-pedagoga 
jako kierownika. Pełniąc taką rolę trener wpływa nie tylko na rozwój osobowości 
sportowca, lecz także wpływa na efektywność pracy współdziałających z nim 
specjalistów (Naglak 1999).  

Trener, chcąc odnosić sukcesy powinien być wybitnym fachowcem umiejącym 
bezbłędnie wyszukiwać talenty i skutecznie prowadzić je do przyszłych osiągnięć. 
Powinien również sprawdzić się jako wychowawca kształtujący charaktery młodych 
ludzi i ich morale.  

Trener musi umiejętnie wyciągać wnioski z przeszłości i porównywać z wiedzą 
teraźniejszą, jednocześnie posiadać znajomość tego, co dzieje się w świecie oraz mieć 
wyobrażenie, jak będzie wyglądała jego dyscyplina za kilka lat, gdy dorośnie jego 
wychowanek (Kurzawski 2006). 

Celem badań było poznanie opinii szkoleniowców i zawodników na temat 
czynności zawodowych trenera w procesie szkolenia. 
 

Metody i materiał badawczy 

Metoda badawcza, jaką wykorzystano przy przeprowadzeniu badań to sondaż 
diagnostyczny, a narzędziem, które wykorzystano to kwestionariusz ankietowy.  

Badaniem zostały objęte dwie grupy: zawodników oraz trenerów. Badana grupa 
zawodników składała się z 24 kobiet oraz 48 mężczyzn, w sumie 72 osoby (w tym 20 
osób uprawiało strzelectwo sportowe).  

W badanej grupie trenerów znalazło się 36 osób, z czego 12 to kobiety a 24 to 
mężczyźni (w tym 14 trenerów strzelectwa sportowego).  
 

Omówienie wyników badań 

Kierowanie przygotowaniem technicznym zawodnika, jako czynność zawodowa 
trenera decydująca o osiągnięciu sukcesu w sporcie, 66,7% badanych zawodników 
uznało za bardzo ważną, 27,8% za ważną. Planowanie procesu treningowego przez 
trenera okazało się również istotne w badanej grupie- 66,7% badanych zawodników 
uważa je za bardzo ważne, 33,3% za ważne. Podobna sytuacja dotyczy kontroli 
procesu treningowego, również 66,7% badanych zawodników uważa to za bardzo 
ważną czynność, 23,6% za ważną oraz 8,3% za mniej ważną. Duża część badanych 
zawodników, bo 61,1% za bardzo ważną czynność trenera uznała organizację obozów 
sportowych, 33,3% za ważną, 8,3% za mniej ważną. Kierowanie przygotowaniem 
fizycznym zawodnika za bardzo ważne uważa 55,6% badanych zawodników, 30,6% za 
ważne, 11,1% za mniej ważne oraz 2,8% za nieważne. Kontrolę stanu organizmu 
zawodnika 52,8% badanych zawodników uznała za bardzo ważną, 38,9% z nich za 
ważną, natomiast 11,1% badanych zawodników za mniej ważną. Kierowanie 
przygotowaniem taktycznym zawodnika oraz organizację procesu wypoczynku i odnowy 
biologicznej 38,9% badanych zawodników uznało za bardzo ważną czynność trenera 
w procesie szkolenia, odpowiednio 41,7% oraz 44,4% za ważną. Nadzór nad postępami 
zawodników w edukacji szkolnej dla 58,3% badanych zawodników jest ważną 
czynnością trenera. Dla 55,6% badanych zawodników ważną czynnością trenera jest 
rozwiązywanie problemów organizacyjnych wiążących się z treningiem. Taka sama 
ilość pytanych uznała za ważne prowadzenie dokumentacji szkoleniowej. (tab. 1). 

Spośród badanych zawodników 55,6% twierdzi, że ich trener bardzo często używa 
komputera jako narzędzia pracy, 27,8% badanych zawodników, że często, 22,2%, że 
sporadycznie, natomiast 11,1% nie zaobserwowało, aby trener używał komputera 
w pracy. Narzędziem, jakim trenerzy według badanych zawodników posługują się 
najczęściej oprócz komputera okazał się Internet. W badanej grupie, 33,3% 
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zawodników wypowiada się, że trener wykorzystuje w pracy internet bardzo często, 
22,2% często. Również 33,3% badanych zawodników twierdzi, iż ich trener nie korzysta 
z Internetu w ogóle. Kamera oraz trenażer to narzędzia, które według badanych 
zawodników, trenerzy wykorzystują często. Taka odpowiedź udzieliło 25,0% badanych 
zawodników za równo o kamerę jak i o trenażer. Nieużywanymi przez trenerów 
narzędziami okazały się według 69,4% badanych zawodników magnetowid, 66,7% 
badanych zawodników magnetofon (tab. 2). 

 
Tab. 1. Czynności zawodowe trenera decydujące o osiągnięciu sukcesu w pracy trenera  

(wg badanych zawodników) 

Lp Czynności zawodowe 
Bardzo 
ważna 

Ważna 
Mniej 
ważna 

Nieważna 

n % n % n % n % 

1 
Kierowanie przygotowaniem technicznym 
zawodnika 

48 66,7 20 27,8 4 5,6 0 0,0 

2 
Kierowanie przygotowaniem taktycznym 
zawodnika 

28 38,9 30 41,7 16 22,2 0 0,0 

3 Kierowanie przygotowaniem fizycznym zawodnika 40 55,6 22 30,6 8 11,1 2 2,8 

4 
Kierowanie przygotowaniem wolicjonalnym 
zawodnika 

16 22,2 26 36,1 22 30,6 6 8,3 

5 
Kierowanie przygotowanie teoretycznym 
zawodnika 

16 22,2 38 52,8 18 25,0 0 0,0 

6 Planowane procesu treningowego 48 66,7 24 33,3 0 0,0 0 0,0 

7 Kontrola procesu treningowego  48 66,7 17 23,6 6 8,3 0 0,0 

8 Organizacja pracy wychowawczej w grupie 24 33,3 34 47,2 22 30,6 2 2,8 

9 Kierowanie zawodnikami na zawodach 32 44,4 36 50,0 8 11,1 0 0,0 

10 Organizacja procesu odnowy i wypoczynku 28 38,9 32 44,4 14 19,4 0 0,0 

11 Podwyższanie kultury osobistej zawodników 12 16,7 30 41,7 24 33,3 4 5,6 

12 Prowadzenie naboru i selekcji 16 22,2 42 58,3 14 19,4 2 2,8 

13 Organizacja obozów sportowych 44 61,1 24 33,3 6 8,3 0 0,0 

14 Kontrola stanu organizmy zawodnika 38 52,8 28 38,9 8 11,1 0 0,0 

15 
Rozwiązywanie problemów organizacyjnych 
wiążących się z treningiem 

24 33,3 40 55,6 8 11,1 0 0,0 

16 
Nadzór nad postępami zawodników w edukacji 
szkolnej 

10 13,9 42 58,3 18 25,0 6 8,3 

17 Prowadzenie badań diagnostycznych 18 25,0 34 47,2 16 22,2 2 2,8 

18 Organizacja zawodów 26 36,1 32 44,4 18 25,0 2 2,8 

19 Sędziowanie zawodów 18 25,0 24 33,3 16 22,2 14 19,4 

20 Prowadzenie dokumentacji 20 27,8 40 55,6 14 19,4 2 2,8 

21 Prowadzenie sprawozdawczości 10 13,9 30 41,7 24 33,3 2 2,8 
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Tab. 2. Pomoce naukowe wykorzystywane przez trenerów w pracy (wg badanych zawodników) 

Lp. Pomoce naukowe 
Bardzo często Często Sporadycznie Nie używa 

n % n % n % n % 
1 Komputer 40 55,6 20 27,8 16 22,2 8 11,1 
2 Trenażer 4 5,6 18 25,0 26 36,1 16 22,2 
3 Kamera 6 8,3 18 25,0 26 36,1 22 30,6 
4 Magnetowid 0 0,0 8 11,1 16 22,2 50 69,4 
5 Magnetofon 2 2,8 4 5,6 10 13,9 48 66,7 
6 Internet 24 33,3 16 22,2 10 13,9 24 33,3 
7 Plansze 2 2,8 12 16,7 13 18,1 24 33,3 

Trener w swojej pracy zawodowej spełnia wiele zadań wcielając się w różne role. 
Badani zawodnicy z poszczególnych funkcji spełnianych przez trenera za bardzo ważną 
uznali rolę nauczyciela 38,9% badanych, wychowawcy 25,0% badanych, doradcy 
25,0% badanych, przyjaciela 13,9% badanych, menedżera 13,9% badanych 
zawodników. Za ważną 30,6% badanych zawodników uznało role nauczyciela, 41,7% 
rolę wychowawcy, 47,2% doradcy, 41,7% przyjaciela. Najwięcej, bo 58,3% badanych 
zawodników uważa, że ważną rola spełnianą przez trenera jest funkcja menedżera.(tab. 3). 

Tab. 3. Rola spełniana przez trenera (wg zawodników) 

Lp. 
Rola spełniana przez 

trenera 

Bardzo ważna Ważna Mniej ważna Nieważna 

n % N % n % n % 

1 Nauczyciel 28 38,9 22 30,6 16 22,2 6 8,3 
2 Wychowawca 18 25,0 30 41,7 18 25,0 6 8,3 
3 Doradca 18 25,0 34 47,2 16 22,2 2 2,8 
4 Przyjaciel 10 13,9 30 41,7 24 33,3 4 5,6 
5 Menedżer 10 13,9 42 58,3 18 25,0 0 0,0 
6 Mechanik sprzętu 6 8,3 28 38,9 32 44,4 6 8,3 
7 Masażysta 10 13,9 12 16,7 28 38,9 26 36,1 

W badanej grupie 19% zawodników uważa, że trener zdecydowanie powinien 
interesować się sprawami osobistymi swoich zawodników. Największa ilość osób 37% 
badanych zawodników wyraziła zdanie „tak, trener powinien interesować się sprawami 
osobistymi zawodnika”, 25% badanych zawodników uważa, że trener nie powinien 
interesować się życiem osobistym zawodnika (rys. 1).  
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Rys. 1. Odpowiedzi na pytanie: Czy trener powinien interesować się sprawami osobistymi 

zawodnika (wg badanych zawodników)? 
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Trener we współczesnym sporcie, aby osiągnąć sukces zawodowy powinien 
współpracować z fachowcami z innych dyscyplin nauki. Według 92,1% badanych 
zawodników trener powinien pracować z psychologiem, 68,4% z fizjologiem, 60,5% 
z dietetykiem, 34,2% z biomechanikiem, 26,3% z biochemikiem (rys. 2).  
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Rys. 2. Potrzeba współpracy trenerów z fachowcami innych dziedzin nauki  

(wg badanych zawodników) 

Prowadzenie szczegółowej obserwacji zawodnika podczas zawodów jest czynnością 
regularnie wykonywaną przez trenerów według 41% badanych zawodników. Wśród 
badanych zawodników, 36% osób twierdzi, że trenerzy przeważnie dokonują obserwacji 
zawodników, 17% badanych, że rzadko (rys. 3). 
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Rys. 3. Prowadzenie obserwacji zawodników na zawodach przez trenerów 
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Jedną z wielu czynności zawodowych trenera jest prowadzenie dokumentacji 
szkoleniowej. Według 36% badanych zawodników, trenerzy prowadzą dokładną 
dokumentację, 5% badanych zawodników uważa, że ich trenerzy prowadzą dokumentację 
pobieżnie. Spośród badanych, 11% zawodników odpowiadało, że ich trenerzy nie 
prowadzą dokumentacji szkoleniowej, natomiast 8% badanych zawodników nie 
zaobserwowało, aby ich trener prowadził dokumentację (rys. 4). 
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Rys. 4. Prowadzenie dokumentacji szkoleniowej przez trenerów 

Według 52% badanych zawodników uznało, że trenerzy powinni angażować się 
w działalność klubu, 25% zdecydowanie potwierdza tą tezę (rys. 5). 
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Rys. 5. Angażowanie się trenera w działalność klubu wg. badanych zawodników 

Dla grupy trenerów został przygotowany kwestionariusz z w większości analogicznymi 
pytaniami, jak te dla zawodników. Wśród badanych trenerów, 77,8% uznało za bardzo 
ważną czynność zawodową trenera kierowanie przygotowaniem technicznym zawodnika, 
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72,2% planowanie procesu treningowego, 61,1% kontrolę procesu treningowego. 
Kierowanie przygotowaniem taktycznym, kierowanie przygotowaniem fizycznym zawodnika 
oraz kontrola stanu organizmu zawodnika za bardzo ważną czynność uznało 55,6% 
badanych trenerów. Organizacja procesu odnowy i wypoczynku dla 44,4% badanych 
trenerów jest bardzo ważna, z kolei dla 33,3% badanych trenerów jest to kierowanie 
przygotowaniem wolicjonalnym zawodnika. Dla 72,2% badanych trenerów ważną 
czynnością jest nadzorowanie nad postępami zawodników w edukacji szkolnej. Ważną 
czynnością dla 66,7% badanych trenerów jest kierowanie zawodnikami na zawodach, 
kontrola stanu organizmy zawodnika, prowadzenie badań diagnostycznych oraz 
prowadzenie sprawozdawczości. Prowadzenie dokumentacji jest ważną czynnością dla 
61,1% badanych trenerów. Organizacja pracy wychowawczej w grupie, organizacja 
obozów sportowych oraz organizacja zawodów dla 55,6% badanych trenerów jest 
czynnością ważną. 

Dla 44,4% badanych trenerów ważną czynnością jest podwyższanie kultury osobistej 
u zawodników, prowadzenie naboru i selekcji oraz rozwiązywanie problemów 
organizacyjnych wiążących się z treningiem. Za mało ważne czynności 33,3% badanych 
trenerów uważa organizację pracy wychowawczej w grupie oraz organizację zawodów, 
27,8% kierowanie przygotowanie teoretycznym zawodnika oraz podwyższanie kultury 
osobistej zawodników. 

Nieważną czynnością w procesie szkolenia dla 16,7% badanych trenerów jest 
sędziowanie zawodów, dla 11,1% badanych trenerów – nadzór nad postępami 
zawodników w edukacji szkolnej, dla 5,6% badanych trenerów to podwyższanie kultury 
osobistej zawodników, organizacja zawodów, prowadzenie dokumentacji oraz prowadzenie 
sprawozdawczości (tab. 4).  

Tab. 4. Czynności trenerów decydujące o osiągnięciu sukcesu zawodowego 

Lp Czynności zawodowe 
Bardzo 
ważna 

Ważna 
Mniej 
ważna 

Nieważna 

n % n % n % n % 

1 
Kierowanie przygotowaniem technicznym 
zawodnika 

28 77,8 8 22,2 0 0,0 0 0,0 

2 
Kierowanie przygotowaniem taktycznym 
zawodnika 

20 55,6 12 33,3 4 11,1 0 0,0 

3 
Kierowanie przygotowaniem fizycznym 
zawodnika 

20 55,6 16 44,4 0 0,0 0 0,0 

4 
Kierowanie przygotowaniem wolicjonalnym 
zawodnika 

12 33,3 18 50,0 6 16,7 0 0,0 

5 
Kierowanie przygotowanie teoretycznym 
zawodnika 

4 11,1 20 55,6 10 27,8 0 0,0 

6 Planowane procesu treningowego 26 72,2 10 27,8 2 5,6 0 0,0 

7 Kontrola procesu treningowego  22 61,1 14 38,9 0 0,0 0 0,0 

8 Organizacja pracy wychowawczej w grupie 4 11,1 20 55,6 12 33,3 0 0,0 

9 Kierowanie zawodnikami na zawodach 10 27,8 24 66,7 2 5,6 0 0,0 

10 Organizacja procesu odnowy i wypoczynku 16 44,4 14 38,9 2 5,6 0 0,0 

11 
Podwyższanie kultury osobistej 
zawodników 

6 16,7 16 44,4 10 27,8 2 5,6 

12 Prowadzenie naboru i selekcji 8 22,2 16 44,4 6 16,7 0 0,0 

13 Organizacja obozów sportowych 6 16,7 20 55,6 8 22,2 0 0,0 
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Lp Czynności zawodowe 
Bardzo 
ważna 

Ważna 
Mniej 
ważna 

Nieważna 

n % n % n % n % 

14 Kontrola stanu organizmy zawodnika 20 55,6 24 66,7 2 5,6 0 0,0 

15 
Rozwiązywanie problemów organizacyjnych 
wiążących się z treningiem 

8 22,2 16 44,4 2 5,6 0 0,0 

16 
Nadzór nad postępami zawodników 
w edukacji szkolnej 

4 11,1 26 72,2 8 22,2 4 11,1 

17 Prowadzenie badań diagnostycznych 10 27,8 24 66,7 2 5,6 0 0,0 

18 Organizacja zawodów 4 11,1 20 55,6 12 33,3 2 5,6 

19 Sędziowanie zawodów 2 5,6 8 22,2 6 16,7 6 16,7 

20 Prowadzenie dokumentacji 10 27,8 22 61,1 2 5,6 2 5,6 

21 Prowadzenie sprawozdawczości 4 11,1 24 66,7 6 16,7 2 5,6 

Wśród badanych trenerów 66,7% deklaruje, że bardzo często korzysta z komputera 
jako narzędzia, 22,2% często, 5,6% sporadycznie, 5,6% w ogóle nie używa komputera. 
Trenażera w pracy zawodowej bardzo często używa 22,2% trenerów, 44,4% często. 
Kamerę jako bardzo często używane narzędzie 16,7% badanych trenerów, 50,0% 
badanych trenerów kamerę w pracy używa często. Magnetowidu w pracy zawodowej 
bardzo często używa 16,7% badanych trenerów, często 22,2%, sporadycznie 27,8%, nie 
używa w ogóle 44,4% trenerów. Bardzo często używany jest magnetofon przez 11,1% 
badanych trenerów, często przez również 11,1% badanych. Sporadycznie magnetofonu w 
pracy używa 22,2% badanych trenerów, natomiast 61,1% w ogóle go nie używa. Przez 
38,9% badanych trenerów Internet jest bardzo często używanym narzędziem w pracy, 
przez 44,4% często, 16,7% badanych trenerów sporadycznie używa Internetu w pracy. 
Spośród badanych, 2,8% nie używa Internetu w pracy w ogóle. Plansze w pracy 
zawodowej trenerów wykorzystywane są bardzo często przez 5,6% spośród badanych, 
często 27,8%, sporadycznie przez 38,9% badanych (tab. 5). 

Tab. 5. Pomoce naukowe wykorzystywane przez trenerów w pracy 

L
p 

Pomoce naukowe 
Bardzo często Często Sporadycznie Nie używam 

n % n % n % n % 

1 Komputer 24 66,7 8 22,2 2 5,6 2 5,6 

2 Trenażer 8 22,2 16 44,4 12 33,3 2 5,6 

3 Kamera 6 16,7 18 50,0 10 27,8 6 16,7 

4 Magnetowid 6 16,7 8 22,2 10 27,8 16 44,4 

5 Magnetofon 4 11,1 4 11,1 8 22,2 22 61,1 

6 Internet 14 38,9 16 44,4 6 16,7 1 2,8 

7 Plansze 2 5,6 10 27,8 14 38,9 14 38,9 

Według 71% badanych, trenerzy powinni angażować się w działalność klubu, 16% 
z nich zdecydowanie potwierdza tą tezę. Również 16% badanych trenerów jednoznacznie 
nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie. Dla 12% badanych trenerów, zaangażowanie 
w działalność klubu jest nie potrzebne (rys. 6). 
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Rys. 6. Potrzeba zaangażowania trenera w działalność klubu 

 

Spośród badanych trenerów, 55% deklaruje, że prowadzi pełną dokumentację 
szkoleniową. Pobieżnie, taką dokumentację prowadzi 42% badanych trenerów. Jeden 
z zapytanych trenerów przyznał, iż nie prowadzi dokumentacji szkoleniowej (rys. 7). 
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Rys.7. Prowadzenie dokumentacji szkoleniowej przez trenerów 

 

O dokonywaniu regularnych obserwacji zawodników zapewnia 48,0% spośród 
badanych trenerów, kolejnych 49,0% badanych trenerów takich obserwacji dokonuje 
przeważnie. Rzadko obserwacji dokonuje 3% badanych szkoleniowców (rys. 8). 
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Rys. 8. Prowadzenie obserwacji zawodnika podczas zawodów 

 

Wszyscy badani trenerzy wypowiedzieli opinię, że aby osiągnąć sukces w procesie 
szkolenia powinien w nim brać udział psycholog, 88,9% badanych trenerów uważa, że 
fizjolog, 83,3% badanych trenerów, że dietetyk. Ponad połowa badanych trenerów, (55,6%) 
uważa, że potrzebnym specjalistą jest biomechanik, a 50%, że biochemik. Wśród 
badanych 33,3% trenerów za potrzebnego specjalistę uznało informatyka (rys. 9). 
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Rys. 9. Współpraca trenerów z fachowcami innych dziedzin nauki 
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Wnioski 

Z przeprowadzonych badań w grupie zawodników oraz trenerów, można z formułować 
następujące wnioski:  
1. Komputer i Internet to osiągnięcia techniki, jakimi najczęściej posługują się badani 

trenerzy oraz trenerzy badanych zawodników. Znaczna część badanych trenerów 
deklaruje również, że często w swojej pracy posługuje się kamerą oraz trenażerem.  

2. Najważniejsze role, jakie powinien spełniać trener to rola nauczyciela oraz 
wychowawcy. Dla znacznej części badanych zawodników ważne jest, aby trener 
spełniał rolę menedżera, natomiast dla badanych szkoleniowców ważniejsza jest 
rola doradcy. 

3. Psycholog, fizjolog oraz dietetyk to fachowcy, których badani zawodnicy najchętniej 
widzieliby współpracujących z trenerami. Zdecydowana większość badanych 
zawodników opowiada się za współpracą z psychologiem. Wszyscy badani trenerzy 
wyrazili potrzebę współpracy z psychologiem, zdecydowana większość z fizjologiem 
oraz dietetykiem.  

4. Czynności priorytetowe dla większości badanych trenerów to kierowanie 
przygotowaniem technicznym zawodnika, planowanie procesu treningowego i jego 
kontrola oraz kierowanie przygotowaniem taktycznym oraz fizycznym zawodnika. 
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