
  73 

 

Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwiązania szkoleniowe), zeszyt nr 10, Wrocław, 2013 

Kazimierz Kurzawski 
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 
Dolnośląska Szkoła Wyższa 
 
 

Czynności zawodowe trenera*  
 
 

Trener odpowiada za zwycięstwa, przede wszystkim 
jednak za niepowodzenia swoich sportowców. 

 
 

Zawód trenerski jest stawiany w rzędzie najbardziej trudnych i złożonych profesji. 
Wymaga wysokiego poziomu wiedzy i umiejętności, dużej kultury osobistej, zdolności 
do podejmowania odważnych działań, oryginalności w rozwiązywaniu problemów 
procesu szkoleniowego, umiejętności kierowniczych i wielu innych wartości. 

„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 1994). 

Czynności zawodowe trenera to części składowe przedsięwzięć związanych 
z realizacją procesu szkoleniowego; m.in.: opracowanie programu i planu działania, 
przygotowanie środków niezbędnych do przeprowadzenia procesu szkoleniowego itd. 

Kierowanie treningiem jest zawsze procesem, którego istotną cechą jest 
rozwiązywanie sytuacji decyzyjnych powstających podczas dokonywania świadomych 
wyborów celów i realizowania zadań wychowawczych, szkoleniowych i organizatorskich 
(Naglak 1994). 

Funkcje kierownicze trenera to: planowanie, organizowanie, motywowanie 
i kontrolowanie. Do umiejętności kierowniczych trenera można zaliczyć: planowanie 
celów i zadań kariery sportowej, organizowanie struktur statycznych, dynamicznych, 
operacyjnych, rozpoznanie potrzeb i zasad motywowania, doboru środków 
treningowych, kontrolowanie zdrowia i efektów treningowych. 

Trener który jest kierownikiem procesu szkoleniowego, powinny cechować: 
inteligencja, wiedza, doświadczenie, odpowiedzialność oraz zdolności organizacyjne. 

Kierowanie procesem treningowym sportowca rozpoczyna się z chwilą 
wyraźnego ujawnienia się jego nieprzeciętnych uzdolnień do konkretnego rodzaju 
konkurencji strzeleckich. Pewność w tym względzie uzyskujemy wtedy, gdy sportowiec 
osiąga dojrzałość fizyczną, psychiczną i również społeczną. Do najistotniejszych funkcji 
kierowania w sporcie zalicza się formułowanie celów kariery sportowca i zadań 
w zakresie doskonalenia cech istotnie przyczyniających się do osiągania celów oraz 
warunków ich realizacji. 

Większość współczesnych organizacji sportowych funkcjonuje w zmiennym 
otoczeniu. Zmiany w nim zachodzące tworzą nowe relacje organizacji sportowej 
z otoczeniem, wymuszając nowe rozwiązania wewnętrzne. Osiągnięcie oczekiwanych 
rezultatów sportowych wymaga głębokich przemian w świadomości między innymi 
trenerów. 

Sposób podejścia do rozwiązywania problemów szkoleniowo-organizacyjnych. Oprócz 
wykonywania rozlicznych ról, trenerzy muszą również dysponować konkretnymi 
kwalifikacjami menedżerskimi, by osiągnąć sukces sportowy w swojej pracy. 

Umiejętności techniczne są to umiejętności niezbędne do wykonywania pracy 
szkoleniowej oraz zrozumienia sposobu, w jaki wykonywana jest praca w ramach danej 

 
* Artykuł opublikowany [w:] Biuletyn Informacyjno-szkoleniowy. PZSS Warszawa, 2001 nr 1 s. 151-154.. 
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dyscypliny sportowej i organizacji. Sytuacja naukowo-techniczna sportu radykalnie 
zmienia metody treningu, co stymuluje permanentną potrzebę zmian organizacyjnych 
(sprawność planowania, realizacji, kontroli procesu treningowego).  

Umiejętności interpersonalne (społeczne). Trenerzy spędzają dużo czasu 
z zawodnikami, z oczywistych więc powodów trener musi posiadać również 
umiejętności i zdolności do nawiązywania kontaktu, zrozumienia i motywowania 
pojedynczych sportowców, jak i grup. Trenerzy powinni umieć również współpracować 
z innymi trenerami oraz osobami różnych szczebli organizacji sportowych. Trener 
współpracuje bezpośrednio nie tylko ze sportowcem, ale także lekarzem, psychologiem, 
dietetykiem, rusznikarzem, masażystą, obsługą techniczną treningu. Pośrednia 
współpraca trenera z informatykiem, biochemikiem, fizjologiem, socjologiem, 
biomechanikiem i wielu innymi może mieć duży wpływ na końcowe efekty procesu 
treningowego. 

W trakcie procesu treningowego powstają różnorodne interakcje pomiędzy trenerem 
i sportowcem a do osiągania wysokich wyników potrzebna jest wzajemna współpraca. 

Umiejętności koncepcyjne zależą od zdolności trenera do myślenia 
abstrakcyjnego. Trenerzy muszą mieć potencjał intelektualny, który pozwoli im 
zrozumieć między innymi działanie organizmu sportowca jak i ogólne funkcjonowanie 
organizacji sportowej i jej otoczenia, uchwycić kierunek rozwoju swojej dyscypliny 
sportowej. Pozwala to trenerom myśleć strategicznie. 

Do zadań trenera należy: inspirowanie sportowca do twórczej działalności, 
rozwijanie zdolności sportowca bez naruszania jego zdrowia, udzielania pomocy 
w osiąganiu mistrzostwa, dbałość o wychowanie i wszechstronny rozwój sportowca. 

Umiejętności diagnostyczne i analityczne pozwalające na zaplanowanie 
najwłaściwszej reakcji w danej sytuacji (sukces, porażka).Trener może diagnozować 
i analizować proces szkoleniowy, jak problemy w organizacji sportowej. Umiejętności 
diagnostyczne i analityczne przydatne są w sytuacjach korzystnych, jak również 
niekorzystnych. 

„Kierowaniem treningiem sportowca jest to działanie polegające zarówno na 
wywołaniu korzystnych zmian jego cech osobowych, jak i przeciwstawianiu się 
powstawaniu zmian niepożądanych.” (Naglak 1994) 

Współczesny trener musi być znakomitym fachowcem, o wszechstronnym 
wykształceniu ogólnym i specjalistycznym, potrafiącym pracować indywidualnie 
i zespołowo oraz wykorzystywać osiągnięcia świtowej techniki i nauki. 

„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) 

Trener powinien posiadać: 
 umiejętność rozwiązywania problemów, 
 umiejętność współpracy z psychologiem, lekarzem, dietetykiem, informatykiem 

itd. 
 umiejętność prowadzenia kontroli treningu, 
 umiejętność organizacji czasu wolnego. 
Praca trenera nie rozkłada się w jakimś uporządkowanym, systematycznym wzorcu 

na przestrzeni całego tygodnia. Przeciwnie: praca trenera pełna jest niepewności, 
zmian, nieciągłości i słabo ze sobą powiązanych działań. Podejmowanie decyzji 
trafnych w warunkach silnego napięcia i stresu może być głównym źródłem 
zadowolenia z pracy. 

Trener jako główny organizator procesu szkoleniowego powinien dążyć do 
dokładnego rozpoznania miejsc i wyposażenia ośrodków sportowych gdzie będzie 
prowadzony trening. Planowanie zgrupowania szkoleniowego nie posiada charakteru 
działalności jednorazowej. Działania podejmowane przy organizacji procesu szkolenia 
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mają różny charakter, od pozyskania przychylności decydentów dla pomysłu przez 
harmonogramu działań, preliminarz finansowy, podpisania stosownych umów, 
przeprowadzenia przedsięwzięcia do rozliczenia imprezy. 

„Trener, który nie dostrzega własnych błędów i nie dopuszcza do siebie krytycznych 
informacji, nie tylko nie może kierować procesem treningu, ale przestaje się 
rozwijać.”(Naglak 1994) 

„Trener jest osobą, która na podstawie swej wiedzy fachowej odpowiada za 
udoskonalenie sportowej sprawności powierzonych mu zawodników, przygotowanie ich 
do zawodów i doradzanie im podczas trwania konkurencji.”(Heinemann 1989) 

 
Trener powinien: 
 organizować proces odnowy biologicznej i psychicznej, 
 kierować teoretycznym przygotowaniem sportowca, 
 dbać o rozwój kultury osobistej sportowca, 
 nadzorować postęp w edukacji szkolnej sportowca, 
 dbać o higieniczny tryb życia. 
Trener między innymi współorganizuje zgrupowania, uczestniczy w organizacji 

zawodów sportowych, prowadzi sprawozdawczość, programuje bezpośrednie 
przygotowanie startowe, prowadzi pełną dokumentację szkoleniową. 

 
Czynności trenera w czasie zawodów: 
 obserwacja zawodnika, 
 motywowanie i udzielanie rad, 
 ustalanie taktyki, 
 kontrola rozgrzewki, 
 kontrola przebiegu zawodów, 
 pomoc organizacyjna. 
Trener odpowiada za odpowiedni dobór broni i sprzętu; m.in.: dopasowanie broni, 

dobór przyrządów celowniczych, charakterystyka oporu języka spustowego, dobór 
amunicji, dobór ubioru, dobór i wykorzystanie sprzętu pomocniczego, czynności 
rusznikarskie oraz parametry regulaminowe broni, ubioru i sprzętu. 

 
Najważniejsze czynności zawodowe trenera: 
 planowanie procesu treningowego, 
 organizowanie treningu, 
 przygotowanie techniczno-taktyczne, 
 przygotowanie fizyczne i psychiczne, 
 motywowanie, 
 nauczanie techniki, 
 prowadzenie doboru i selekcji, 
 kontrola procesu treningowego, 
 prowadzenie dokumentacji, 
 mechanika sprzętu, 
 i wielu innych. 
Od współczesnego trenera powinno wymagać się umiejętności korzystania 

z najnowszych zdobyczy techniki w zakresie sprzętu osobistego, urządzeń 
odnawiających, symulacyjnych, pomiarowych, rejestrujących, obliczeniowych oraz także 
indywidualizacji w doborze celów i programów. 

Trener musi umiejętnie wyciągać wnioski z przeszłości i porównać z wiedzą 
prawdziwie nowoczesną, jednocześnie posiadać znajomość tego, co dzieje się 
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w świecie oraz mieć wyobrażenie jak będzie wyglądała jego dyscyplina za kilka lat, gdy 
dorośnie  jego wychowanek. Trenera ocenia się nie według nakładów pracy, lecz na 
podstawie wyników,  które osiągają jego podopieczni. 

Skuteczna działalność współczesnego trenera musi być związana z nowoczesną 
techniką komputerową ( wykorzystanie Internetu, trenażerów, bazy danych itd.) 
umożliwiających sterowanie treningiem. 

Wyniki sportowe mówią zarówno o sportowcach, jak i o stanie wiedzy trenerów 
kierujących procesem treningu, a także potencjale technicznym. 

W sporcie wyczynowym coraz częściej postrzega się, że najwyższe wyniki osiągane 
są różnymi, często skrajnie odmiennymi sposobami i metodami. 

Jedynie opanowanie odpowiednich czynności zawodowych przez trenera umożliwia 
optymalne przygotowanie do uzyskania przez sportowca wyników na miarę jego 
możliwości. 
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„Aby coś reprezentować w swoim zawodzie, trzeba też coś przedstawiać sobą” 
Barbara Nawrocka-Dońska 

 
„Bo zwyciężyć mogą ci, którzy wierzą, że mogą”  

 


