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1) NEGATYWNE WPŁYW USTAWY DEREGULACYJNEJ 

 

W efekcie braku kontroli i koordynacji powstał chaos 

pojęciowy wynikający z tzw. monokultury, czyli operowania 

aparatem pojęciowym dopasowanym tylko do funkcjonowania 

we własnym środowisku bez zwracania uwagi na 

konsekwencje związane z bezmyślnym dublowaniem pojęć 

prowadzącym do dwuznaczności. 

 

1) NEGATYWNE WPŁYW USTAWY DEREGULACYJNEJ 

 

2) ZRÓŻNICOWANE ZADANIA TRENERÓW W ZAKRESIE 

AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ 
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PROCES TRENINGOWY 

sportowy zdrowotny leczniczy 

trener trener personalny fizjoterapeuta 

wynik sportowy 

poprawa lub 

podtrzymanie 
tzw. zdrowia 

dostosowanie do 

lub zlikwidowanie 
dysfunkcji 

maksymalne często 

na i w granicy 
możliwości 

optymalne, 

dostosowane do 
poziomu aktualnych 

możliwości 

optymalne, 

dostosowane do 
poziomu aktualnych 

możliwości 

1) NEGATYWNE WPŁYW USTAWY DEREGULACYJNEJ 

 

2) ZRÓŻNICOWANE ZADANIA TRENERÓW W ZAKRESIE 

AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ 

 

3) WIEDZA I DOŚWIADCZENIE A AUTOPROMOCJA 

RÓŻNICE MIĘDZYPOKOLENIOWE 

RÓŻNICE MIĘDZYPOKOLENIOWE 

do przemian 

systemowych 
okresu transformacji pokolenia Z 

ugruntowany stan 

wiedzy bez tendencji 
do jej poszukiwania 

(bariera językowa) 

poszukujący wiedzy a 

jednocześnie często 
ograniczeni w jej 

zastosowaniu 

wiedza 

powierzchowna 
(internetowa)  

 

podporządkowana 

autorytetom 

weryfikująca 

autorytety 

nieuznający 

autorytetów 

masz/miałeś  wyniki 

jesteś mistrzem 

masz/miałeś  wyniki 

jesteś mistrzem 

wykreowani medialnie 

„od razu jestem 
mistrzem” 

brak potrzeby do 

poszukiwania 
i obawa przed 

wprowadzaniem 
nowości 

próby poszukiwania 

i chęć wprowadzania 
nowości 

 

ciągłe poszukiwanie i 

brak obaw przed 
wprowadzaniem 

nowości 
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I. Trening motoryczny a kondycyjny 

II. Trening funkcjonalny 

III. Podsumowanie 

 budowa i funkcje organizmu – PODŁOŻE 

 efekty motoryczne – PRZEJAWY 
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TRAKTOWANE SĄ 

ZAMIENNIE I RÓWNOZNACZNIE  
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 Bazujące na podstawowym wzorcu 

ruchowym 

 Bazujące na specjalnych wzorcach 

ruchowych 
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 szermierka – specyfika poruszania się po 

planszy (tempo i start) 

 szermierka – znaczenie ruchu do przodu 

(start i tempo)  

 tenis – rzuty piłkami lekarskimi (ciężar, ilość, 

właściwe odwzorowanie techniki uderzenia)   
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 gry sportowe, 

 sporty walki, 

 dyscypliny sportowe bazujące na cyklicznej 

strukturze ruchu (dążenie do technicznej 

doskonałości) 

 Trening zdrowotny i leczniczy   

 

TRENER 

sportowy 
trener personalny 

(osobisty) 
fizjoterapeuta 

specjalizacja wszechstronność 

dostosowanie do 

określonych warunków 

funkcjonowania 

jakość ruchu w danej 

dyscyplinie sportu 

podstawowe 

wzorce ruchu 

zapewnienie 

niezależności 
ruchowej 

MOTORYCZNOŚĆ 

SPORTOWA 

MOTORYCZNOŚĆ 

PODSTAWOWA 

MOTORYCZNOŚĆ 

Z DYSFUNKCJĄ 
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 fizjoterapia >>>  

 

         ocena funkcjonalna a dysfunkcja   

 

          usprawnianie /trening funkcjonalny/ 

  

 

 fizjoterapia – pierwotny trening funkcjonalny 

 trening zdrowotny – fitness czyli w sensie 

społeczno-ekonomicznym przeciwdziałanie 

hipokinezji 

  

 

 fizjoterapia 

 trening zdrowotny – podstawowe formy 

ruchu 

 trening sportowy – wczesna specjalizacja i 

słabe ogniwa /wszechstronność i syndrom 

braku podwórka/ 
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 P. Manocchia 2010 

  

 

        

 P. Manocchia 2010 

 M. Boyle 2016 
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 P. Manocchia 2010 

 M. Boyle 2016  

 J.C. Santana 2017 

 system Crossfit 
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 P. Manocchia 2010 

 M. Boyle 2016  

 J.C. Santana 2017 

 system Crossfit 

 system EXOS 
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 Przygotowanie kondycyjne jest integralnym elementem 

przygotowania motorycznego 

 Zadania, a nawet sens stosowania treningu motorycznego 

(specjalna jednostka treningowa) jest zależny od konkretnej 

dyscypliny sportu 

 Realizacja treningu motorycznego bazuje na 

przygotowaniu kondycyjnym zawodnika jednak 

nadrzędnym celem takiej jednostki treningowej powinna 

być praca nad tzw. jakością ruchu 

 Realizacja treningu kondycyjnego, zależnie od okresu 

treningowego, może mieć związek z jakością ruchu, jednak 

nadrzędnym celem takiej jednostki treningowej powinna 

być praca nad rozwojem określonej zdolności motorycznej.   

 

TRENING - typ 

motoryczny 
motoryki 

podstawowej 
kondycyjny 

trener 
trener lub 

trener personalny  
trener 

specjalny wszechstronny 

zależnie od wieku 

i okresu treningowego 
W-U-S 

jakość ruchu w danej 

dyscyplinie sportu 

podstawowe 

wzorce ruchu 

konkretna zdolność 

motoryczna 

z wiekiem rośnie 

zaawansowanie i 
intensywność  

ograniczone 

możliwości wzrostu 
intensywności 

z wiekiem rośnie 

zaawansowanie i 
intensywność  

 Nie ma ścisłej definicji treningu funkcjonalnego oraz 

badań naukowy potwierdzających jego efektywność. 

 W związku z występowaniem wielu zróżnicowanych odmian 

określających pojęcie trening funkcjonalny, jego 

zastosowanie powinno zostać odpowiednio przemyślane w 

procesie treningowym. Szczególnie dotyczy to odmiany 

pierwotnej, czyli ćwiczeń z zakresu fizjoterapii.  

 Większość autorów opracowań dotyczących modeli 

treningu funkcjonalnego stosowanych w treningu 

sportowym lub zdrowotnym podkreśla jego 

wszechstronność, zupełnie odwrotnie w odniesieniu 

pierwotnych rozwiązań stosowanych w treningu 

leczniczym. 

 

 

 

Dziękuję za uwagę 


