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Aktywność fizyczna to jakikolwiek ruch cia-
ła wywołany przez mięśnie szkieletowe, 
który zwiększa wydatek energetyczny 

naszego organizmu powyżej poziomu spoczyn-
kowego. Pojęcie to odnosi do wszelkich ruchów, 
które wykonujemy w ciągu dnia. Robienie zaku-
pów, porządki domowe, nasza praca zawodowa, 
zabawa z dziećmi, wszystko to jeżeli jest powią-
zane z ruchem naszego ciała jest jak najbardziej 
przykładem aktywności fizycznej. Warto o tym 
wspomnieć ponieważ termin aktywność fizyczna 
jest często mylony jako tożsamy z terminem ćwi-
czeń fizycznych. Podczas gdy ćwiczenia fizyczne 
są przykładem aktywności fizycznej.

Znając prawidłową definicję aktywności fizycznej 
łatwiej nam zrozumieć pewne zalecenia medycz-
ne z którymi czasem się spotykamy. Dla przy-
kładu zalecenie aby w drodze do pracy i z pracy 
korzystając z komunikacji miejskiej wysiąść jeden 
przystanek wcześniej i przejść końcowy odcinek 
pieszo. Taka zmiana będzie bodźcem korzystnym 
dla naszego organizmu. Chód jeśli jest możliwy 
to bardzo prosta forma ruchu, którą szybko mo-
żemy wdrożyć, a która wpłynie korzystnie na na-
rząd ruchu (mięśniowo-szkieletowy), utrzymanie 
właściwej koordynacji i równowagi, pobudzenie 
układu krążeniowo-oddechowego, pobudzenie 
metabolizmu.

Czy taka zmiana będzie wystarczająca? Zdecy-
dowanie nie, ale będzie elementem będącym na 
plus w naszej aktywności fizycznej. Czy jest ona 
łatwa i możliwa dla wszystkich? Nie, dla osób 
które mają  problem z lokomocją to zalecenie bę-
dzie trudne do wdrożenia (np. osoba chorująca na 
reumatoidalne zapalenie stawów z dużą progre-

sją zmian w stawach kończyn dolnych) lub wręcz 
niemożliwe (osoba z porażeniem czterokończy-
nowym). Warto jednak spojrzeć na to zalecenie 
jako na przykład sposobu poprawy naszego bi-
lansu aktywności fizycznej poprzez zmiany pew-
nych naszych nawyków i zachowań.

Korzystny wpływ aktywności fizycznej na na-
sze zdrowie i jakość życia jest znany od wieków. 
Wskazywał już na to starożytny filozof Platon: 
„Brak aktywności niszczy dobrą kondycję każ-
dego człowieka, podczas gdy ruch i metodyczne 
ćwiczenia fizyczne ratują go i zachowują”. Z ko-
lei szanowani lekarze ery starożytnej: Hipokrates  
i Galen należeli do zwolenników aktywnego try-
bu życia i wykorzystywali ruch do leczenia cho-
rób. Obecne wytyczne Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO) pokazują że powyższe podejście 
nie straciło na znaczeniu i zachęcają wszystkich, 
niezależnie od wieku i zdolności do regularnej 
aktywności fizycznej. To co się jednak zmieniło 
na przestrzeni wieków, a w zasadzie najmocniej 
w ostatnich latach to spadek aktywności fizycz-
nej do poziomu w którym to brak aktywności fi-
zycznej stał się problemem zdrowia publicznego. 
W dużej mierze przyczynił się do tego postęp 
technologiczny zmniejszając wymóg aktywno-
ści w życiu codziennym. Pojazdy (np. hulajnoga 
elektryczna) i maszyny (np. robot sprzątający) 
wykonują teraz zadania, które kiedyś wymagały 
wysiłku fizycznego. Również zmiany wartości kul-
turowych wpływają na ten aspekt (niekorzystne 
wzorce stylu życia, np. czas spędzany w pozycji 
siedzącej przed ekranem w celach rekreacyjnych). 
Badania pokazują wyraźny spadek ogólnego po-
ziomu aktywności fizycznej w krajach o wyso-
kim poziomie dochodów w ciągu ostatnich lat,  
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a kraje o średnim i niskim dochodzie podąża-
ją lub będą podążać za tym trendem. Europejska 
Rada informacji o Żywności (EUFIC) podaje na 
swych stronach dane WHO z 2015 roku pokazu-
jące, że 35% Europejczyków nie spełnia zalecane-
go minimalnego poziomu aktywności dla dobrego 
zdrowia. Przy czym EUFIC prognozuje iż liczba ta 
ulegnie zwiększeniu. Raport Komitetu Zdrowia 
Publicznego Polskiej Akademii Nauk z 2021 roku 
również informuje o niewystarczającym pozio-
mie aktywności fizycznej zarówno w Polsce jak  
i w Europie Zachodniej. Autorzy tego raportu przed-
stawiają, że 50-60% dorosłych Polaków cechuje 
zbyt mała aktywność fizyczna. EUFIC podaje, że 
brak aktywności fizycznej jest czwartym wiodącym 
czynnikiem ryzyka globalnej śmiertelności, po wy-
sokim ciśnieniu krwi, używaniu tytoniu i wysokim 
poziomie glukozy we krwi. WHO wśród czynników 
przedwczesnej śmiertelności wymienia: palenie ty-
toniu, niską aktywność fizyczną, nadużywanie al-
koholu, nieprawidłową dietę, zanieczyszczone po-
wietrze. Głównym celem planu działania WHO na 
rzecz zapobiegania i kontroli chorób niezakaźnych 
jest zapobieganie i leczenie chorób serca, raka, cho-
rób układu oddechowego i cukrzycy. Brak aktyw-
ności fizycznej (obok palenia tytoniu, złego odży-
wiania i nadużywania alkoholu) jest powszechnym, 
modyfikowalnym czynnikiem ryzyka tych chorób. 
Ludzkie ciało jest stworzone do poruszania się,  
a jego główne systemy: układ kostno-mięśniowy, 
metaboliczny, krwionośny, nerwowy i hormonalny 

nie rozwijają się i nie funkcjonują prawidłowo bez 
stymulacji ruchowej, czyli bez stymulacji płynącej z 
aktywności fizycznej. Lepsze zrozumienie tego jak 
duży wpływ na nasze zdrowie ma aktywność fizycz-
na oraz tego jaki rzeczywisty jest jej poziom w po-
pulacji sprawiły że aktywność fizyczna jest jednym 
z najważniejszych priorytetów promocji zdrowia. 

Rozważając kwestie aktywności fizycznej, warto 
wspomnieć o zdrowym stylu życia, bowiem aktyw-
ność fizyczna jest jednym z podstawowych jego 
elementów. Zdrowy styl życia to działania sprzyja-
jące utrzymaniu jak najlepszego zdrowia i kondycji, 
co daje nam możliwość korzystania możliwie jak 
najlepiej z dobrodziejstw życia. Zdrowy styl życia 
wspomaga prawidłowe funkcjonowanie organi-
zmu i wpływa korzystnie na wydłużenie życia bez 
chorób. Eksperci (naukowcy i medycy) są zgodni co 
do głównych fundamentów zdrowego stylu życia. 

Do podstawowych zasad zdrowego stylu życia 
zaliczamy:
1. Prawidłowe odżywianie – jest to element 
bezspornie uważny za najważniejszy. Właściwie 
zbilansowana dieta dostarczająca odpowiednie 
ilościowo i jakościowo składniki odżywcze jest 
kluczowa dla naszego zdrowia.
2. Właściwy sen – jest najważniejszą formą od-
poczynku i regeneracji dla naszego organizmu. 
Istnieją badania, które wskazują, że osoby śpiące 
6-8 godzin na dobę rzadziej chorują na choroby 
układu krążenia i układu nerwowego.
3. Właściwa aktywność fizyczna
4. Unikanie używek – zwłaszcza ograniczenie 
spożycia alkoholu i niepalenie papierosów.
Powyższe fundamenty zdrowego stylu życia są ze 
sobą powiązane i oddziaływują na siebie. Chcąc 
poprawić naszą aktywność fizyczną warto mieć 
na uwadze, że cel ten będzie również zależny od 
tego jak się odżywiamy i czy dbamy o właściwy 
odpoczynek. 
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Aby móc właściwie planować i wdrażać aktyw-
ność fizyczną warto poznać pewne pojęcia zwią-
zane z aktywnością fizyczną, które pojawiają się 
między innymi w zaleceniach medycznych (np. 
wytyczne WHO). Możemy dla przykładu spo-
tkać informację o tym, że jest wskazany dla nas 
umiarkowany wysiłek fizyczny, ale nie będziemy 
potrafili ocenić czy nasz trening mieści się w tej 
kategorii,  a może jest za  lekki lub za ciężki. Do 
podstawowych pojęć, które warto znać rozpo-
czynając przygodę z aktywnością fizyczną należą 
zmienne programu treningowego czyli intensyw-
ność ćwiczeń, częstotliwość ćwiczeń oraz rodzaj 
treningu.

Intensywność ćwiczeń
Intensywność definiuje, jak ciężką pracę wyko-
nuje człowiek podczas danej czynności, czyli jak 
duży jest wysiłek związany z wykonaniem danej 
czynności. Dzielimy ją na intensywność lekką, 
umiarkowaną i dużą.

W celu oceny intensywności wysiłku  korzystamy 
z wartości bezwzględnych i względnych, przez co 
możemy mówić o intensywności bezwzględnej  
i względnej wysiłku.

Wskaźniki bezwzględne wysiłku
Jednostką bezwzględną określającą poziom in-
tensywności danej aktywności jest MET (me-
tabolic equivalent of the task – metaboliczny 
równoważnik zadania ruchowego). 1 MET odpo-
wiada przeciętnemu wydatkowi energetycznemu 
podczas pozostawania w spoczynku w pozycji 
siedzącej, co odpowiada zużyciu przez nasz orga-

nizm 3,5 ml tlenu na kg na min. Możemy to przed-
stawić również w odniesieniu do kalorii, gdzie  
1 MET odpowiada zużyciu 1 kcal na kg na godzi-
nę. Dla przykładu jeśli przyjmiemy, że wbiegnię-
cie po schodach wymaga 15 razy więcej wysiłku 
niż spokojne siedzenie to wówczas intensywność 
tej aktywności będzie wynosić 15 MET. 

Wskaźniki względne wysiłku
Intensywność względna jest zależna od nasze-
go poziomu wytrenowania. Co ważne wskaźni-
ki względne wysiłku są łatwiejsze w praktycz-
nym codziennym zastosowaniu. Intensywność 
względną możemy oszacować za pomocą skali od 
0 do 10, gdzie 0 oznacza siedzenie, a 10 to naj-
większy możliwy poziom wysiłku. W tak przyjętej 
skali aktywność o umiarkowanym natężeniu wy-
nosi 5-6, a aktywność o wysokiej intensywności 
zaczyna się od 7-8. 

Poniżej przedstawiono najczęściej wykorzysty-
wane parametry wskaźników względnych inten-
sywności aktywności:
• odsetek zmierzonej lub oszacowanej (220-

wiek) maksymalnej akcji serca u danej osoby 
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Strefa	tętna Intensywność	
(%	HRmax)

Przykładowy	
czas	trwania	
ćwiczeń

Opis

1 – strefa 
regeneracji 50-60% 20-40 min Korzyści: poprawa stanu zdrowia, regeneracja

Odczucia: odprężenie, jesteśmy w stanie śpiewać

2 – strefa 
aerobowa 60-70% 40-80 min

Korzyści: poprawa wytrzymałości, zaawansowana 
regeneracja
Odczucia: komfortowo, łatwe oddychanie, możemy 
swobodnie rozmawiać

3 – strefa 
wydolności 70-80% 10-40 min

Korzyści: poprawa wydolności tlenowej (sercowo-na-
czyniowej), budowa tkanki mięśniowej
Odczucia: lekkie zmęczenie mięśni, lekko przyspie-
szony oddech, pocenie się

4 – strefa 
anaerobowa 80-90% 2-10 min Korzyści: poprawa wydajności maksymalnej

Odczucia: szybkie męczenie się mięśni, ciężki oddech

5 – strefa 
interwałowa > 90% < 5 min

Korzyści: Poprawa maksymalnych, chwilowych osią-
gów (np. sprint)
Odczucia: bardzo silne zmęczenie, tzw. brak oddechu

Skala	
Borga Wysiłek Charaktery-

styka Przykład

6 bez wysiłku Oglądanie telewizji
9 bardzo lekki

11 lekki
Marsz w normalnym tempie

12
umiarkowany

umiarkowany
13 dość ciężki
14
15

intensywny ciężki Wysiłek sportowy, w którym oddychasz bardzo szybko i 
odczuwasz dynamiczne bicie serca16

17
19 bardzo ciężki Wysiłek, który jesteś w stanie ledwie wykonywać

20 ekstremalnie 
ciężki Finisz biegu na średnim dystansie

maksymalny

Strefy tętna

Skala Borga

(%HRmax). Po ustaleniu tętna maksymalnego 
możemy ustalić przedziały dla poszczególnych 
stref tętna, które są odpowiednim procentem 
tętna maksymalnego. Znajomość stref tętna 
dla danej osoby pozwala nam monitorować 
poziom intensywności i charakter ćwiczeń. 
Warto jednak pamiętać o tym, że rozgrani-

czenie stref jest umowne i konkretne wartości 
różnią się u ludzi.

• wskaźnik indywidualnej oceny wysiłku (RPE 
– rating of perceived exertion)-nasza własna 
subiektywna ocena poziomu wysiłku, np. wy-
rażona poprzez skalę Borga

• wskaźnik częstości oddychania – wykorzystuje 
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fakt że wraz ze wzrostem wysiłku wzrasta często-
tliwość oddechów. Pomiar tego wskaźnika może-
my wykonywać poprzez test mowy, im trudniej 
jest nam mówić tym wysiłek jest większy.

Powyżej przedstawiono tabelę pochodzącą  
z raportu Komitetu Zdrowia Publicznego PAN 
„Niedostateczny poziom aktywności fizycznej  
w Polsce jako zagrożenie i wyzwanie dla zdrowia 
publicznego. Przedstawia ona różne poziomy 
intensywności aktywności, odpowiadające im 
przykłady oraz wspomniane wyżej wskaźniki. 
 
Częstotliwość ćwiczeń
Częstotliwość ćwiczeń oznacza liczbę sesji tre-
ningowych wykonywanych w określonym czasie 
(np. 3 razy w tygodniu).

Ustalenie właściwej częstotliwości powinno brać 
pod uwagę:
• indywidualne reakcje na wysiłek
• przebieg procesu regeneracji
• krótkoterminowe i długoterminowe cele po-

dejmowanych ćwiczeń

Kluczowym elementem w ustalaniu częstotli-
wości ćwiczeń jest właściwe zaplanowanie od-
poczynku pomiędzy poszczególnymi sesjami 

treningowymi. Odpoczynek jest niezbędny do 
zaistnienia procesów regeneracyjnych i przejścia 
organizmu na wyższy poziom funkcjonalny.

W treningu siłowym zaangażowanym mięśniom 
należy pozwolić na 24-48 godzinny wypoczy-
nek. W treningu wytrzymałościowym przerwy 
mogą być krótsze, ponieważ jego intensyw-
ność jest mniejsza. Czas odpoczynku powinien 
umożliwić naszemu organizmowi uzupełnienie 
glikogenu i zregenerowanie układu mięśniowo-
-szkieletowego.

Rodzaj treningu
Trening fizyczny to konsekwentne, nieprzerwane 
zwiększanie obciążeń fizycznych zaplanowane  
w celu poprawy funkcji fizjologicznych organi-
zmu, sprawności, stanu zdrowia oraz osiągania 
lepszych wyników sportowych.

Ustalając rodzaj ćwiczeń należy pamiętać o za-
sadzie specyficzności. Zasada specyficzności do-
tyczy adaptacji do wysiłku układów (części ciała) 
angażowanych w pracę. Dla przykładu trening si-
łowy powoduje zwiększenie masy trenowanych 
mięśni oraz wzrost generowanej przez mięśnie 
siły. Z kolei trening wytrzymałościowy poprawia 
czynność układów krążeniowego i oddechowe-

Bezwzględne	nasilenie Przykład

Nasilenie MET Przykłady %HRmax RPE	(skala	
Borga) Test	mowy

Lekie 1,1-2,9 Marsz<4,7 km/h, lekka praca w domu 50-63 10-11

Umiarko-
wane 3,0-5,9

Żwawy marsz (4,8-6,5 km/h), wolna 
jazda na rowerze, prace porządkowe w 
domu, praca w ogrodzie (koszenie tra-
wy), golf, tenis (gra podwójna), taniec 

towarzyski, aerobik wodny

64-76 12-13

Oddech szyb-
szy, ale możli-
we wypowia-
danie pełnych 

zdań

Duże ≥ 6

Chód sportowy, jogging lub bieganie, 
jazda na rowerze > 15 km/h, inten-
sywne prace w ogrodzie (ciągłe ko-
panie lub praca z motyką), pływanie, 

squash, tenis (gra pojedyncza)

77-93 14-16

Ciężki oddech, 
niemożliwa 
konfortowa 
kontynuacja 

rozmowy

Klasyfikacja intensywności aktywności fizycznej wg ESC (European Society of Cardiology)
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go. Zasada specyficzności uwzględnia również 
dobór ćwiczeń adekwatnych do danej dyscypliny 
sportowej.

Trening aerobowy (tlenowy)
Energia podczas tego treningu pochodzi głównie 
z przemian tlenowych (np. wolne kwasy tłusz-
czowe). Polega przede wszystkim na dłuższym 
wysiłku fizycznym, podczas którego nasze tętno 
powinno utrzymywać się w przedziale  50-75% 
HRmax. Po zakończeniu ćwiczeń nasz metabo-
lizm nie ulega zmianie. Trening aerobowy to mię-
dzy innymi spacery, bieganie, pływanie.

Trening anaerobowy
Energia głównie pozyskiwana jest z przemian 
beztlenowych (glikogen zawarty w mięśniach  
i wątrobie). Cechuje się wysokim poziomem tętna 
w trakcie ćwiczeń (powyżej 75% HRmax) oraz  in-
tensywną pracą w krótkich odcinkach czasu (zwy-
kle od kilku sekund do kilku minut). W trakcie tre-
ningu tworzy się deficyt tlenu i do 24 godzin po 
treningu organizm stara się dostarczyć do organi-
zmu tlen co powoduje zwiększenie metabolizmu.  
Trening o wysokiej intensywności jest dużym ob-
ciążeniem dla układu nerwowego i mięśniowego, 
dlatego trzeba zadbać o odpowiedni sen i odpo-
czynek po wysiłku. Przykładowe ćwiczenia anae-
robowego to pompki, sprint, przysiady.
W rzeczywistości dobrze jest myśleć o procesach 
tlenowych i beztlenowych w skali od „głównie ae-
robowych” do głównie anaerobowych” , zamiast 

wyraźniej linii między tymi procesami. Trzeba 
mieć świadomość, że zarówno jedne jak i drugie 
są ważne dla naszego organizmu. Ćwiczenia ae-
robowe zwiększają głównie naszą wytrzymałość 
sercowo-naczyniową, podczas gdy ćwiczenia 
anaerobowe głównie zwiększają naszą siłę mię-
śni.  Warto zaznaczyć, że na to czy wysiłek będzie 
miał charakter tlenowy czy beztlenowy nie wpły-
wa ostatecznie rodzaj wykonywanej aktywności 
lecz jej intensywność. Dla przykładu bieg może 
mieć charakter zarówno aerobowy jaki i anae-
robowy w zależności czy biegniemy spokojnym 
tempem czy np. wbiegamy sprintem pod górę.

Dziesięć	 zasad	 podejmowania	 aktywności	 fi-
zycznej	 w	 czasie	 wolnym	 dla	 osoby	 regularnie	
ćwiczącej	wg	EFSMA	(Europejska	Federacja	To-
warzystw	Medycyny	Sportowej):
1.  Przed podjęciem aktywności fizycznej zgłoś 

się na badanie kwalifikacyjne
2.  Rozpocznij ćwiczenia świadomie i z umiarem
3.  Unikaj przetrenowania
4.  Zapewnij sobie wystarczającą regenerację po 

treningu

Składowe	profesjonalnego	zalecania	ćwiczeń	fizycznych	FITT

Frequency
częstotliwość Ile razy w tygodniu należy podejmować ćwiczenia fizyczne

Intensity
intensywność

Poziom intensywności ćwiczeń fizycznych (np. częstość skurczów serca, czas 
przebiegnięcia 1 km, prędkość jazdy na rowerze, szybkość pływania)

Time czas Czas trwania ćwiczeń fizycznych w minutach na dzień lub na tydzień
Type of exercise 
rodzaj ćwiczeń 
fizycznych

Ćwiczenia dynamiczne, statyczne, oporowe, ćwiczenia kształtujące gibkość, rów-
nowagę, trening wytrzymałościowy, trening siłowy

ĆWICZENIA AEROBOWE ZWIĘK-
SZAJĄ GŁÓWNIE NASZĄ WYTRZY-
MAŁOŚĆ SERCOWO-NACZYNIO-
WĄ, PODCZAS GDY ĆWICZENIA 

ANAEROBOWE GŁÓWNIE ZWIĘK-
SZAJĄ NASZĄ SIŁĘ MIĘŚNI
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5.  W czasie infekcji lub przeziębienia przerwij 
treningi

6.  Zapobiegaj i lecz urazy układu ruchu
7.  Dostosuj rodzaj swojej aktywności fizycznej 

do klimatu, temperatury i warunków środowi-
ska zewnętrznego

8.  Zadbaj o odpowiednie odżywienie i nawad-
nianie organizmu

9.  Dostosuj aktywność fizyczną do swojego 
wieku i przyjmowanych leków

10. Aktywność fizyczna i sport powinny być za-
bawą i przyjemnością

Planując aktywność fizyczną należy starać się 
uwzględnić w niej pełny zakres różnych form 
ćwiczeń, tak aby nasza aktywność była komplek-
sowa i dostarczała naszemu organizmowi bodźce 
mające na celu poprawiać możliwości ruchowe 

naszego organizmu. W naszych działaniach war-
to uwzględnić ćwiczenia dynamiczne, oporowe, 
statyczne, kształtujące gibkość i koordynację ru-
chową. Należy również zadbać o właściwy czas 
i częstotliwość ćwiczeń. Właściwie zaplanowane 
i regularnie wykonywane ćwiczenia są w stanie 
przynieść wymierne korzyści dla naszego orga-
nizmu. Za brakiem korzyści z aktywności fizycz-
nej może właśnie stać zły plan ćwiczeń lub nasze 
nieregularne treningi. Pomocna w ustaleniu para-
metrów naszego planu treningowego jest wpro-
wadzona przez EFSMA reguła FITT (frequency, 
intensity, time, type of exercise).
Planując aktywność fizyczną możemy skorzy-
stać również z reguły SMART. Reguła ta jest jed-
ną z metod określania celów i powstała z myślą 
o branży biznesowej. Jej uniwersalność sprawia 
jednak, że może ona znaleźć zastosowanie w in-
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nych dziedzinach, jak choćby sport czy rehabilita-
cja. SMART to akronim, który opisuje cechy, jakie 
powinien posiadać dobrze określony cel:

S (smart) – sprecyzowany Cel powinien być 
sprecyzowany, jasno określony i zrozumiały
M (measurable) – mierzalny Cel powinien 
mieć możliwe do zmierzenia efekty podczas każ-
dego etapu jego realizacji
A (achievable) – osiągalny Cel powinien być 
możliwy do osiągnięcia, zrealizowania przez daną 
osobę
R (relevent) - istotny Cel powinien być ważnym 
krokiem i mieć znaczenie dla osoby, która go re-
alizuje
T (time-oriented) – określony czasowo Cel po-
winien mieć określony zakres czasowy, w jakim 
zostanie zakończony

W przypadku planowania ćwiczeń fizycznych  
z wykorzystaniem reguły SMART nasz plan mógł-
by wyglądać następująco:
S – specyficzny i indywidualnie dobrany do po-
trzeb danej osoby plan treningowy, np. poprawa 
siły, wydolności, koordynacji ruchowej
M – mierzalny, np. jaką siłę jest w stanie dana 
osoba wygenerować, jaki dystans przemierzyć
A – cel powinien być realistyczny do osiągnięcia 
(uwzględniać możliwości danej osoby, jej aktual-
ną sprawność i stan funkcjonalny)
R – cel powinien odpowiadać na potrzeby danej 
osoby i mieć dla niej znaczenie, np. utrat wagi cia-
ła, zmniejszenie ryzyka upadków
T – ile czasu, z jaką częstotliwości będą wykony-
wane ćwiczenia
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Dzieci i młodzież w wieku 5-17 lat 
z niepełnosprawnością

Korzyści płynące z aktywności fizycznej:
• poprawa sprawności fizycznej (wydolność 

krążeniowo-oddechowa i kondycja mięśni)
• poprawa zdrowia kardiometabolicznego (ci-

śnienie krwi, dyslipidemia, insulinooporność)
• poprawa zdrowia kości
• poprawa funkcji poznawczych
• poprawa funkcji poznawczych u osób z cho-

robami lub zaburzeniami, które upośledzają 
funkcje poznawcze, w tym w zespole nadpo-
budliwości psychoruchowej z deficytem uwa-
gi (ADHD)

• poprawa zdrowia psychicznego (zmniejsza 
objawy depresji)

• zmniejszenie otyłości, utrzymanie właściwej 
wagi ciała

Zasady prowadzenia i podejmowania aktywności:
• podejmowanie jakiejkolwiek aktywności fi-

zycznej jest lepsze niż jej brak (nawet jeśli 
dzieci i młodzież z niepełnosprawnością nie 
spełniają zaleceń, każda aktywności fizyczna 
będzie korzystna dla ich zdrowia)

• dzieci i młodzież z niepełnosprawnością po-
winny zacząć od podejmowania niewielkich 
ilości aktywności fizycznej, a następnie wraz 
z czasem stopniowo zwiększać jej intensyw-
ność, częstość i czas trwania

• w przypadku dzieci i młodzieży z niepełno-
sprawnością nie istnieje większe ryzyko zwią-
zane z podejmowaniem aktywności fizycznej, 
jeśli jest ona odpowiednia dla aktualnego sta-
nu zdrowia i sprawności fizycznej; a uzyskane 
korzyści zdrowotne przeważają nad ryzykiem

• dzieci i młodzież z niepełnosprawnością mogą 
wymagać konsultacji z pracownikiem służby 
zdrowia lub innym specjalistą ds. aktywności 
i niepełnosprawności celem uzyskania porady 
na temat odpowiednich dla nich aktywności

Dorośli w wieku 18 lat i powyżej 
z niepełnosprawnością

Korzyści płynące z aktywności fizycznej:
• mniejsza śmiertelność z wszelkiego rodzaju 

przyczynił
• mniejsza śmiertelność z powodu chorób ukła-

du krążenia
• mniej przypadków nadciśnienia tętniczego 

oraz cukrzycy typu 2
• mniejsza zapadalność na nowotwory pęche-

Wytyczne WHO dotyczące aktywności fizycznejWytyczne WHO dotyczące aktywności fizycznej
osób niepełnosprawnychosób niepełnosprawnych

3

Zalecenia	dotyczące	formy	aktywności

Min.	60	minut	
dziennie

Aktywność fizyczna o inten-
sywności od umiarkowanej do 

dużej, głównie aerobowa

Min.	3	razy 
w	tygodniu

Ćwiczenia aerobowe o dużej 
intensywności oraz ćwiczenia 
siłowe (wzmacniające mięśnie 

i kości)

Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością 
powinny ograniczyć czas spędzany w pozycji 
siedzącej, szczególnie czas spędzany przed 
ekranem w celach rekreacyjnych
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rza moczowego, sutka, okrężnicy, gruczolako-
raka przełyku, żołądka i nerki

• u osób po leczeniu onkologicznym zmniejsza 
śmiertelność z powodu nowotworu lub poja-
wienia się drugiego pierwotnego nowotworu

• poprawa zdrowia psychicznego (zmniejszone 
objawy lęku i depresji)

• poprawa funkcji poznawczych i snu

• sprzyja prawidłowej wadze ciała
• pomaga zapobiegać upadkom i urazom zwią-

zanym z upadkami oraz pogorszeniu zdrowia 
kości i sprawności ruchowej

• u dorosłych ze stwardnieniem rozsianym 
poprawia sprawność fizyczną oraz fizyczne, 
psychiczne i społeczne aspekty jakości życia 
związane ze stanem zdrowia

Zalecenia	dotyczące	formy	aktywności

Min.	150-300	minut 
tygodniowo Aktywność aerobowa o umiarkowanej intensywności

lub

Min.	75-150	minut 
tygodniowo Aktywność aerobowa o dużej intensywności

lub

Min.	2	razy	w	tygodniu Ćwiczenia wzmacniające mięśnie o umiarkowanej lub większej 
intensywności, obejmujące wszystkie główne grupy mięśni

Min.	3	razy	w	tygodniu
Wieloskładnikowa aktywność fizyczna, która kładzie nacisk na 
równowagę funkcjonalną i trening siłowy o umiarkowanej lub 

większej intensywności

Celem uzyskania dodatkowych korzyści zdrowotnych, dorośli z niepełnosprawnością mogą 
zwiększyć aerobową aktywność fizyczną o umiarkowanej intensywności do ponad 300 min lub 
podejmować aktywność o dużej intensywności prze ponad 150 min w tygodniu.
Dorośli z niepełnosprawnością powinni ograniczyć czas spędzany w pozycji siedzącej.
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• u osób z urazem rdzenia kręgowego popra-
wia funkcję lokomocji, siły mięśni i sprawności 
kończyn górnych oraz jakość życia związaną 
ze zdrowiem

• u osób z chorobami lub zaburzeniami, któ-
re upośledzają funkcje poznawcze poprawia 
sprawność fizyczną i poznawczą oraz jakość 
życia

Zasady prowadzenia i podejmowania aktywności:
• podejmowanie jakiejkolwiek aktywności fi-

zycznej jest lepsze niż jej brak (nawet jeśli 
dorośli z niepełnosprawnością nie spełniają 
zaleceń, każda aktywności fizyczna będzie ko-
rzystna dla ich zdrowia)

• dorośli z niepełnosprawnością powinni zacząć 
od podejmowania niewielkich ilości aktywno-

ści fizycznej, a następnie wraz z czasem stop-
niowo zwiększać jej intensywność, częstość 
i czas trwania

• w przypadku dorosłych z niepełnospraw-
nością nie istnieje większe ryzyko związane 
z podejmowaniem aktywności fizycznej, jeśli 
jest ona odpowiednia dla aktualnego stanu 
zdrowia i sprawności fizycznej; a uzyskane ko-
rzyści zdrowotne przeważają nad ryzykiem

• dorośli z niepełnosprawnością mogą wyma-
gać konsultacji z pracownikiem służby zdro-
wia lub innym specjalistą ds. aktywności i nie-
pełnosprawności celem uzyskania porady na 
temat odpowiednich dla nich aktywności
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Niepełnosprawni fizycznie – uszko-
dzenie narządu ruchu

Osoba niepełnosprawna z dysfunkcją narządu ru-
chu to człowiek z ograniczoną sprawnością koń-
czyn górnych i/lub dolnych i/lub kręgosłupa.  
W zakresie sportu niepełnosprawnych, adapto-
wanej aktywności ruchowej i fizjoterapii różno-
rodność ta przejawia się m.in. w zakresie moż-
liwości wysiłkowych. Z czego wynikają zasady 
metodyczne do postępowania usprawniające-
go.

Bazując na klasyfikacjach funkcjonujących w ob-
rębie sportu osób niepełnosprawnych, możemy 
wyróżnić cztery podstawowe podgrupy:
1. amputacje;
2. uszkodzenie rdzenia kręgowego;
3. porażenie mózgowe;
4. inne schorzenia narządu ruchu.

Niezależnie od rodzaju dysfunkcji, ogólnym ce-
lem aktywności przy niepełnosprawności narzą-
du ruchu jest:
• przywrócenie sprawności na poziomie zapew-

niającym funkcjonowanie w stopniu  uważa-
-nym za normalny dla człowieka;

• zmniejszenie i ograniczenie szkodliwych na-
stępstw choroby.

Do korzyści ćwiczeń fizycznych treningu w przy-
padku osób niepełnosprawnych możemy zali-
czyć:
• poprawę funkcji układu krążeniowo-odde-

chowego;
• profilaktykę zaburzeń wtórnych;
• podniesienie zdolności w zakresie samoobsłu-

gi i do prowadzenia aktywnego trybu życia;
• obniżenie napięć emocjonalnych, redukcja 

stresu;
• wywoływanie dobrostanu psychofizycznego.

1.	Osoby	po	amputacjach

W doborze aktywności należy wziąć pod uwagę 
liczbę, wysokość i miejsce amputacji, współwy-
stępowanie innych schorzeń oraz zaopatrzenie 
ortopedyczne.
Przykłady aktywności fizycznych:
• stretching;
• lekkoatletyka;
• piłka siatkowa;
• tenis stołowy;
• strzelectwo;
• łucznictwo;
• narciarstwo;
• pływanie.

Aktywność fizyczna osób niepełnosprawnychAktywność fizyczna osób niepełnosprawnych
różnego rodzaju, stopnia oraz dysfunkcjiróżnego rodzaju, stopnia oraz dysfunkcji

4
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2.	Osoby	po	urazach	i	uszkodzeniu	rdzenia	krę-
gowego

Przed rozpoczęciem aktywności należy zapoznać 
się z charakterystyką podstawowych zaburzeń 
funkcjonalnych w zależności od poziomu uszko-
dzenia rdzenia kręgowego. Warto pamiętać, że 
nawet przy jednakowym poziomie uszkodzenia 
rdzenia, możliwości funkcjonalne ćwiczących 
mogą być zróżnicowane.

Głównym celem postępowania usprawniającego 
jest kształtowanie możliwości siłowych górnej 
części ciała (lokomocja), zwiększenie zakresu ru-

chomości stawów, zwiększenie tolerancji wózka 
inwalidzkiego oraz kształtowanie wydolności.

Przykłady aktywności ruchowych:
• pływanie i zajęcia w wodzie;
• lekkoatletyka;
• rugby i koszykówka na wózkach;
• szermierka;
• tenis i tenis stołowy;
• tańce na wózkach;
• narciarstwo;
• łucznictwo.

3.	Choroby	i	urazy	ośrodkowego	układu	nerwo-
wego

Zakres możliwości funkcjonalnych zależy od 
rozległości uszkodzenia. Cele aktywności to po-
prawa możliwości siłowych, kształtowanie koor-
dynacji ruchowej, profilaktyka przeciw powsta-
waniu przykurczom (ze względu na zwiększoną 
spastyczność), doskonalenie sprawności funkcjo-
nalnej, zwłaszcza w zakresie samoobsługi i czyn-
ności życia codziennego.

Przykłady aktywności fizycznych:
Dla ćwiczących dostępne są niemal wszystkie 
formy ruchowe z uwzględnieniem konieczności 
modyfikacji:
• lekkoatletyka;
• piłka nożna (7 os.);
• boccia;
• tenis stołowy;
• pływanie;
• stretching.

4.	Inne	schorzenia	narządu	ruchu

Ze względu na duże zróżnicowanie możliwo-
ści fizycznych tych osób, jako ogólny cel należy 
przedstawić poprawę sprawności funkcjonalnej 
organizmu. W przypadku gdy dana osoba po-
rusza się na wózku inwalidzkim, podobnie jak  
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w grupie osób z URK, należy wzmacniać siłę 
tych grup mięśniowych, które umożliwiają loko-
mocję.

Dalsze zalecenia wynikają ze specyfiki schorze-
nia, np.:
• u osób ze stwardnieniem rozsianym należy 

pamiętać o umiarkowanej intensywności wy-
siłku, a także rozluźnianiu mięśni po jego za-
kończeniu;

• w przypadkach dystrofii mięśniowej inten-
sywność wysiłku powinna być jeszcze niższa, 
a program ćwiczeń należy uzupełniać o dzia-
łania zmierzające do opóźnienia powstawania 
przykurczów i deformacji oraz ćwiczenia od-
dechowe;

• osoby z osteoporozą, reumatoidalnym zapale-
niem stawów czy wrodzoną łamliwości kości 
powinny unikać form aktywności związanych 
z dynamiczną pracą aparatu kostno-więzadło-
wego.

Przykłady aktywności ruchowych:
• pływanie;
• lekkoatletyka;
• tenis stołowy;

Aktywność ruchowa adaptacyjna 
w dysfunkcjach narządu wzroku

Przy tego rodzaju niepełnosprawności możemy 
mówić o trzech postaciach dysfunkcji:
• całkowicie niewidomi;
• niewidomi z poczuciem światła;
• szczątkowo widzący (dostrzegający kontury 

przedmiotów).

Główne cele ćwiczeń ruchowych to kompensacja 
braku wzroku przy pomocy pozostałych zmysłów, 
kształtowanie umiejętności samodzielnego po-
ruszania się oraz orientacji przestrzennej, po-
prawa sprawności motorycznej, kształtowanie 
małej motoryki (przede wszystkim ręce –pisa-
nie, czytanie Braillem, poznawanie otoczenia), 
kształtowanie koordynacji: ruchowo-słuchowej, 
korekcja wad postawy, adaptacja psychiczna 
(akceptacja, aktywna postawa w rehabilitacji, 
pozytywne postawy wobec siebie i otoczenia, 
redukcja napięcia), doskonalenie koncentracji, 
kształtowanie wyobraźni, dbanie o własne bez-
pieczeństwo, samokontrola, samoasekuracja, 
umiejętność bezpiecznego upadania itd.
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Proponowane formy aktywności ruchowej:
1. Gimnastyka - korekcyjno-kompensacyjna, ćw 

kształtujące sprawność specjalną oraz ćw. 
elongacyjne (czynne i bierne).

2. Gry i zabawy ruchowe wpłyną na poprawę 
zdolności poruszania się według wskazówek 
słownych lub dźwiękowych.

3. Formy muzyczno-ruchowe są bardzo ważne 
ze względu na dużą wrażliwość słuchu, stosu-
jemy formy lekkie bez podskoków, nauka kro-
ków tanecznych, kontakt z prowadzącym (np. 
trzymanie za ręce, stanie na stopach prowa-
dzącego, podążanie za  prowadzącym odbie-
rając drgania z podłogi).

4. Rzuty do celu - łucznictwo, strzelectwo, pi-
łeczka palantowa.

5. Pływanie jest szczególnie polecane ze wzglę-
du na bezpieczeństwo i bezkolizyjność. Basen 
wraz z terenem dookoła należy oznaczyć ja-
skrawymi kontrastowymi kolorami, potrzebna 
jest asekuracja przy przechodzeniu/nawro-
tach oraz manipulacja dotykowa (dla osób, 
które nigdy nie widziały poprawnej techniki).

6. Zespołowe gry sportowe (goalball, futsal, uni-
hokej). Dostosowania: piłki dźwiękowe, nie-
-prześwitujące maski (gogle), wypukłe punkty 
i linie boiska, bandy okalające boiska (bezpie-
-czeństwo, lokalizacja dźwięku), strefy bram-
kowe oznaczone wykładziną, bramki dźwię-
kowe, ochraniacze (kolana, łokcie, czoło), małe 
bramki oraz mała przestrzeń boiska.

7. Narciarstwo (biegowe i zjazdowe). Dosto-
sowania: bezpieczne miejsce bez przeszkód  
z sygnalizacją akustyczną (punkty odniesie-
nia), kontakt słowny (radio, tuby), specyficzne 
metody nauki. 
a. system „body” (kanał kinestetyczny)
b. zjazd pomiędzy instruktorami
c. zjazd za instruktorem (kontakt przez ki-

jek)
d. jazda za niewidomym (słowny instruktaż)
e. jazda równoległa z możliwością „stero-

wania”

f. oznaczenie niewidomych.
8. Łyżwiarstwo.
9. Kolarstwo (tandem) - kształtowanie siły 

kończyn dolnych, równowagi, czucia ki-
nestetycznego.

10. Judo to przede wszystkim lepsze odbie-
ranie bodźców czuciowych, dobre wy-
czucie zmian po-łożenia środka ciężkości 
oraz nauka asekuracji i umiejętności bez-
piecznego upadania.

Aktywność ruchowa adaptacyjna  
w dysfunkcjach narządu słuchu

Dostępne są niemal wszystkie formy ćwiczeń  
i dyscypliny sportu.
1. Gry i zabawy ruchowe to spontaniczna eks-

presja ruchowa mająca działanie odprężają-
ce, ożywiające oraz korygujące na postawę, 
sprzyjają rozwojowi mowy i artykulacji po-
przez rozwój układu oddechowego (głównie 
zajęcia na świeżym powietrzu), przygotowu-
ją do kontaktu z innymi (głośne przejawianie 
emocji) oraz kształtują poczucie rytmu, zdy-
scyplinowania i cech motorycznych.

2. Gimnastyka – korekcyjna wraz z ćw oddecho-
wymi jako baza dla ćw głosowych, ćw rozluź-
-niające mm. klatki piersiowej oraz narządów 
fonacyjno-artykulacyjnych, ćw równoważne 
oraz wzmacniające mm. brzucha (wzmocnie-
niu ruchów przepony).

3. Inne formy sportowe –dostępne wszystkie, 
nieznaczne różnice dotyczą sygnalizacji (znaki 
wizualne zamiast dźwiękowych).

Techniki nauczania:
• dotyk –ruchy na ciele ćwiczącego;
• ruch i dotyk –gesty akustyczne rąk i nóg połą-

czone z wrażeniami dotykowymi, powtarzanie 
motywów i fraz rytmicznych;

• ruch, dotyk, wibracja –gra na instrumentach 
perkusyjnych, naśladowanie motywów dźwię-
-kowych, akompaniament do marszu, biegu, 
podskoków itd. akompaniament do piosenek;
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• obraz graficzny, obraz przestrzenny, ruch, do-
tyk, wibracja –odczytywanie znaków graficz-
-nych, rytmu, tempa, dynamiki, zabawy rekwi-
zytami.

Aktywność ruchowa adaptacyjna 
dla osób głuchoniewidomych

Celem usprawniania ruchowego w tej grupie jest 
przygotowanie do wykonywania czynności dnia 
codziennego, stymulowanie i wspomaganie me-
chanizmów orientacji przestrzennej, kształtowa-
nie sa-modzielności poruszania się, motoryki ma-
łej i dużej, poczucia     bezpieczeństwa, rozwijanie 
świadomości siebie samego i otoczenia (rozwój 
ciekawości poznawczej) oraz nabywanie umiejęt-
ności komunikacyjnych.

Aktywność ruchowa adaptacyjna 
osób niepełnosprawnych intelektu-
alnie

Klasyfikacja niepełnosprawności intelektualnej: 
• stopień lekki - samodzielność i zaradność 

społeczna, trudności w myśleniu abstrakcyj-
nym;

• stopień umiarkowany - umiejętności samo-
obsługowe, praca w zakładach chronionych;

• stopień znaczny - umiejętności samoobsłu-
gowe, stała opieka;

• stopień głęboki - tylko najprostsza samoob-
sługa.

Formy aktywności ruchowej:
1. Gry i zabawy ruchowe to sposób na pozna-

nie siebie (samoocena możliwości) i otocze-
nia. Poprzez zabawę odbywa się nabywanie 
nowych umiejętności ruchowych, łącząc je  
w naturalny sposób z określoną wiedzą i zdol-
nościami (np. gry i zabawy z chwytaniem 
i rzucaniem –kształtowanie koordynacji 
wzrokowo-ruchowej). Możliwość wykony-
wania rzeczy niedostępnych w codziennym 
życiu, jest to realizowane w sytuacji bez-
piecznej, ze swobodą wyrażania emocji.

2. Formy muzyczno-ruchowe powodują wyci-
szenie osób nadpobudliwych i pobudzanie 
do dzia-łania. Osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną są bardzo wrażliwe na działa-
nie dźwięku. Muzyka rytmiczna szczególnie 
stwarza okazję do spontanicznego ruchu, 
wycisza natręctwa ruchowe, pobudza sferę 
emocjonalną, stymuluje zahamowania, za-
spokaja potrzeby emocjonalne oraz rozwija 
myślenie i pamięć.

3. Sport dotyczy przede wszystkim sportow-
ców o umiarkowanym i znacznym stop-
niu niepełnosprawności a jego celem jest 
uczestnictwo, radość i zabawa. Sporto-
wym celem osób o lekkim stopniu niepeł-
nosprawności jest dążenie do zwycięstwa  
w rywalizacji. Sporty standardowe oraz 
zmodyfikowane polegają na skompletowa-
niu zespołu z taką samą liczbą zawodników 
z niepełnosprawnością intelektualną i bez 
niej (mogą być np. z ruchową, sensoryczną),  
w ten sposób poszerza się grono uczest-
ników i ich możliwości. Włącza się nie-
pełnosprawnych w życie społeczne oraz 
przełamuje bariery pomiędzy pełno- i nie-
pełnosprawnymi.

4. Program Treningu Aktywności Motorycznej 
(MATP)  to program rehabilitacyjno-trenin-
gowy stworzony dla osób, które nie mogą  
z różnych przyczyn (głęboki stopień niepeł-

SPORTOWYM CELEM OSÓB 
O LEKKIM STOPNIU NIEPEŁNO-

SPRAWNOŚCI JEST DĄŻENIE 
DO ZWYCIĘSTWA  
W RYWALIZACJI



PORADNIK

S. 19Aktywność fizyczna osób z niepełnosprawnością

nosprawności, sprzężenia z dysfunkcjami ru-
chu, autyzm) uczestniczyć w zawodach spor-
towych. Udział w programie MATP polega na 
wykonywaniu zadań jak najlepiej się potrafi, 
rodzaje aktywności dobiera się tak, by były 
przydatne w życiu codziennym, nie ma współ-
zawodnictwa ani ściśle określonych przepi-
sów.

MATP czyli lista ćwiczeń zawiera ćw na sali  
i w środowisku wodnym, ćw, które stanowią 
wstępny etap rozwoju motorycznego, np. uno-
szenie głowy, przetaczanie, obroty, toczenie pił-
ki, zanurzanie głowy, leżenie tyłem. Konkurencje 
uwzględniają fazy rozwoju osobniczego, dyscy-
pliny adaptowane do potrzeb osób poruszających 
się na wózkach oraz zabawy.
MATP - formy aktywności:
• mobilność (poruszanie się) w kierunku gimna-

styki, np. pełzanie, przetaczanie;
• zwinność i gibkość w kierunku lekkoatletyki, 

np. zbieranie przedmiotów;
• uderzenie w kierunku softballu, np. toczenie 

piłki;
• kopanie w kierunku piłki nożnej, np. popycha-

nie piłki nogą w pozycji siedzącej na wózku;
• poruszanie się na wózku (także elektrycznym) 

w kierunku lekkoatletyki, np. przejechanie 
określonego dystansu;

• pływanie z pomocą, np. ze sprzętem wspoma-
gającym.

Sport osób niepełnosprawnych

Spełnia niezwykle istotną rolę w życiu osób z nie-
pełnosprawnością. Poza aspektem zdrowotnym 
równie ważne okazuje się poczucie przynależ-
ności do grupy, wyjście z domu i otwarcie się na 
nowe możliwości. Często okazuje się, że z cza-
sem sport staje się nowym pomysłem na życie.

Sport osób niepełnosprawnych dzieli się na re-
kreacyjny/zdrowotny oraz wyczynowy. W związ-

ku z tym aktywność sportowa tych osób rozu-
miana jest jako forma uczestnictwa w kulturze 
fizycznej, której głównym założeniem jest utrzy-
manie bądź poprawa sprawności funkcjonalnej. 
Sport rekreacyjny ma na celu poprawę wydolno-
ści organizmu, samodzielności i szeroko rozumia-
nej sprawności fizycznej. Natomiast w przypadku 
osób uprawiających sport wyczynowy, głównym 
celem jest dążenie do osiągania jak najlepszych 
rezultatów.

Różnice	pomiędzy	treningiem	osób	pełnospraw-
nych	i	niepełnosprawnych
Podstawową różnicą jest superindywidualiza-
cja. W sporcie osób pełnosprawnych spotkać się 
można z określeniem indywidualizacji treningu, 
które określa dobór obciążeń i parametrów tre-
ningowych do możliwości zawodnika. Natomiast 
określenie superindywidualizacja, poza doborem 
do możliwości zawodnika obejmuje także sto-
pień niepełnosprawności zawodnika, a także pre-
dyspozycje do konkretnej dyscypliny sportowej. 
Wspólnym mianownikiem są natomiast obcią-
żenia treningowe, rozumiane jako intensywność 
wysiłku oraz jego objętość. W większości przy-
padku obciążenia te są mniejsze w sporcie osób 
niepełnosprawnych, ale wpływ obciążenia na 
organizm powinien być taki sam jak u osób peł-
nosprawnych. Ważnym elementem każdej sesji 
treningowej w sporcie osób niepełnosprawnych 
powinien być czas poświęcony na rehabilitację 
ukierunkowaną na dysfunkcję. Nie jest to typo-
we tylko dla sportu osób niepełnosprawnych, 
gdyż coraz częściej również w sporcie osób peł-
nosprawnych wplatane są elementy postępowa-
nia rehabilitacyjnego. Ostatnią istotną różnicą  
w treningu jest jego organizacja, która w przy-
padku osób niepełnosprawnych, bardzo często 
wymaga pomocy ze strony osób trzecich (najczę-
ściej są to wolontariusze).

Sport to wszelkie formy aktywności fizycznej, 
które poprzez uczestnictwo dowolne lub zorga-
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nizowane, stawiają sobie za cel wypracowanie 
bądź poprawienie kondycji fizycznej i psychicz-
nej, rozwój stosunków społecznych lub osiąganie 
wyników sportowych na wszelkich poziomach. 
Sport niepełnosprawnych obejmuje różnorod-
ne formy aktywności fizycznej i umysłowej po-
łączone ze współzawodnictwem, wykonywane 
przez osoby niepełnosprawne samodzielnie lub 
przy współudziale osób sprawnych (np.: pro-
gram Sportów Zunifikowanych, tj. dyscyplin ze-
społowych, w których rywalizują między sobą 
drużyny złożone z osób z niepełnosprawnością 
intelektualną i osób pełnosprawnych na podob-

nym poziomie sportowym; kolarstwo osób nie-
widomych (tandemy) - przewodnikiem może być 
osoba widząca prawidłowo (pilot), która również 
ma wkład w osiągnięty wynik). Sport niepełno-
sprawnych stanowią przyjęte w społeczeństwie 
różne formy rozgrywek i zawodów sportowych, 
zmodyfikowane do możliwości osób z niepełno-
sprawnością, zakwalifikowanych do określonych 
grup sportowych i klas startowych. Dyscypliny 
sportowe uprawiane są przez zawodników nie-
pełnosprawnych z wykorzystaniem adaptacji za-
sad i sprzętu odpowiednich do stopnia i rodzaju 
ograniczenia sprawności. Międzynarodowy ruch 
sportowy osób niepełnosprawnych skupiony jest 
w trzech niezależnych obszarach organizacyjnych 
uznawanych przez władze sportu olimpijskiego:
1. sport osób niesłyszących (osoby z ubytkiem 

słuchu przynajmniej 55 dB w uchu lepiej sły-
szącym),

2. sport osób z niepełnosprawnością intelektu-
alną (w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacz-
nym i głębokim),

3. sport paraolimpijski (zgodnie z klasyfikacją: 
dla osób niewidomych, z niepełnosprawno-
ścią fizyczną oraz z niepełnosprawnością inte-
lektualną w stopniu lekkim).

Oprócz ww. grup osób niepełnosprawnych ob-
serwuje się coraz częściej zorganizowane działa-
nia dotyczące sportowej rywalizacji osób chorych 
psychicznie, z problemami onkologicznymi (on-
koolimpiady, zawody kobiet po amputacji piersi), 
osób po przeszczepieniu narządów oraz z różnymi 
schorzeniami (np. osoby dializowane, z cukrzycą).
Sport osób niepełnosprawnych można uważać 

za formę rehabilitacji kompleksowej, ponieważ 
oddziałuje zarówno na sferę fizyczną zawodni-
ka, jak również psychiczną i jego życie społeczne. 
Współcześnie wszystkie powyższe formy sportu 
osób niepełnosprawnych związane z wykorzy-
stywaniem ruchu jako środka wspomagającego 
i doskonalącego rozwój człowieka rozwijają się 
w ramach ruchu określanego jako adaptowana 
aktywność fizyczna. Celem wielu zawodników 
wyczynowo uprawiających sport jest także osią-
gnięcie jak najlepszego wyniku oraz sukces spor-
towy. Nieodzownym elementem sportu osób 
niepełnosprawnych jest podział zawodników na 
grupy startowe według kryteriów medycznych  
i funkcjonalnych. 

Osoby niesłyszące mogą uprawiać takie same 
dyscypliny sportowe, jak osoby sprawne, ale  
w praktyce, w zależności od zainteresowań  
i możliwości, uprawiane są wybrane dyscypliny. 
Obecnie na świecie najpopularniejszymi dyscy-
plinami są: lekkoatletyka, pływanie, badminton, 

SPORT OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MOŻNA UWAŻAĆ ZA FORMĘ 
REHABILITACJI KOMPLEKSOWEJ, PONIEWAŻ ODDZIAŁUJE 

ZARÓWNO NA SFERĘ FIZYCZNĄ ZAWODNIKA, JAK RÓWNIEŻ 
PSYCHICZNĄ I JEGO ŻYCIE SPOŁECZNE



PORADNIK

S. 21Aktywność fizyczna osób z niepełnosprawnością

koszykówka, siatkówka, siatkówka plażowa, tenis 
ziemny, bowling, kolarstwo szosowe i górskie, pił-
ka nożna, zapasy, judo, karate, strzelectwo, biegi 
na orientację.

Osoby z niepełnosprawnością fizyczną mogą 
uprawiać m.in. takie dyscypliny, jak: pływanie, 
lekkoatletyka, podnoszenie ciężarów, tenis stoło-
wy, tenis ziemny, szermierka, łucznictwo, strze-
lectwo, narciarstwo zjazdowe, narciarstwo bie-
gowe, biatlon, piłka koszykowa na wózkach, piłka 
siatkowa na siedząco, jeździectwo, kolarstwo, pił-
ka nożna, oraz inne, które uprawiane są lokalnie 
i nie zostały zaliczone w poczet dyscyplin para-
olimpijskich.

Osoby niewidome i słabo widzące mogą upra-
wiać m.in.: lekkoatletykę (większość konkurencji), 
pływanie, judo, narciarstwo zjazdowe i biegowe, 
biatlon, piłka nożna, kolarstwo.

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną 
uprawiają m.in.: lekkoatletykę, pływanie, tenis 
(stołowy, ziemny), piłkę nożną, koszykówkę, gim-
nastykę, dwubój siłowy, jazdę konną, jazdę na 
wrotkach, badminton, kajakarstwo, żeglarstwo, 
narciarstwo (alpejskie, biegowe), łyżwiarstwo, 
hokej halowy, kolarstwo, kręgle (bowling) i sporty 
zunifikowane.

Przykłady	dyscyplin	sportowych	w	sporcie	osób	
niepełnosprawnych
Koszykówka	na	wózkach to jedna z najpopular-
niejszych dyscyplin paraolimpijskich. Podstawo-
we wymiary (boisko i wysokość kosza) są iden-
tyczne jak w przypadku „normalnej” koszykówki. 
Jest dyscypliną drużynową, a więc ćwiczący cały 
czas mają ze sobą kontakt, budują więzi co po-
zytywnie wpływa na ich nastrój. Uczestnicy gry 
są zaopatrzeni w wyczynowe wózki, posiadające 
osłonięte szprychy, a także pochylone koła. Po-
ruszanie się po boisku również wygląda trochę 
inaczej. Zawodnik, który otrzyma podanie może 

jedynie dwukrotnie napędzić  wózek nie kozłując. 
Celem każdej z drużyn  jest zdobycie jak najwięk-
szej liczby koszy po skutecznych rzutach. 

Piłka	siatkowa	na	siedząco to odmiana tradycyj-
nej siatkówki, rozgrywana w sposób bardzo zbli-
żony do jego podstawowej wersji. Celem gry jest 
przebicie w sposób prawidłowy piłki nad siatką, 
tak aby znalazła się na boisku przeciwnika.

Rugby	 na	wózkach to świetny przykład współ-
pracy w drużynie. Grający mają ze sobą cały czas 
kontakt. W tej dyscyplinie spotykamy zawodni-
ków m.in. z czterokończynowym uszkodzeniem 
rdzenia kręgowego, z trójkończynową amputacją. 
Zawodnicy poruszają się na wózkach po boisku 
o rozmiarach boiska do koszykówki. Ważną rolę 
odgrywają tu specjalnie wzmocnione wózki wy-
czynowe. Celem gry jest przekroczenie z piłką linii 
końcowej czyli zdobycie punktu. Klasyfikacja za-
wodników z uwzględnieniem stopnia sprawności. 

Pływanie, zawodnicy pływają pięcioma stylami 
pływackimi: dowolnym, grzbietowym, klasycz-
nym, motylkowym i zmiennym. Czyli dokładnie 
tak jak w normalnym pływaniu. Sportowcy rywa-
lizują w klasach zgodnie ze stopniem/rodzajem 
niepełnosprawności. Przepisy pływania zaczerp-
nięte są z regulacji Międzynarodowej Federacji 
Pływackiej FINA oraz odpowiednio zmodyfiko-
wane pod daną niepełnosprawność.

Lekkoatletyka może być uprawiana przez zawod-
ników z niemal każdą niepełnosprawnością. Kon-
kurencje osób niepełnosprawnych są takie same 
jak w przypadku osób pełnosprawnych (skok  
w dal, skok wzwyż, rzut oszczepem, rzut dyskiem, 
biegi krótkie, średnie, długie, maraton) ale wystę-
pują także charakterystyczne konkurencje jak 
wyścigi na wózkach.

Podnoszenie	 ciężarów np.wyciskanie sztan-
gi leżąc. Zawodnicy wyciskając sztangę muszą 
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unieść ją do maksymalnego wyprostu w stawach 
łokciowych. Konkurencja jest wykonywana aż  
w 10 różnych kategoriach. Sportowcy są poddani 
trzem próbom. Tak jak podczas normalnych za-
wodów- zwycięża zawodnik, który podniesie jak 
najwięcej. Sport dedykowany zawodnikom za-
równo z urazami rdzenia kręgowego, porażeniem 
mózgowym, jak i z amputacjami.

Kolarstwo to stosunkowo nowy sport dla osób 
niepełnosprawnych. Dyscyplina ta jest odpowied-
nio przystosowana do zawodników z różnymi ro-
dzajami niepełnosprawności. Dzięki temu powstają 
podziały na poszczególne klasy (niewidomi i niedo-
widzący, dysfunkcja ruchu, porażenie mózgowe, 
amputacje). W zależności od rodzaju schorzenia 
mogą oni stosować różne rodzaje rowerów. Istnieje 
kolarstwo szosowe i torowe. Zawodnicy rywalizo-
wać mogą na dystansach wytrzymałościowych do 
120 km, na welodromie do 4 km oraz w sprincie. 
Wyróżnić możemy również osoby niewidome star-
tujące z widzącym przewodnikiem.

Łucznictwo to jedna z najstarszych dyscyplin. Na 
początku była tylko pod postacią aktywnej reha-
bilitacji i wypoczynku. Obecnie to profesjonalna 

dyscyplina paraolimpijska. Zawodnicy rywalizują 
w postawie stojącej lub siedzącej. Wyróżnić mo-
żemy trzy klasy: jedną stojącą – ARST oraz dwie 
siedzące: tetraplegia – ARW 1 oraz paraplegia – 
ARW 2.

Boccia wywodzi się od gry w bule. Jedyną różnicą 
od zwykłej „bocci” jest dowolność wprowadze-
nia bili na boisko.  Są trzy opcje: można to zrobić 
poprzez pchnięcie, rzut czy wykorzystanie rynny. 
Celem gry jest wrzucenie na boisko białej bili,  
a następnie umieszczenie w jej bezpośrednim są-
siedztwie jak największej liczby bili swojego ko-
loru.

Goalball	to gra drużynowa przeznaczona dla osób 
niewidomych i niedowidzących. Używa się tam 
piłki (waga 1,25 kg) z otworami i umieszczonymi 
wewnątrz dzwoneczkami, które w trakcie ruchu 
wydają dźwięk. To właśnie ten dźwięk pozwala 
zawodnikom zlokalizować piłkę. Na obu końcach 
boiska znajdują się bramki. Celem gry jest zdoby-
cie jak największej liczby bramek. Gra jest bardzo 
dynamiczna, gdyż drużyna po przejęciu piłki ma 
tylko 10 sekund na oddanie rzutu.
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Kajakarstwo jest najmłodszą dyscypliną para-
olimpijską. Dostępna jest bardzo duża liczba ka-
tegorii startowych, a więc prawie każdy może 
wziąć udział. Trzy podstawowe kategorie to: 
LTA- amputacje, TA-osłabienie funkcji kończyn 
dolnych, porażenie mózgowe, A- mózgowe po-
rażenie dziecięce, zaburzenia czynności układu 
nerwowego.
Monoskijing to sport, w którym wykorzystywana 
jest jedna narta. Wykorzystywany jest zarówno  
w narciarstwie wodnym jak i zimowym.

Judo to wymagający sport.  Sportowcy muszą 
się wykazać bardzo dużą sprawnością fizyczną, 
zmysłem równowagi oraz wrażliwości na bodźce. 
Jest dyscypliną skierowaną do zawodników niewi-
domych lub niedowidzących. Zarówno kobiety jak 
i mężczyźni mogą wziąć udział w tej dyscyplinie. 

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA U OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH MA BAR-
DZO DUŻY WPŁYW NA ICH ŻYCIE. 
STANOWI WAŻNY ELEMENT, KTÓ-

REGO NIE MOŻNA POMIJAĆ. 

Istotą tej dyscypliny jest wykonanie odpowied-
nich chwytów za które zdobywa się odpowiednią 
ilość punktów. Walka trwa 5 minut, a wygrywa ją 
zawodnik, który zdobędzie więcej punktów. Spor-
towcy mogą również doprowadzić do tzw. „ippo-
nu” (przeciwnik pozostaje w pozycji na plecach) 
czyli wygrania walki przed czasem. Można tego do-
konać nawet jednym, odpowiednim ruchem.

Amp	 futbol to rodzaj piłki nożnej uprawianej 
przez osoby po amputacjach. Podstawowe prze-
pisy gry nie różnią się od przepisów piłki nożnej 
osób pełnosprawnych. Istnieje kilka istotnych 
różnic.

Inne przykłady dyscyplin to para-badminton, 
strzelectwo, szermierka na wózkach, żeglarstwo, 
wioślarstwo, tenis stołowy oraz tenis na wózkach.

Aktywność fizyczna u osób niepełnosprawnych 
ma bardzo duży wpływ na ich życie. Stanowi 
ważny element, którego nie można pomijać. Po-
zytywnie wpływa na zdrowie psychiczne oraz 
fizyczne. Niestety, podejmowanie aktywności 
ruchowych przez osoby niepełnosprawne jest  
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o wiele bardziej skomplikowane niż w przypadku 
osób pełnosprawnych. Potrzeba zdecydowanie 
większej wiedzy trenerskiej, wykwalifikowanej 
kadry oraz bardzo często specjalnego sprzętu.
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