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Miejsce sportu w procesie rehabilitacjiMiejsce sportu w procesie rehabilitacji

1

Sport powinien być obecny w życiu każde-
go z nas. Zwłaszcza wśród osób niepełno-
sprawnych odgrywa niezmiernie ważną rolę. 

Ruch przede wszystkim pełni funkcję zdrowotną, 
leczniczą oraz integruje środowisko niepełno-
sprawnych i pełnosprawnych. Cytując Ludwiga 
Guttmanna, prekursora sportu osób niepełno-
sprawnych fizycznie: „Dla osoby niepełnospraw-
nej sport powinien być skutecznym środkiem 
przywracania kontaktu ze światem zewnętrznym, 
ułatwiając integrację tych osób ze społecznością 
obywatelską.” Sport osób niepełnosprawnych 
powinien odznaczać się trzema podstawowymi 
cechami: być zgodny z indywidualnym progra-
mem rehabilitacji, być bezpieczny i powszechny. 
Aktywność fizyczna powinna być zatem nieod-
łącznym elementem do zachowania i przywraca-
nia zdrowia oraz powinna zapewniać dobrostan 
każdemu z nas.

Wyróżniamy następujące formy aktywizacji ru-
chowej osób niepełnosprawnych: specjalne wy-
chowanie fizyczne, sport wyczynowy, rekreacja 
ruchowa i turystka oraz aktywna rehabilitacja. 
Głównym celem rehabilitacji jest dostrzeżenie 
potrzeb osób z rożnymi rodzajami niepełno-
sprawności i zgodnie z tym skonstruowanie zróż-

nicowanego, atrakcyjnego, wszechstronnie roz-
wijającego programu terapeutycznego. Sport 
wyczynowy charakteryzuje się dążeniem do 
uzyskania możliwe maksymalnie wysokiego wy-
niku. Najczęściej wybieraną formą jest rekreacja 
ruchowa.

Niezależnie od wybranej formy aktywizacji ru-
chowej przynosi ona wymierne korzyści. Osoba 
z niepełnosprawnością, jak również jej opieku-
nowie, z pewnością bardzo szybko zauważą ile 
dobrego przynosi podejmowanie dodatkowej ak-
tywności ruchowej. Korzyści są widoczne zarów-
no w strefie rozwoju fizycznego, emocjonalnego, 
społecznego i komunikacji. Są to między innymi:
l stymulacja zdolności poznawczych,
l poprawa samooceny i zwiększenie poczucia 

własnej wartości,
l rozwój samoakceptacji,
l rozwój wytrwałości w przezwyciężaniu trud-

ności i własnych słabości
l większa satysfakcja z życia,
l odprężenie psychiczne, rozładowanie napię-

cia emocjonalnego i lepsze samopoczucie,
l nauka świadomości własnego ciała,
l rozwój relacji międzypersonalnych i poprawa 

komunikacji,

Rysunek 1. Piktogramy na Igrzyskach Paraolimpijskich Tokio 2020
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l rozwój wytrzymałości i odporności organi-
zmu,

l poczucie przynależności,
l kształtowanie higienicznego stylu życia,
l integracja osób pełnosprawnych i niepełno-

sprawnych,
l odkrywanie swoich mocnych stron i wzmoc-

nienie charakteru,
l optymalizacja pracy mózgu i zmniejszenie po-

ziomu stresu,
l spowolnienie procesu postępowania chorób 

przewlekłych,
l poprawa ogólnej kondycji fizycznej i zdolności 

motorycznych,
l zmniejszenie ryzyka otyłości.

Obecnie sport osób niepełnosprawnych jest coraz 
bardziej zbliżony do sportu osób w pełni spraw-
nych. Nie musisz się niczego obawiać podejmując 
taką współpracę. Wręcz przeciwnie – obserwacja 
postępów i sukcesów podopiecznych z pewno-
ścią przyniesie Ci dużo satysfakcji i radości. Spe-
cyfika polega m.in. na ustaleniu reguł i przepisów 
uwzględniających możliwości funkcjonalne osób 
o różnym rodzaju i stopniu niepełnosprawności 
(dla przykładu, inne zasady obowiązują u osób ze 
schorzeniami narządu ruchu, a inne u osób z dys-
funkcjami narządu wzroku czy słuchu). W sporcie 
osób niepełnosprawnych występuje dodatkowe 
kryterium klasyfikacji dotyczące rodzaju niepeł-
nosprawności oraz poziomu możliwości funk-
cjonalnych zawodnika. Celem klasyfikacji jest 

wyrównanie szans i zagwarantowanie uczciwe-
go współzawodnictwa na wszystkich poziomach 
rywalizacji sportowej. Czy nie każdy z nas chciał-
by rywalizacji na zasadach fair-play? Charaktery-
styczne w sporcie niepełnosprawnych jest także 
wykorzystanie specjalistycznego sprzętu spor-
towego – dzięki rozwojowi technologii również 
osoby o wysokim stopniu niepełnosprawności 
mogą podejmować rywalizację sportową.

Mówiąc o rozwoju sportu osób niepełnospraw-
nych warto pokrótce przedstawić historię jego 
rozwoju. Bez wchodzenia w szczegóły, tylko 
same najważniejsze fakty. Pierwsze na świecie 
Letnie Igrzyska Paraolimpijskie odbyły się w 1960 
roku w Rzymie. Rywalizowało ze sobą 400. spor-
towców z 23. krajów. Od 1960 roku Igrzyska Pa-
raolimpijskie organizowane są systematycznie w 
cyklu czteroletnim, w terminie 2-3 tygodniu po 
zakończeniu zmagań osób pełnosprawnych (zi-
mowe od 1976 roku). Ogromnym powodem do 
radości jest fakt, że liczba startujących zawod-
ników nieustannie rośnie. Sport niepełnospraw-
nych cieszy się coraz większą popularnością.

W 1989 roku powstał Międzynarodowy Komi-
tet Paraolimpijski (ang. Intertnational Paralympic 
Committee, IPC), którego głównym  zadaniem jest 
reprezentacja sportu paraolimpijskiego na arenie 
międzynarodowej, dbanie o jego rozwój i koordy-
nacja podejmowanych w tym kierunku działań. 
Co więcej IPC współpracuje z Międzynarodowym 
Komitetem Olimpijskim (MKOL), co przyczynia 

Rysunek 2. Organizacja sportu niepełnosprawnych na świecie
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się do integrowania środowiska zawodników nie-
pełnosprawnych z w pełni sprawnymi. 

We współczesnym ruchu sportu osób niepełno-
sprawnych wyróżniamy 3 odrębne nurty organi-
zacyjne:
1. ruch sportowy osób niesłyszących (osoby  

z ubytkiem słuchu minimum 55 dB w uchu le-
piej słyszącym),

2. ruch sportowy osób z niepełnosprawnością 
intelektualną (w stopniu lekkim, umiarkowa-
nym, znacznym i głębokim),

3. ruch paraolimpijski.

Rozwój sportu paraolimpijskiego sprawił, że za-
wodnicy niepełnosprawni zbliżają się wynikami 
do osiągnięć pełnosprawnych sportowców. Kon-
kurencja stale rośnie, trudniej jest zdobyć medal 
paraolimpijski. Potwierdza to fakt, że od Igrzysk 
w Sydney w 2000 roku należy zdobyć kwalifika-
cję olimpijską celem startu w Igrzyskach. Obec-
nie osoby niepełnosprawne konkurują niemal we 
wszystkich dyscyplinach sportowych. Startują 

między innymi w biegach narciarskich, narciar-
stwie alpejskim, kolarstwie szosowym i torowym, 
biegach lekkoatletycznych, piłce nożnej niewido-
mych, pchnięciu kulą, rzucie dyskiem, warcabach 
i szachach niewidomych, rugby i koszykówce na 
wózkach, siatkówce na siedząco, strzelectwie 
niewidomych raz wiele,  wiele innych.

Podsumowując, największy wpływ na rozwój 
sportu niepełnosprawnych ma zmieniające się 
podejście społeczeństwa do ludzi z niepełno-
sprawnością, wzrost popularności sportu na ska-
lę globalną, wpływ środków masowego przekazu, 
postęp technologiczny, a także przygotowanie 
kadry szkoleniowej. Dodatkowo, przeprowadza 
się coraz więcej badań naukowych, których ce-
lem jest poznanie możliwości funkcjonalnych  
i cech psychomotorycznych osób z różnymi dys-
funkcjami. Czynnikiem, który w dużej mierze 
przyczynia się do wzrostu popularności sportu 
niepełnosprawnych jest również nieustanny roz-
wój umiejętności i kompetencji kadry trenerskiej, 
o czym w następnym rozdziale.

Czym powinien charakteryzować sięCzym powinien charakteryzować się
trener osób z niepełnosprawnością?trener osób z niepełnosprawnością?

2

Czy trener osób niepełnosprawnych powi-
nien odznaczać się jakimiś wyjątkowymi 
cechami albo posiadać specjalne kompe-

tencje? Zdecydowanie tak. Czy wiesz dlacze-
go? Trener to osoba posiadająca specjalistyczną 
wiedzę zakresu treningu oraz posiadająca wiarę  
w wartość swej działalności pedagogicznej. Tre-
ner jest więc pedagogiem, który ma za zadanie 
przygotować młodego sportowca do życia w 
społeczeństwie, a także do osiągania jak najwyż-

„Głównym celem pracy trenera jest pomna-
żanie potencjału sił fizycznych i psychicznych  
i wykształcenie w nich umiejętności uwalnia-
nia w odpowiednich momentach tych zasobów, 
a także dotarcie do jego serca i rozumu i skła-
nianie zawodnika, aby był on maksymalnie za-
angażowany w proces treningu i pragnął zostać 
mistrzem.” (Herzig, 2002)

szych sportowych sukcesów na miarę jego wła-
snych możliwości. Sprawczość oraz skuteczność 
pracy trenera jest warunkowana poprzez regu-
larne uzupełnianie i poszerzanie swojej wiedzy 
oraz umiejętności. Dotyczy to zarówno trenera 
szkolącego zdrowych zawodników,  jak i niepeł-
nosprawnych.

W pracy trenerskiej osób z niepełnosprawnością 
szczególną uwagę należy skierować na indywidu-
alne podejście do zawodnika. Trener współpracu-
jący z osobą niepełnosprawną musi znać stopień 
i rodzaj niepełnosprawności podopiecznego, jej 
stan zdrowia, a także posiadać wiedzę na temat 
danego rodzaju niepełnosprawności. Wszystko 
po to, aby zaplanowany proces treningowy wspie-
rał zdrowie, a nie nadmiernie przeciążał organizm 
zawodnika. Ćwiczenia muszą być zmodyfikowa-
ne do możliwości zawodnika. Również miejsce, 
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w którym odbywają się treningi musi być odpo-
wiednio przystosowane. Na przykład, współpra-
cując na siłowni z zawodnikiem poruszającym się 
na wózku inwalidzkim należy sprawdzić czy mię-
dzy maszynami jest odpowiednio dużo miejsca 
na manewrowanie wózkiem. Nic trudnego, tro-
chę praktyki oraz zdobytego doświadczenia, i na 
pewno sobie świetnie z tym poradzisz.

Niezwykle ważna jest pozytywna relacja trenera 
z zawodnikiem. Podstawą do nawiązania owoc-
nej współpracy jest budowanie relacji opartej na 
wzajemnym szacunku oraz na aktywnym, twór-
czym dialogu. Elementem, który zbuduje i zacie-
śni Twoją relację z zawodnikiem jest rozmowa. 
Pownieneś_aś dużo rozmawiać ze swoimi zawod-
nikiem, poznawać jego osobowość, mocne i słab-
sze cechy, dopytywać jakie trudności związane  
z niepełnosprawnością napotyka w życiu co-
dziennym i jak można nad tym popracować  
w warunkach treningowych. Znając zawodnika, 
jego zalety i wady, możesz sięgać po najbardziej 
skuteczne i optymalne metody wychowawcze, 
które pomogą Wam odnieść sukces. Odnosząc 
się do przytoczonego na początku rozdziału cyta-
tu, Ty jako trener, musisz posiadać nie tylko wie-
dzę z przygotowania fizycznego i motorycznego 
zawodnika, lecz także wiedzę z zakresu pedago-
gicznego i psychologicznego – nic się nie martw, 
na pewno sobie poradzisz i zdobędziesz potrzeb-
ną wiedzę w tej tematyce. Nie zniechęcaj się. Tre-
ner wychowuje, szkoli i motywuje, uczestniczy 

w życiu sportowym, jak i również bardzo często 
w tym prywatnym. Musisz zawsze o tym pamię-
tać. Rola trenera jest trudna i odpowiedzialna, ale 
bardzo satysfakcjonująca. Młody zawodnik, który 
oda się w Twoje ręce będzie widział w Tobie au-
torytet, mentora i nauczyciela i będzie żywił do 
Ciebie bezgraniczne zaufanie.

Czym jeszcze powinien wyróżniać się trener? 
Ambicją, dobrą komunikatywnością, wysokim 
poziomem empatii, wyrozumiałością, cierpliwo-
ścią, umiejętnością radzenia sobie w trudnych 
sytuacjach, kreatywnością, wysoką kulturą oso-
bistą. Trener powinien także umieć okazywać 
swojemu zawodnikowi zainteresowanie oraz dać 
mu poczucie, że jest przez niego wysłuchany, ro-
zumiany i wspierany. Dodatkowo trener  pomaga 
zawodnikom odkrywać ich silne strony charakte-
ru, jak również pracować nad tymi słabszymi, mo-
tywuje do działania, powinien pokazywać i uczyć, 
że mimo niepełnosprawności, wychowankowie 
mają wiele do zaoferowania – zarówno w strefie 
sportu, jak i w codziennym życiu. 
Warto zaznaczyć, że proces treningowy (szcze-
gólnie u młodych zawodników) powinien być 
traktowany przede wszystkim jako działalność 
wychowawcza, której celem jest zmiana posta-
wy, stanu umysłu i nauka nawyków pielęgnowa-
nia swojego ciała. Podchodząc w ten sposób do 
sportu wyprowadzisz w świat człowieka cenione-
go w społeczeństwie, nie tylko za wyniki na bo-
isku czy stadionie.
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Motywacja zawodnika – wyzwanie dla treneraMotywacja zawodnika – wyzwanie dla trenera
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Psychologia w sporcie osób z niepełnospraw-
nością odgrywa niekwestionowaną rolę. 
Uwzględnia metody kształtujące i doskona-

lące kompetencje psychospołeczne pozwalające 
na osiągnięcie sportowego i osobistego mistrzo-
stwa. Podstawowym elementem zarządzania za-
sobami ludzkimi jest dobieranie i zastosowywa-
nie odpowiednich technik motywacyjnych Twoim 
zadaniem jako Trener, jest motywacja zawodni-
ków do pracy, dlatego też naprawdę warto się  
rozwijać w zakresie psychologii sportu, tak żebyś 
był posiadał wiedzę jak mentalnie wspierać i mo-
tywować swoich zawodników. 

Podstawą do osiągania sportowych sukcesów 
jest odpowiednia motywacja. Czy potrafisz opi-
sać czym właściwie jest motywacja? Jest to we-
wnętrzna siła napędzająca do działania, pozwala-
jąca wyzwolić zasoby energetyczne popychające 
nas do działania. Wzmacnianie i podtrzymywanie 
motywacji sportowca oraz kondycja psychicz-
na są kluczowymi zagadnieniami do osiągnięcia 
mistrzostwa sportowego. Kondycja psychiczna 
zawodnika jest tak samo ważna, jak i kondycja 
fizyczna.  Twój zawodnik może być fizycznie bar-
dzo dobrze przygotowany do najważniejszego 
startu w sezonie, ale jeśli nie wykonacie pracy 
mentalnej, osiągnięcie sukcesu może być poza 
Waszym zasięgiem.

Kilka słów o podziale motywacji. Motywację 
dzielimy na wewnętrzną i zewnętrzną. O  we-
wnętrznej mówimy wtedy gdy podejmowana ak-
tywność jest dla człowieka celem samym w sobie 
i nie potrzeba żadnych zewnętrznych wzmoc-
nień i nagród. W przeciwieństwie do motywacji 
zewnętrznej, która jest związana z otrzymaniem 
nagrody lub z uniknięciem kary.

Wyróżnia się następujące metody podnoszenia 
motywacji wśród sportowców:
l stworzenie systemu uznaniowego za osią-

gnięcia zawodników,
l współuczestniczenie zawodnika w procesie 

planowania i prowadzenia cyklu treningowe-
go, wspólne ustalanie celów,

l wspólne budowanie i integracja drużyny,
l zaangażowanie trenera i tworzenie partner-

skiej relacji z zawodnikami.

Jednym  z ważniejszych elementów procesu mo-
tywacji jest wzmocnienie. Teoria wzmocnienia 
mówi o tym, że nagradzane zachowanie będą 
najprawdopodobniej powtarzane, z kolei zacho-
wania karane stopniowe eliminowane. Związa-
ne jest to z utworzeniem systemu uznaniowego.   
W momencie, kiedy zawodnik otrzymuje od tre-
nera bądź klubu pochwałę, nagrodę rzeczową czy 

Rysunek 3. Metoda SMART - metoda skutecznego wyznaczania celów
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premię, wzmacnia i utrwala się w nim przekona-
nie o prawidłowym postępowaniu, co zachęca do 
dalszego działania. 

Motywacja wymaga sformułowania celu. Ustala-
nie celów przed danym sezonem jest popularną 
praktyką w sporcie. Na pewno znasz to z wła-
snego doświadczenia. Określenie celu zwiększa 
motywację i chęć do działania. Zawodnik wie 
do czego zmierza i na czym powinien się skupić, 
lepiej organizuje swoją pracę i wszystkie wyzna-
czone zadania.

Czy wiesz jak skutecznie wyznaczać ze swoimi 
zawodnikami cele? Jednym ze sposobów wyzna-
czania celów jest metoda SMART, czyli 5 cech 

prawidłowo określonego celu. Sformułowany cel 
powinien być skonkretyzowany, mierzalny, osią-
galny, istotny oraz określony w czasie.

Presja osiągnięcia znakomitego wyniku potrafi 
być tak duża, że nawet najlepsi zawodnicy mogą 
nie podołać i zrezygnować ze sportu. Mówiąc  
o zawodnikach niepełnosprawnych i biorąc pod 
uwagę terapeutyczny aspekt uczestniczenia  
w aktywności fizycznej niezwykle istotne jest kie-
rowanie młodym człowiekiem tak, aby radość ze 
sportu towarzyszyła mu jak najdłużej i żeby chciał 
kontynuować treningi. Na pewno sprostasz temu 
zadaniu. Pamiętaj o cierpliwości i konsekwencji  
w dążeniu do celu. Trzymam za Ciebie kciuki.
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Proces planowania treninguProces planowania treningu
w sporcie osób z niepełnosprawnościąw sporcie osób z niepełnosprawnością

4

Intensywny rozwój sportu w obecnych czasach, 
silna konkurencja, poprawianie rekordów wy-
maga stałego doskonalenia metodyki trenin-

gu oraz wykorzystania osiągnięć nauki i techniki 
Biorąc pod uwagę, że im silniejsza stymulacja tre-
ningowa (czyli większe obciążenie fizyczne) tym 
lepszy efekt, czy zdajesz sobie sprawę z tego, jak 
skutecznie oraz efektywnie zaplanować jednost-
kę treningową zawodnika niepełnosprawnego? 
Pytanie, które stawia przed sobą każdy trener. 
Pewnie Ty też.

W sporcie osób pełnosprawnych mówimy o indy-
widualizacji procesu treningowego, który zakłada 
dobór specyficznych obciążeń i parametrów tre-
ningowych do możliwości sportowca. Natomiast 
w sporcie osób niepełnosprawnych pojawia się 
pojęcia super indywidualizacji. Super indywidu-
alizacja, poza doborem obciążeń, uwzględnia tak-
że stopień niepełnosprawności i predyspozycje 
osoby do uprawiania danej konkurencji. Wspól-
nym mianownikiem w sporcie osób pełno i nie-

pełnosprawnych są obciążenia treningowe (czyli 
intensywność i objętość wysiłku). Statystycznie 
rzecz biorąc, w sporcie osób z niepełnospraw-
nością obciążenia treningowe są mniejsze niż  
w sporcie osób pełnosprawnych, ale wpływ ob-
ciążenia na organizm jest taki sam. 

Planowanie szkolenia w sporcie osób niepeł-
nosprawnych jest zbliżone do szkolenia osób  
w pełni sprawnych. Dlatego jeśli współpracowa-
łeś już z zawodnikami pełnosprawnymi, to pora-
dzisz sobie i tym razem. Istotą periodyzacji jest 
kierowanie rozwoju formy sportowej. Są to celo-
we zmiany w procesie treningowym w zależno-
ści od okresu treningowego. Dla przypomnienia, 
cykl szkoleniowy możemy dzielimy na roczny albo 
półroczny. W cyklu rocznym mówimy o: rocznym 
z wydłużonym okresem przygotowawczym albo 
rocznym z wydłużonym okresem startowym.  
W cyklu wyróżniamy sezony, różniące się mię-
dzy sobą celem, formą i intensywnością przygo-
towań. Wyodrębniamy sezon przygotowawczy, 

Rysunek 4. Układ i przeznaczenie cyklów czasowych
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startowy i przejściowy. Struktura organizacyjna 
jest określana przez odcinki czasowe. W zależno-
ści od czasu  ich trwania określa się je jako ma-
krocykle, mezocykle, mikrocykle oraz jednostki 
treningowe.

Kierowanie rozwojem formy sportowej to świa-
dome przystosowanie systemu treningu do indy-
widualnych cech sportowca przez:
1. określenie cech i możliwości zawodnika,
2. określenie celów treningowych,
3. dobór środków i metod treningowych,
4. zaplanowanie indywidualnego planu szkole-

niowego,
5. praktyczne zrealizowanie rozpisanego planu.

Czy występują różnice w budowie jednostki tre-
ningowej zawodników pełnosprawnych i nie-
pełnosprawnych? Tak. Strukturę jednostki tre-
ningowej określają wielkości obciążenia, dobór  
i łączenie środków treningowych, warunki pracy 
i odpoczynku. Czynniki te są zależne od stopnia 
zaawansowanie sportowego, wieku, płci, okre-
su treningowego. Natomiast, u osób niepełno-
sprawnych dodatkowo są warunkowane rodza-
jem i wielkością dysfunkcji. Ogólna rzecz biorąc, 
struktura treningu sportowców pełno i niepeł-
nosprawnych jest tak sama. Inaczej przedstawia 

się aspekt wielkości obciążeń treningowych. Ob-
ciążenia są czynnikiem różnicującym obie grupy 
sportowe. U zawodników niepełnosprawnych 
obciążenia są mniejsze i zależne od dysfunkcji. Im 
większa jest dysfunkcja i wiążące się z tym mniej-
sze możliwości funkcjonalne, tym mniejsze obcią-
żenia możemy zaaplikować zawodnikowi. Należy 
jeszcze raz przypomnieć i podkreślić konieczność 
zindywidualizowania procesu treningowego. Każ-
dy zawodnik ma inne możliwości morfologiczne, 
fizyczne i psychiczne. Pamiętajmy o tym układa-
jąc plan treningowy.

Szkoleniowiec osób niepełnosprawnych nie po-
winien zapomnieć o rehabilitacyjnej funkcji tre-
ningu. Każda sesja treningowa, poza wykonaniem 
specyficznych zadań sportowych, powinna za-
wierać indywidualnie dobrane ćwiczenia rehabi-
litacyjne ukierunkowane pod niepełnosprawność 
sportowca. Podchodząc z uważnością, cierpli-
wością, ciekawością, wytrwałością jak również  
z otwartością do zawodnika, jak i całego procesu 
treningowego możemy zdziałać naprawdę bardzo 
dużo. Dużo więcej niż nam się wydaje. Zarówno 
w kontekście zdrowotnym, jak i sportowym. Suk-
ces gwarantowany. A każde kolejne osiągnięcie  
z pewnością będzie napędzało do dalszego roz-
woju i treningu. 
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