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INFORMACJA  JEDNOSTKI  SZKOLENIOWEJ 

 

 

1 Nazwa instytucji  szkoleniowej 
 

Akademia Szkolenia Trenerów Sportu, Turystyki i 
Rekreacji Sp. Z o.o. 
 
 

2 Adres instytucji szkoleniowej 
 

Pl. Solidarności 1/521 
53-661 Wrocław 
 
 

3 Forma prawna 
 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
 

4 Numer telefonu/fax/mail 
 

883 180 506 
sektrtariat@ast.edu.pl 
 

5 NIP 
 

897 180 22 90 
 

6 REGON 
 

022519446 
 

7 PKD 
 

85.59.B 
Pozostałe, pozaszkolne formy edukacji gdzie 
indziej niesklasyfikowane 
 

8 Nr wpisu do RIS wydany przez 
WUP 
 

2.02/00127/2018 
 

9 Osoba upoważniona do 
reprezentowania firmy 
(podpisywanie umów) 
 

Rafał Orzechowski – prezes zarządu 

10 Osoba wyznaczona do kontaktu 
z Urzędem Pracy wraz z nr 
telefonu 
 

Edyta Kozak 
883 135 506 

11 Nazwa banku i nr rachunku 
bankowego 
 

ING BANK: 83 1050 1214 1000 0097 0302 0843 
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PROGRAM SZKOLENIA 
 

Rozszerzony kurs na trenera personalnego – pakiet PRO GOLD 
 

• Kurs zawiera: 

1. Kurs na trenera personalnego 

2. Szkolenie specjalistyczne: Dietetyka 1 i 2 

3. Szkolenie specjalistyczne: Trening w zawieszeniu 

4. Szkolenie specjalistyczne: Trening kettlebells 

5. Szkolenie specjalistyczne: Trening funkcjonalny 

6. Szkolenie specjalistyczne: Trening Cross 1 

7. Szkolenie specjalistyczne: Trening Cross 2 

8. Szkolenie specjalistyczne: Mobility 

9. Szkolenie specjalistyczne: Core & Stability 

 

• Czas trwania szkolenia: 
W godzinach ogółem: 60h 
w tym: 
zajęcia praktyczne: 30h 
zajęcia teoretyczne: 10h 
zajęcia teoretyczne elearningowe: 20h 
 
 

• Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia:  
-Ukończone 18 lat 
-Brak przeciwskazań lekarskich 
-umiejętności i predyspozycje do podjęcia pracy jako trener personalny. 
 
 

• Uprawnienia 
Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje tytuł Instruktora Sportu ze specjalnością: trener 
personalny oraz 8 dodatkowych specjalizacji. 
Dowodem uzyskanych uprawnień jest legitymacja książeczkowa, legitymacja plastikowa (ID) 
w wersji PL i UK oraz 9 certyfikatów potwierdzających ukończenie kursu i szkoleń 
specjalistycznych. Dokumenty są honorowane na terenie całej Unii Europejskiej. 
 

 

• Cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z 
uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:  

-zdobycie wiedzy, umiejętności i doświadczenia w kategorii instruktor sportu – trener 
personalny 
-uzyskanie uprawnień instruktorskich umożliwiających pracę w roli instruktora sportu 
-kompetentne i profesjonalne edukowanie kandydata 

 

• Promocyjna cena kursu: 3990 zł (zamiast 5170 zł) ! 
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4290 zł (zamiast 5210 zł)!
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SZCZEGÓŁOWY PROGRAM RAMOWY 

 

1. Kurs na trenera personalnego 

Teoria 

✓ Definicja trenera personalnego – korzyści i rola trenera, 

✓ Rynek fitness dzisiaj i wczoraj, najnowsze tendencje na siłowniach, 

✓ Wywiad z klientem, spersonalizowany plan treningowy, 

✓ Anatomia , fizjologia, biochemia, biomechanika, 

✓ Teoria sportu i treningu sportowego-mezocykle, makrocykle i mikrocykle 

✓ Formy treningowe: cross, taśmy, kettle, hit, cardio, 

✓ Trening siłowy i funkcjonalny, rola tlenu podczas wysiłku fizycznego, 

✓ Dieta i suplementacja, prawidłowe nawyki żywieniowe, 

✓ Analiza składu ciała TANITA, OMRON – specyfikacja sprzętu i częstotliwość 

analiz, 

✓ Archiwizowanie sukcesów podopiecznych, 

✓ Marketing, pozyskiwanie klienta, budowanie własnej marki. 

 

Praktyka 

✓ Testy FMS – wstępna ocena klienta, 

✓ Dobór aktywności fizycznej pod kątem predyspozycji Klienta, 

✓ Najnowsze formy treningu funkcjonalnego, 

✓ Przykłady ćwiczeń z obciążeniem własnego ciała, 

✓ Przykłady ćwiczeń na: taśmy i ketle, piłki gimnastyczne,bosu,sandbagi 

gimnastyczne,gumy/ekspandery, 

✓ Ćwiczenia wielostawowe (przysiad, martwy ciąg), 

✓ Aeroby i interwały, 

✓ Rodzaje mikro, makro i mezocykli treningowych, 

✓ Trening obwodowy, 

✓ Ćwiczenia siłowe, przykłady, 

✓ Trening nóg i pośladków, 

✓ Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe z wałkiem i innymi przyborami, 

✓ Budowa jednostki treningu personalnego-planowanie i programowanie ćwiczeń, 

✓ Potreningowa relaksacja mięśni, stretching, 

✓ Pierwsza pomoc 
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2. Szkolenie specjalistyczne: Dietetyka 1 i 2 

✓ Makroskładniki, witaminy, minerały, cholesterol, kalorie, węglowodany i ich 

rola . 

✓ Budowanie masy mięśniowej fizjologia budowania masy mięśniowej, 

praktyczne zastosowanie metod żywienia w hipertrofii. 

✓ Redukcja tkanki tłuszczowej, fizjologia spalania oraz powstawania tkanki 

tłuszczowej, sól woda cukier, tłuszcz od czego tyjemy? 

✓ Tworzenie mikro i makro cyklów odżywiania w okresie treningów, zawodów. 

✓ Fakty związane z glutenem, laktozą, kazeiną. 

✓ Typy budowy sylwetki – somaty. 

✓ Działanie hormonów – leptyna, grelina, insulina, glukagon, hormon wzrostu, 

Insulina rola i działanie. 

✓ Cheatmeal wyjaśnienie pojęcia. 

✓ Dieta nisko węglowodanowa. 

✓ Dieta wysokotłuszczowa – ketogeniczna. 

✓ Dieta bezglutenowa. 

✓ Dieta paleo. 

✓ Głodówka. 

✓ Załamanie metaboliczne. 

✓ Zasady bezpiecznego dopasowania profilu odżywiania oraz wywiad 

dietetyczny przy chorobach układu pokarmowego. 

✓ Nawadnianie, napoje izotoniczne. 

✓ Indeks glikemiczny. 

✓ Komponowanie posiłku po treningu. 

✓ Białka. 

✓ Regeneracja glikogenu. 

✓ Detoksykacja organizmu oczyszczanie – rola błonnika w diecie. 

 

3. Szkolenie specjalistyczne: Trening w zawieszeniu 

✓ Zapoznanie z tematyką zajęć treningu w zawieszeniu na taśmach 

✓ Kompletowanie i selekcja grupy ćwiczących 

✓ Ułożenie ćwiczeń dla osób: początkujących, średnio zaawansowanych, 

zaawansowanych 

✓ Korzyści treningu w zawieszeniu 

✓ Warianty ćwiczeń, technika wykonania oraz procedura zajęć 

✓ Opis poszczególnych mięśni biorących udział w ćwiczeniach 

✓ Stabilizacja i udział mięśni głębokich 

✓ Korzyści terapeutyczne dla klienta 

 

4. Szkolenie specjalistyczne: Trening kettlebells 

✓ Pojęcie treningu funkcjonalnego w oparciu o trening Kettlebell. 

✓ Rozgrzewka i podstawy anatomii podczas ćwiczeń z kettlebell. 

✓ Anatomia palpacyjna i umiejętność opracowania grupy mięśni CORE. 
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✓ Anatomia funkcjonalna gorsetu mięśniowego. 

✓ Nauka prawidłowego oddychania – BUFFALO 

✓ Podstawowe cwiczenia: martwy ciąg, swing, przysiad, wyciskania 

✓ Wprowadzenie do zaawansowanych technik kettlebell. 

✓ Różnorodność ćwiczeń 

 

5. Szkolenie specjalistyczne: Trening funkcjonalny 

✓ Pojęcie treningu funkcjonalnego 

✓ Kompletowanie i selekcja grupy ćwiczących 

✓ Szczegółowe omówienie wykorzystywanego sprzętu 

✓ Trening pylometryczny, cardio, hit, mobility 

✓ Dopasowywanie treningu funkcjonalnego 

✓ Korzyści oraz znaczenie treningu funkcjonalnego na co dzień 

✓ Trening w plenerze 

✓ Układanie planów treningowych 

✓ Trening prozdrowotny 

✓ Trening funkcjonalny w dyscyplinach sportu 

 

6. Szkolenie specjalistyczne: Trening Cross 1 

✓ Rodzaje rozgrzewki: mobilizacja, aktywacja. 

✓ Dostosowanie poziomu trudności ćwiczenia dla osoby początkującej oraz 

dla osoby zaawansowanej. 

✓ Metodyka techniki ruchu wraz z asekuracją. 

✓ Eliminowanie podstawowych błędów w ćwiczeniach. 

✓ Metodyka nauczania. 

✓ Prowadzenie zajęć w grupie, wydawanie poleceń oraz jak pokazywać i 

egzekwować ćwiczenia pod względem technicznym. 

✓ Praktyczne przykłady cwiczeń: przysiady (air squat, front squat, goblet 

squat); wyciskanie sztangi nad głowę (strict press, push press, push jerk); 

ćwiczenia akcesoryjne i progresywne do kippingu; podstawy snatch i clean 

jerk; burpees, boxjump; wall ball; deadlift (martwy ciąg); butterfly pull-u; 

thrusters 

 

7. Szkolenie specjalistyczne: Trening Cross 2 

✓ Mobility – metodyka 

✓ Zaawansowane ćwiczenia gimnastyczne w treningu cross: Handstand, 

handstand push-up (HSPU), Chest to bar (CTB), bar muscle-up (BMU) 

Ring dip, muscle-up 

✓ Podstawy podnoszenia ciężarów Snatch (rwanie): ustawienie, chwyt, 

pozycja burgener warm-up snatch PR Clean (zarzut), clean&jerk (zarzut i 

podrzut): ćwiczenia pomocnicze front squat, progresja w nauce podrzutu 

clean&jerk PR 
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8. Szkolenie specjalistyczne: Mobility 

✓ Mobility, definicja oraz dopasowanie grupy ćwiczących, omówienie 

sprzętu. 

✓ Rozpoznawanie błędnych nawyków ruchowych, nieprawidłowych 

wzorców. 

✓ Badanie podstawowych ćwiczeń wielostawowych. 

✓ Wykrok, analiza wzorca ruchowego. 

✓ Podstawowe wady postawy w ujęciu treningowym. 

✓ Systemy mobilizacyjne w treningu 

✓ Techniki mobilizacyjne w treningu. 

✓ Przysiad: prawidłowy wzorzec ruchu, najczęstsze zaburzenia, mobilizacje 

przywracające idealny wzorzec. 

✓ Martwy ciąg: idealny wzorzec ruchu, najczęstsze zaburzenia, mobilizacje 

przywracające 

✓ Wyciskanie: prawidłowy wzorzec ruchu, najczęstsze zaburzenia, 

mobilizacje przywracające prawidłowy wzorzec. 

✓ Układanie planu mobilizacyjnego, do poszczególnych jednostek 

treningowych. 

✓ Flossing, czyli metoda poprawiająca mobilność układu mięśniowo-

powięziowego. 

 

9. Szkolenie specjalistyczne: Core & Stability 

✓ Budowa i najważniejsze czynniki wpływające na funkcję CORE 

✓ Stabilizacja globalna i lokalna 

✓ Korzyści wynikające bezpośrednio i pośrednio z treningu wzmacniania 

tułowia 

✓ Ocena funkcji i aktywności mięśni w obrębie tułowia 

✓ Zestawienie powszechnych metod treningowych 

✓ Sposoby progresji oraz regresji ćwiczeń w zależności od celu i poziomu 

sprawności oraz kiedy wprowadzać zmiany w treningu tak, aby osiągnąć 

najlepsze możliwe rezultaty 

✓ Prezentacja szerokiego wachlarza ćwiczeń w praktyce 

✓ Tajniki i sekrety treningu dostępne tylko dla najlepszych sportowców – 

czyli mniej znane ćwiczenia o potężnym wpływie 

✓ Przykładowe programy treningowe dla amatorów ćwiczeń siłowych na 

poziomie podstawowym, zaawansowanym oraz w wybranych 

dyscyplinach sportu 
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