
KURS HYBRYDOWY FIT ACADEMY 

Część teoretyczna realizowana jest w formie zamkniętych grup facebookowych. Trwa 

łącznie 3 weekendy.  

O określonych w harmonogramie godzinach, na poszczególnych grupach udostępniane są 

kolejne materiały w formie wideo. Pod koniec każdego dnia szkoleniowego trener łączy się 
live z uczestnikami i odpowiada na wszystkie nurtujące ich pytania. Jest do stałej dyspozycji 

kursantów we wszystkie dni szkoleniowe. Kursanci są ze sobą w stałym kontakcie, mogą 
dowolnie wymieniać się spostrzeżeniami. 

Pytania można zadawać bezpośrednio pod danymi materiałami lub na żywo w trakcie live’a. 

Mimo ściśle określonego harmonogramu kursanci nie muszą realizować treści w 

wyznaczonych godzinach, mogą dowolnie nadrabiać zaległości w dogodnym dla nich 

terminie. Wszystkie materiały będą zapisane do ponownego odtwarzania. 

Część teoretyczna składa się łącznie z 6 modułów: 

MODUŁ 1 Instruktor Fitness 

 Podstawowa wiedza w zakresie fitness 

Wykład online 2h 20min 

Teoretyczne wprowadzenie do 

praktycznych aspektów pracy 
Trenera Personalnego: 

-zasady bezpieczeństwa podczas 
treningu,  

-zasady efektywnej rozgrzewki,  

-ergonomia pracy trenera 

personalnego,  

-rodzaje stretchingu,  

 Technika ćwiczeń siłowych na 
bazie wzorców ruchowych: 

Film instruktażowy 4h 10min 

Podczas filmu instruktażowego 
zapoznasz się z prawidłową/ 
funkcjonalną techniką ćwiczeń 
siłowych tj.: przysiad ze sztangą 
trzymaną z tyłu-nisko/ wysoko, 

przysiad ze sztangą trzymaną z 
przodu, goblet squat, air squat, 

rumuński martwy ciąg, martwy ciąg klasyczny, martwy ciąg sumo, martwy ciąg ze 
sztangą heksagonalną, mosty biodrowe, hip-thrust, przysiad wykroczny, wykroki, 

bułgarski przysiad, pompka na podwyższeniu, pompka, wyciskanie w leżeniu ( z ang: 



„floor press”), wyciskanie sztangi leżac na ławce prostej/skośnej, wyciskanie hantli 

leżąc na ławce prostej, wiosłowanie Pendlaya, wiosłowanie hantla w opadzie tułowia, 

odwrotne wiosłowanie (inverted row), podciąganie na drążku 
nachwytem/podchwytem/ neutralnym chwytem, wyciskanie żołnierskie, wyciskanie 

pionowe hantli, pompki na poręczach, pompki francuskie, zarzut, rwanie. 

 Trening oporowy z wykorzystaniem maszyn i wolnych ciężarów 

Film instruktażowy 1h 30min 

Film instruktażowy prezentuje 
różnice w zastosowaniu treningu 
oporowego z wykorzystaniem 

wolnych ciężarów (sztangi, kettli, 
hantli) i maszyn. W materiale wideo 

omówiona  zostanie również 
technika i zastosowanie treningu z 

wykorzystaniem maszyn oporowych.  

 Ćwiczenia siłowe izolowane 

Film instruktażowy 38min 

Podczas materiału wideo zapoznasz 
się ze sposobami doboru do 

indywidualnych predyspozycji 

sprawnościowych techniki 15 

ćwiczeń siłowych izolowanych, 
m.in. takich jak: rozpiętki z 
wykorzystaniem wyciągu i hantli, 

uginanie i prostowanie przedramion 

z wykorzystaniem wyciągu i hantli 
czy wznocy łydek. 

 

  Diagnostyka sprawności obręczy barkowej + ćwiczenia usprawniające/ siłowe 

 

Film instruktażowy42 min 

Wszelkie ćwiczenia siłowe 
prezentowane podczas kursu Trenera 

Personalnego są personalizowane 
pod poziom sprawności fizycznej 
klienta. Ćwiczenia siłowe 
angażujace do pracy mięśnie 
obręczy barkowej w prezentowanym 
materiale zostały indywidualnie 
dobrane do poziomu sprawności 

oraz potrzeb osoby ćwiczącej. 
 

 

 

 



MODUŁ 2 Rozszerzona wiedza w zakresie fitness 

 Rola Trenera Osobistego 

Wykład online 1h 25min 

W temacie Rola Trenera Osobistego 

zapoznasz się z różnicami między 
motywacją wewnętrzną a zewnętrzną, 
nauczysz się efektywnego wyznaczania 
celów treningowych i sposobu 
komunikowania się z Twoim przyszłym 
podopiecznym ale również poznasz 
kompetencje, w obrębie których może 
pracować Trener Personalny.  

 Anatomia Funkcjonalna (3h) 

Położenie i rola odpowiednich grup 
mięśniowych została omówiona w 
materiale wideo przy pomocy 

inetraktywnego programu 

prezentującego szkielet człowieka. 
Program ten pozwala na wizualizację 
omawianych struktur anatomicznych i 

funkcji odpowiednich grup mięśniowych  
wprawiających szkielet w ruch. Taka 

forma graficznego przedstawienia tematu 

anatomii pozwala w prosty sposób 
zrozumieć skomplikowane powiązania  grup mięśniowych między sobą co jest podstawa 
zrozumienia biomechaniki ruchu człowieka ale również początkiem tematu Oceny zdrowia i 
sprawności fizycznej. 

 Fizjologia 

Wykład online 52 min 

Temat fizjologii wysiłku fizycznego 
skupiający się na kształtowaniu 
systemów energetycznych jest podstawą 
budowy wszechstronnego toku jednostki 

treningu personalnego jak i efektywnego 

programowania treningu. Zrozumienie, 

który system energetyczny pokrywa 
koszt energetyczny odpowiedniego 

rodzaju wysiłku fizycznego w zalezności 
od stażu treningowego, proporcji włókien mięśniowych jak i czasu oraz intensywności 
wysiłku fizycznego zapewni Ci podstawy wiedzy, którą wykorzystasz przy maksymalizacji 
efektów treningowych współpracujących z Tobą klientów personalnych.  



 Dietetyka i suplementacja  

 Wykłady: 

 

1. Odżywianie w sporcie 1h10min 

2. Nawadnianie w sporcie 35min 

3. Medycyna w sporcie 50 min 

4. Syplementacja w sporcie 35min 

 

Blok tematyczny Dietetyki i suplementacji 

prowadzony przez Pawła Szewczyka 
wyposaży Cię w niezbędną wiedzę 
dietetycznego i suplementacyjnego 

wspomagania procesu treningowego, która jest niezbędna do zapewnienie maksymalnego 
tempa realizacji celów treningowych.  

MODUŁ 3 Trening Funkcjonalny  

 Stretching 

Filmyinstruktażowe (2h 15 min) 

1.Technika autouwalniania powięziowo 
mięśniowego- 45min 

2. Stretching Dynamiczny w postaci 

kompleksów ruchowych- 20min 

3. Stretching statyczny-aktywny-

izometryczny- 50min 

4. Poizometryczna relaksacja mięśni- 
20min 

Omówienie tematu stretchingu pozwoli Ci dobrac odpowiedni rodzaj rozciągania do potrzeb 

Twojego podopiecznego, rodzaju wysiłku fizycznego w części głównej treningu jak i 
odpowiedniej części wszechstronnego toku jednostki treningu personalnego.  

 Ocena zdrowia i sprawności fizycznej z oceną funkcjonalną sylwetki 

Filmy instruktażowe 3h10min 

Ponad 15 testów oceniających zdrowie i 

sprawność fizyczną klienta personalnego 
prezentowanych w materiale 

instruktażowym pozwoli Ci dobrać 

ćwiczenia usprawniające do słabych ogniw 
w ciele Twojego podopiecznego 

orazzmniejszyć ryzyko występowania 
przeciążeń i kontuzji ograniczających 
proces treningowy. Znajomość testów 

skriningowych pozwoli Ci również zindywidualizować technikę ćwiczeń siłowych oraz 

zdreedukować wzorce ruchowe zwiększając tym samym efektywność, precyzję i ergonomię 
programu treningowego. 

 



 

 

 Korekcja wad postawy w płaszczyźnie strzałkowej (1h) 

Prezentowane podczas kursu ćwiczenia 
korekcyjne poprzedzone zostaną 
wnikliwą analizą anatomicznych 
przyczyn występowania wad postawy.  

Prezentowany materiał dotyczyć będzie 
korekcji takich wad postawy jak: 

płaskostopie, plecy okrągłe, plecy 
wklęsłe, plecy okrągło wklęsłe oraz 
płaskie. Podczas omawiania przyczyn 

występowania zaburzeń krzywizn kręgosłupa prowadzący wyjaśni w jaki sposób należy 
modyfikować technike ćwiczeń siłowych, aby przy jednoczesnej budowie zdolności siłowych 
klienta personalnego ćwiczenia siłowe były również ćwiczeniami korekcyjnymi. 

 Ćwiczenia stabilizacji centralnej 
(1h) 

Tradycyjne i popularne ćwiczenia 
wzmacniające m. prosty brzucha i 
grzbietu, nie są funkcjonalne ani 
bezpieczne. Główną rolą m. brzucha, jest 
zapobieganie pogłębieniu odc. 

lędźwiowego kręgosłupa, czyli działanie 
antygrawitacyjne. Nadmierne, 

powtarzające się zgięcie (lub zgięcie z 
rotacją) tułowia powoduje wysuwanie 

krążka miedzykręgowego do tyłu (efekt pestki), co prowadzić może do przepukliny odc. 
lędźwiowego kręgosłupa i związanymi z tym objawami bólowymi. Podczas filmu 
instruktażowego z tematu Stabilizacji Centralnej zaprezentujemy Ci ponad 100 bezpiecznych 
i funkcjonalnych ćwiczeń CORE, którymi będziesz mógł zaskoczyć i zaciekawić swoich 
przyszłych podopiecznych.   

MODUŁ 4 Kompleksowe i praktyczne podejście do treningu personalnego 

 Budowa jednostki treningu personalnego 

Wykład online 2h 

 

Temat Budowy wszechstronnego toku 

jednostki treningu personalnego pozwoli Ci 

na zgłebienie wiedzy dotyczącej doboru 
poznanych metod i technik treningowych 

względem siebie, aby wycisnąć z każdego 
treningu maksymalną efektywność i zapewnić 
maksymalne tempo budowy zdolności 



motorycznych swoich podopiecznych. 

 Podstawy treningu kettlebell i systemów podwieszanych 

 

Filmy instruktażowe prezentują omówienie prawidłowej techniki wykonywania ćwiczeń 
oporowych z użyciem odważników kulowych (35 min) oraz ćwiczeń z wykorzystaniem 
systemów podwieszanych (24 min) oraz najczęściej występujące błędy w ich wykonaniu i 

sposoby ich uniknięcia.  

 Adaptacja treningowa 

oraz planowanie i 

programowanie ćwiczeń (3h) 

Tematy programowania to 

nauka periodyzacji treningu 

personalnego, który wyposaży 
Cię w zdolności nie tylko 

przewidywania postępu 
Twojego podopiecznego ale 

przede wszystkim zdolności 
planowania zmian objętości i 
intensywności składowych 
treningu. Umiejętności te 
przybliżą Cię do osiągnięcia 

wymarzonych efektów w treningu personalnym.  

Moduł gwarantuje dodatkowe 4h materiału wideo, mających na celu przygotowanie 
kursantów do efektywnego rozpisywania planów treningowych, które zapewnią 
personalizację postępowania treningowego ale również przygotowanie do egzaminu 

praktycznego i podsumowanie wiedzy zdobytej na kursie. 

MODUŁ 5 Biznes trenera Personalnego (moduł realizowany również w formie 
niezależnego szkolenia)  

Kursanci Fit Academy w ramach kursu Trenera Personalnego online otrzymają dostęp 
do tematu Biznes Trenera Personalnego. To część, szerszego, kompleksowego kursu 



online Personal Trainer PRO - marketing i social media. Cały opis kursu znajdziesz na 

stronie http://leslawblacha.pl/kurs-personal-trainer-pro/ 

Jest to kurs współzałożyciela naszej szkoły Leszka Blachy. Nauczy Cię jak stawiać 
pierwsze kroki w zawodzie Trenera Personalnego, jak zbudować swoją markę Trenera 
Personalnego oraz jak i gdzie szukać klientów na treningi personalne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto w czasie kursu skorzystasz z: 

 

 Podręcznik „Gym Handbook” z 2018 roku. 

Praktyczna forma e-booka pozwala pracować z nim w każdym 
miejscu. Jest to 150 stron ważnych treści teoretycznych, związanych 
z budową organizmu człowieka, teorią treningu oraz aspektami 
psychologicznymi. W podręczniku znajdziesz, przystępną formę 

pytań i odpowiedzi, liczne obrazki, oraz zadania dla trenerów i instruktorów. 

 Zeszyt ćwiczeń Fit Academy. 

Kursant utrwala wiedzę, wykorzystując do tego specjalnie 
dopasowany zeszyt ćwiczeń. Może być to świetna powtórka przed 
egzaminem, jak również już po kursie jako odświeżenie wiedzy. 
Zdajemy sobie sprawę, że nauka o budowie i funkcjonowaniu 
organizmu człowieka jest obszerna, doświadczenie trenerskie 
pokazuje nam jednak jak ważna jest to wiedza w profesji dobrego 
trenera. Zeszyt ćwiczeń to między innymi topografia mięśni, 
produkty żywieniowe, zakresy tętna i wiele innych. 



 

   

 

 Praktyczny notatnik ćwiczeń siłowych. 

Lata działania naszej szkoły dały nam pewne rozwiązania i 
możliwości, dzięki którym korzysta nasz kursant. Aby skupić się 
jeszcze bardziej w czasie zajęć praktycznych i jednocześnie 

zapisać najważniejsze informacje stworzyliśmy specjalny zeszyt 
z profesjonalnymi zdjęciami, aby móc zanotować: 

 Cel ćwiczenia 

 Wskazówki dobrego wykonania 

 „coaching keys” czyli wszelkie niuanse ruchu, wiedza i 
doświadczenie naszych szkoleniowców 

 

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNĄ KURSU ZREALIZUJESZ STACJONARNIE, W 

WYBRANYM PRZEZ CIEBIE MIEŚCIE, POD OKIEM TRENERA W 

KLUBIE FITNESS. 

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA to 4 dni w klubie (2 weekendy) + egzamin 


