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Aby zbudować i prowadzić skuteczny zespół sportowy, naleŜy znać 
zasady i praktyczne działania, które funkcjonują w dobrze prosperujących 
druŜynach. Teoretycy sportu, specjaliści z  dziedziny psychologii sportu 
porównują funkcjonowanie profesjonalnej druŜyny sportowej do dobrze 
prosperującego przedsiębiorstwa. Doświadczenia ze świata biznesu, a przede 
wszystkim strategie i style prowadzenia firmy, moŜna wykorzystać                        
dla budowania druŜyny w środowisku sportowym.  

Budowanie druŜyny to przede wszystkim wyzwanie dla zespołu 
trenerskiego. Trener moŜe korzystać z wiedzy o procesach, które determinują 
skuteczność firmy, ale musi takŜe pamiętać o specyfice wydarzenia sportowego, 
poniewaŜ funkcjonowanie zespołu sportowego odbywa się na oczach masowej 
widowni. Dokładnej kontroli społecznej zostają poddane zachowanie 
indywidualne i grupowe oraz interpersonalne relacje w druŜynie.  

Trener powinien dąŜyć do wytworzenia w grupie zawodników 
współpracy, którą cechuje harmonia, spójność.  
             Właściwa współpraca w grupie moŜe przyczynić się do powstania          
tzw. „ducha druŜyny”, który dla wielu jest niezbędny do osiągnięcia sukcesu.  

Wzajemne relacje między członkami druŜyny, których cechują róŜne 
osobowości mogą przyczynić się do wytworzenia specyficznego stanu zwanego 
„chemią zespołu”. Przez wielu uwaŜane jest to za gwarancje skutecznego 
zespołu. Ale naleŜy pamiętać, Ŝe są druŜyny, które dobrze funkcjonują a ich 
mocną stroną nie jest harmonijne działanie. Nie moŜna takŜe  upraszczać 
sytuacji, Ŝe stworzenie harmonijnego zespołu będzie jedynym gwarantem 
odniesienia sukcesu. Trener, który będzie pracował nad budową skutecznego 
zespołu powinien przekonać działaczy, zawodników do stworzenia filozofii i 
systemu wartości.  

Tworzenie dobrej druŜyny zaleŜy od trenera poniewaŜ jest on wodzem 
(przykład trenera Górskiego w piłce noŜnej i trenera Wagnera w piłce 
siatkowej). Funkcjonowanie „gwiazd” czy liderów grupy nastręcza duŜo 
problemów działaczom i trenerom. Sprowadza się  do zasady „mistrzowska 
druŜyna zwycięŜy druŜynę mistrzów.”           

Zespół mistrzów („gwiazd”) złoŜony z wybitnych talentów, lecz bez 
ducha druŜyny” (reprezentacja Francji, Argentyny na Mistrzostwach Świata 
2002), ulegnie „zespołowi mistrzowskiemu”. Wzorowo prowadzonemu 
kolektywowi, prawidłowo funkcjonującemu, współpracującemu, który posiada 
tzw. „morale”.  

WaŜny jest dobór ludzi, którzy pomimo róŜnych charakterów potrafią 
funkcjonować w grupie i przyjąć filozofię druŜyny.  

Tworząc skuteczną druŜynę naleŜy pamiętać o indywidualnych 
potrzebach jej członków, które naleŜy zaspokajać. Tworzenie druŜyny                   
to nie zestaw ćwiczeń, ale subtelny proces, który wymaga pewnego systemu 
wartości i filozofii. Tworząc zespół naleŜy pamiętać, Ŝe mamy do czynienia           
z róŜnymi ludźmi, ich ambicjami, emocjami, charakterami czy teŜ róŜną 
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sytuacją osobistą. WaŜne jest aby kaŜdy zawodnik mógł się realizować w 
zespole. Czuł się waŜnym i potrzebnym dla druŜyny. Trener nie moŜe prosić 
zawodnika aby trenował. Wymagane jest od zawodnika zaangaŜowanie, 
poświęcenie na rzecz druŜyny.  

Musi być zespół ludzi zaangaŜowanych poniewaŜ łatwiej wtedy                    
o zbieŜność celów  druŜyny z moŜliwością realizacji zawodnika.       

Stworzenie wspólnej koncepcji zawodnik i trener jest sukcesem. O wiele 
skuteczniejsze zamiast karania, jest wyrobienie u zawodników pewnego stylu, 
podejście do treningu. Dlatego ciekawym rozwiązaniem jest stworzenie przez 
trenera i zawodników kodeksu postępowania. Przykładem moŜe być Dekalog 
sukcesu w sporcie. 

10 praw sukcesu w sporcie 
  
 1. Zawody nie są wygrywane w dniu startu ale w ciągu dni, tygodni i miesięcy  
       go poprzedzające.  
  
  2. Zawodnicy muszą ponosić odpowiedzialność za wszystko co wpływa na ich  
      trening, startowe wykazanie.  
   
  3. Trening stanowi podstawę umiejętności fizycznych, technicznych, 
       taktycznych oraz mentalnych.    
   
  4. Celem treningu jest efektywny rozwój umiejętności i nawyków.  
  
  5. Idealne przygotowanie wymaga jasnych załoŜeń, idealnej koncentracji            
      oraz idealnego pobudzenia. 
   
  6. Cierpliwość i wytrwałość są niezbędne do osiągnięcia Idealnego       
      Wykonania. 
   
  7. PoraŜka jest niezbędna do Idealnego Wykonania.  
  
  8. Regularny wysokiej jakości trening prowadzi do wysokiej jakości      
      startowego   funkcjonowania. 
   
  9. Zawodnicy powinni trenować w taki sam sposób jak startują.  
 
10. Idealny trening jest ukierunkowany na przygotowanie  zawodników do jak      
      najlepszego funkcjonowania w najbardziej wymagających warunkach 
      najwaŜniejszych zawodów w Ŝyciu.  
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Strategia budowy skutecznej druŜyny to długofalowy system racjonalnego 
kierowania zespołem w oparciu o teoretycznie wypracowany oraz praktycznie 
sprawdzony model działania.  
 Sztab szkoleniowy musi pamiętać o specyfice sportu. Cel wspólny, który 
jednoczy zawodników zespołu, osiąga się poprzez wzajemne ich wzmagania, 
stąd teŜ w działaniu zespołowym występuje pewna organiczność zespołu, gdyŜ 
zawodnicy w róŜnym stopniu są ze sobą powiązani wykonywaniem 
cząstkowych zadań w procesie osiągnięcia wspólnego celu. W druŜynie 
powinien występować podział zadań zgodnie z którymi kaŜdy zawodnik 
wykonuje swe obowiązki określone według stopnia moŜliwości i specyfiki 
działania. Podział funkcji następuje przez wyznaczanie zawodników mających 
wykonać zróŜnicowane elementy działania zespołowego.  WaŜne jest aby kaŜdy 
zawodnik czuł się potrzebny dla druŜyny.  

Skuteczność zespołu moŜemy tworzyć wybierając strategie najbardziej 
odpowiednią i dostosowaną do zalet i wad własnego zespołu.  

Znalezienie odpowiedniej grupy ludzi, wykorzystanie walorów, 
eliminowanie wad pozwoli uniknąć przypadkowości.  

Trener opracowując model druŜyny moŜe osiągnąć sukces wykorzystując 
specyficzne cechy psychofizyczne zawodników, motywacje, waleczność, 
zaangaŜowanie.  

Innym zagadnieniem jest stosowanie metod, które zachęcają do czynnego 
udziału w procesie treningowym, kształtują poczucie odpowiedzialności               
za wyniki sportowe druŜyny. Do tego jednak muszą być przygotowane obie 
strony – trener i zawodnicy.  

Podstawowym ogniwem systemu jest układ trener – zawodnik.  
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Czynniki zewnętrzne które wpływają na relacje              
trener – zawodnik. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        W piłce noŜnej moŜna wybrać pewne typy osobowości w stałych 
kontaktach trener – zawodnik: 
       Typ autorytatywny – narzuca swą wolę, nie liczy się z opinią zawodników, 
działaczy; uparty, dominujący; zamknięty w sobie, ironiczny, konfliktowy; 
wymaga Ŝelaznej dyscypliny.  
       Typ socjalny – daje większą swobodę wychowankom, pobudza                     
ich do większej  samodzielności, dyskutuje, jest bardziej przyjacielem niŜ 
przełoŜonym , stwarza pogodną atmosferę, lubi Ŝartować, nie przykłada zbyt 
duŜej uwagi do drobnych przewinień podopiecznych.  
       Typ naukowo – systematyczny – kieruje się logicznym rozumowaniem, 
dobrze przygotowany od strony teoretycznej, opiera się na pracy metodycznej, 
chętnie adaptuje „nowości fachowe” posiada jednak własny kierunek działania, 
stale konfrontuje teorię z praktyką, dobrze układa i racjonalnie realizuje plan 
szkolenia, skłonny do współpracy z lekarzem , psychologiem itp. 

  
 
 
 
 

Trener 

Postęp wiedzy         
o człowieku 

Struktury 
zarządzania 

sportem 

 
 
 
 

 

Zawodnik 

 
 

Informacje o efektach 
treningu, zawodów, odnowy 

 
 
 

Warunki pracy i Ŝycia trenera 

 
 
 

Warunki materialne treningu      
i środki szkolenia 

 

System przebiegu selekcji          
do sportu wyczynowego Warunki treningu  

Warunki Ŝycia 

ReŜim higieniczny 
MoŜliwość godzenia nauki          

i treningu   

 

Struktura formalna                       
i nieformalna zespołów, w skład 

których wchodzi zawodnik  

 

Rola, jaką spełnia sport              
w Ŝyciu społeczeństwa 
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       Typ empiryczny – kieruje się głównie doświadczeniem praktycznym               
(co prowadzi często do konserwatywnego sposobu szkolenia i niedoceniania 
teorii), niechętny do doszkalania, ale skłonny do współpracy z innymi                    
i „podglądania” treningu prowadzonych przez kolegów; przywiązany                      
do starszych i rutynowych zawodników.  
       Typ taktyka – ma zawsze opracowany plan działania, stale doradza 
zawodnikom, zwraca uwagę na pojedyncze sytuacje, przykłada duŜe znaczenie 
do informacji o grze przeciwnika, interweniuje energicznie w czasie meczu 
(”kieruje” grą głosem) umie „czytać” grę i działać doraźnie.  
       Typ emocjonalny – stara się o wytworzenie dobrej atmosfery w zajęciach 
treningowych i w czasie gry, zachęca do walki; wierzy w siebie, umie skupić 
uwagę zawodników na tym, co mówi i co robi; wybiera często ryzyko                         
bez zbytnich przemyśleń, Ŝywo reaguje na sposób wykonywania ćwiczeń                    
i sposób gry swoich wychowanków.  
       Typ psychologa – kładzie nacisk na poznanie zawodników, stosuje środki 
niezbędne do zastosowania w sytuacjach konfliktowych , jest opanowany, 
stosuje właściwe motywacje, dba o utrzymanie odpowiednich stosunków 
interpersonalnych w druŜynie, umie dobrze motywować do walki sportowej, 
szczególnie w sytuacjach stresowych.  
       Typ projektanta – wytyczający cele i zadania wynikające z przemyślanej 
koncepcji pracy treningowej.  
       Typ reŜysera – kieruje przygotowaniem formy zawodników, organizuje 
przebieg procesu treningowego i modyfikuje go zgodnie z konkretnymi 
potrzebami.  
       Typ krytyka – analizuje przebieg i wyniki procesu treningowego oraz wnosi 
potrzebne korekty, ale przestrzega przyjęte plany, przy chwilowych 
niepowodzeniach objaśnia, poucza o moŜliwości poprawy błędów.  
                                       
 
Skuteczne sposoby tworzenia druŜyny wymagają: 
 

� filozofii druŜyny, 
� respektowanie waŜności jednostki, 
� określenia obowiązków i uprawnień,  
� odpowiedzialności,  
� szacunku, zaufania i uczciwości,  
� bezpieczeństwa i wyzwań,  
� procesów strukturalnych,  
� właściwej komunikacji.    
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Filizofia druŜyny – to istota pracy z grupą, sposób myślenia charakterystyczny 
dla wszystkich relacji między ludźmi tworzącymi zespół. To proces tworzenia 
druŜyny, który respektuje indywidualne jednostki tworzące druŜynę.  
Poszukiwania sposobów działania, które pozwalają jednostce na 
funkcjonowanie i realizację w strukturze zespołu. Charakterystyczny jest pogląd 
Petersa i Austina  „ wiara aŜ do szpiku kości ” , którzy w osiągnięciu sukcesu 
upatrują w zaangaŜowanie druŜyny nastawionej na wynik sportowy. Ustalenie 
wspólnej filozofii spowoduje, Ŝe druŜyna będzie pracowała efektywnie dla 
osiągnięcia  załoŜonego celu oraz zaakceptuje sposób w jaki go będzie moŜna 
zrealizować. Brak filozofii druŜyny moŜe grozić dąŜeniem zawodników do 
osiągnięcia celów osobistych, które mogą okazać się sprzeczne z celami 
druŜyny.       
Respektowanie waŜności jednostki wymaga aby trener i koledzy z druŜyny 
docenili wkład  zawodnika w sukces druŜyny. KaŜdy zawodnik powinien czuć 
się wartościowym współzawodnikiem zespołu, łatwiej wtedy poświęcić swoje 
osobiste cele dla dobra ogólnego. Sandy Ferguson stwierdził, Ŝe waŜne jest aby 
wielcy zawodnicy w druŜynie pozostali na tyle skromni aby najskromniejsi 
gracze mogli poczuć się wielkimi. 
Znajomość uprawnień i pełnomocnictwa, włączanie pracowników w proces 
planowania i pracy zespołowej (oczywiście w określonym zakresie) moŜe 
przyczynić się do dobrowolnego zaangaŜowania się zawodników, którzy 
poczują integralną więź klubu. WaŜne jest ustalenie reguł obowiązujących 
druŜynę. W przypadku gdy przy ich ustalaniu uczestniczą zawodnicy, wówczas 
skuteczność i respektowanie  prawdopodobnie wzrośnie. DruŜyna musi być 
przygotowana do ponoszenia odpowiedzialności. WaŜne jest, aby niwelować 
efekt Latane polegający na rezygnowaniu  przez jednostkę z poczucia 
odpowiedzialności wobec anonimowości zespołowego wysiłku. „ Społeczne 
próŜnowanie ” moŜna wyeliminować poprzez zwiększanie odpowiedzialności 
zawodnika wobec zespołu.   
Powinna obowiązywać zasada: 
              
  SZACUNEK            ZAUFANIE             UCZCIWOŚĆ 
 
Trener musi umieć rozmawiać o sprawach dobrych i złych. Jeśli trener nie 
będzie umiał rozmawiać z zawodnikiem o sprawach trudnych, wówczas pojawi 
się brak zaufania. Zawodnik będzie czuł, Ŝe nie jest traktowany uczciwie, co 
spowoduje zachwianie spójności zespołu. 
      WaŜnym elementem w zespole sportowym jest rywalizacja i 
współzawodnictwo w druŜynie. Kiedy istnieje rywalizacja o miejsce w druŜynie 
waŜne jest, aby zawodnicy wiedzieli jakie są wymagania, których spełnienie 
spowoduje, Ŝe to oni zostaną wybrani. Dlatego kryteria muszą być przejrzyste, 
proste i jasne. Ludzie, którzy są w druŜynie muszą mieć perspektywę bycia w 
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zespole. PoniewaŜ brak bezpieczeństwa i wyzwań moŜe przyczynić się do 
zamieszania i niezdrowej rywalizacji oraz niepewności w kwestii wymagań. 
       Procesy strukturalne powinny przyczynić się do zwiększenia spójności 
druŜyny poprzez konsolidację wzajemnych kontaktów i rozwijanie relacji w 
zespole. Zawodowe druŜyny sportowe tworzą wizerunek klubu, a wiele działań 
ma charakter symboliczny i słuŜy integracji środowiska Ŝycia osobistego 
zawodników z klubem. Dlatego działacze powinni organizować imprezy, na 
które są zapraszane rodziny zawodników, działaczy, sponsorów. 
       Bardzo istotna jest właściwa komunikacja, poniewaŜ jej brak moŜe być 
zagroŜeniem dla przedstawionych wcześniej relacji, procesów i osiągnięcie 
załoŜonych celów. 
Właściwe szkolenie i budowa druŜyny wymaga skutecznej komunikacji na 
poziomie: rozmowa trenera z zawodnikami, słuchania zawodników, rozmowa 
zawodników między sobą. 
Komunikowanie się w grupie moŜe przybierać róŜne formy: 

- rozmowy związane z przygotowaniami do meczu; 
- sesje na temat filozofii druŜyny; 
- omówienie meczu 
- dyskusje; 
- codzienne interakcje na treningach; 
- indywidualne rozmowy z zawodnikami; 
- nieformalne spotkania towarzyskie. 

Podstawą sukcesu dobrze funkcjonującej druŜyny jest otwarte komunikowanie 
się. Brak dostrzegania przez trenera pozytywnych zachowań zawodnika i 
zwracanie uwagi tylko na błędy, powoduje rozwijanie się negatywnego stylu 
komunikacji, poniewaŜ kaŜdy zawodnik pragnie uznania swoich wysiłków przez 
trenera i kolegów. 
Trudnym momentem w komunikacji jest informowanie zawodników o 
pominięciu w składzie druŜyny lub o słabych momentach w czasie gry albo 
brakach. W takich sytuacjach zawodnicy mogą się złościć, denerwować, przyjąć 
postawę obronną lub podjąć zwrotną krytykę. Dlatego od trenera wymagana jest 
umiejętność rozwiązywania konfliktów i duŜa zdolność porozumiewania się. 
Porozumienie z całą druŜyną i skuteczna komunikacja umoŜliwi ą budowę 
skutecznego zespołu a zawodnicy zaakceptują uwagi i nie będą traktować ich 
jak osobistej krytyki. 
DuŜą rolę pełnią otwarte i częste dyskusje między zawodnikami druŜyny. 
Owocuje to wzrostem odpowiedzialności i poczuciem własnego udziału w 
działaniach zespołu. 
              „ Komunikacja między trenerem i zawodnikami ma umoŜliwić 
mówienie sobie dobrych rzeczy, złych rzeczy i zwykłych rzeczy. I odwrotnie, ma 
ona umoŜliwić wysłuchanie dobrych rzeczy, złych rzeczy i zwykłych rzeczy...” 
       Trener musi kierować się pewnymi kanonami, posiadać „filozofi ę warsztatu 
trenerskiego”. 
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Aby zbudować stabilny zespół z klasą – Prima Performance, trener musi dąŜyć 
do realizacji piramidy sukcesu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Motywacja to pierwszy etap przygotowania zawodników, moŜna porównać 
ją do „spręŜyny napędzającej”. Jeśli zawodnik jest pewny siebie wpływa to na 
koncentrację, skupienie i motywację. JeŜeli zawodnik nie wierzy w swoje 
umiejętności to ich nie uŜyje. NaleŜy pamiętać, Ŝe całe przygotowanie mentalne 
będzie bezuŜyteczne, jeśli zawodnicy nie osiągną pełnego stanu przygotowania 
fizycznego, technicznego i taktycznego. NaleŜy wyrabiać u zawodników 
skupienie czyli umiejętność bycia w sytuacji, „waŜne to co na boisku, a nie to co 
go otacza „. Zawodnicy muszą wiedzieć, Ŝe kto pierwszy traci kontrolę nad 
emocjami, ten przegrywa. Znane są określenia „mistrz emocji” i „ofiara 
emocji”. W pierwszym przypadku emocje pomagają osiągnąć wynik sportowy, 
w drugim przypadku , pomimo Ŝe zawodnik jest przygotowany do zawodów, 
emocje go paraliŜują. 
          W pracy treningowej musimy być kreatywni. Budując zespół, musimy 
pamiętać, Ŝe najwaŜniejszą rzeczą  jest konsekwentna uwaga i zaangaŜowanie. 
Podstawę będzie stanowiła uczciwa i otwarta komunikacja, niezbędna do 
właściwego rozwoju grupy i uzyskania sukcesu zawodników i druŜyny. Aby 
osiągnąć sukces zespołu naleŜy właściwie kierować energią i aspiracjami 
liderów, dlatego trener musi znać i szanować potrzeby kaŜdego zawodnika. 
Umiejętnie je dostosować i wykorzystać do celów zespołu. W przypadku 
zrealizowania załoŜeń, zapewnić przeŜycie sukcesu wszystkim członkom 
druŜyny. 

 

Motywacja 

Pewność siebie 

Pobudzenia 

Skupienie 

Emocje 
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