
„Teoretyczne i praktyczne postępowanie 
z ywieniowe oraz suplementacja w 
wybranych dyscyplinach sportu – kurs 
rozszerzony” 

 
Szanowni,  
Zdaję sobie sprawę, że byliście już na niejednym kursie poświęconym zagadnieniom dietetyki 
sportowej, zainteresowanie tematem jest bardzo duże… wszyscy są na diecie, wszyscy chcą być fit. 

Na rynku szkoleń i konferencji widzę jednak pewne braki i sprzeczność przekazywanych informacji, 
co jeszcze bardziej utrudnia sytuację edukacji i prawidłowego postępowania ze sportowcami!  
Ja również od początku swojej edukacji starałem się jeździć na konferencje i kursy, jako uczestnik 

oraz jako wykładowca, mam na koncie ponad 30 konferencji. Obecnie jestem praktykiem w klubie 
piłkarskim, jestem wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Dietetyki Sportowej, prowadzę część 
zajęć z żywienia w sporcie na AWF Warszawa na studiach podyplomowych, a w przeszłości 
przygotowywałem szkolenia dla Dietetyki Sportowej oraz Nutricenter. 

Najlepsze konferencje, w których sam uczestniczyłem odbyły się w Newcastle na ISENC, natomiast 
już wiem, że żadna teoria nie jest tak cenna jak doświadczenie, miałem możliwość uczestniczenia w 
stażach w Queens Park Rangers w Londynie, Newcastle United oraz Juventusie Turyn, jak również 
współpracowania z wieloma zawodnikami różnych dyscyplin, od koszykarzy, poprzez siatkarzy, 
piłkarzy ręcznych, wioślarzy, do biegaczy oraz zapaśników.  
 

Co chcę Wam zaproponować?  
- 48 godzin lekcyjnych teorii i praktyki żywienia 
- rozszerzenie wiedzy z zakresu sportu, której nie otrzymujemy w wystarczającej ilości i jakości na 
studiach 
- uświadomienie dlaczego robimy i rekomendujemy pewne wartości oraz w jaki sposób ewaluować 
badania naukowe 
- na co, oprócz jedzenia, zwracać uwagę w procesie dbania o sportowca 

- unifikację wiedzy odnośnie rekomendacji  
- szukanie nowych rozwiązań 
- zajęcia prowadzone w małej grupie szkoleniowej (ok. 20 osób) 
- skrypt do każdego modułu skupiający zagadnienia żywienia w sporcie 
 
Moim celem jest przygotowanie żywieniowca-dietetyka do odpowiedzialnej pracy, żeby uczestnik po 
zakończeniu szkolenia miał solidne podstawy, dlatego też kurs jest podzielony na cztery moduły, 

które realizują zagadnienia praktyczne i teoretyczne z zakresu żywienia, tworząc całość 
merytoryczną. Na jednym kursie czy zajęciach, nawet dwudniowych nie jest się w stanie 
przedstawić wszystkiego co ważne. Do każdego modułu jest dodatkowo przygotowywany skrypt z 
podstawowymi informacjami i pytaniami kontrolnymi zrealizowanego materiału. Kurs kończy się 
testem, po którym uczestnik otrzymuje certyfikat zrealizowanego materiału dydaktycznego.   
 

Można pisać wiele, natomiast najlepiej będzie jeśli pojawisz się na zajęciach i sam sprawdzisz 
poziom i jakość kursu. Zabierz ze sobą obiad!  
 

         Wojciech Zep  



Terminy, miejsce, cena: 

I moduł, Warszawa  12 h – 26 marca 2016 r. – 350 zł  

II moduł, Warszawa  12 h – 28 maja 2016 r. – 350 zł 
III moduł, Warszawa  12 h – wrzesień 2016 r. (szczegółowa data będzie ustalona w późniejszym 

terminie/ II połowa września) – 350 zł  
IV moduł, Warszawa  12 h – listopad 2016 r. (szczegółowa data będzie ustalona w późniejszym 

terminie/I połowa września) – 350 zł  
  

 
 
Numer konta i dane do dokonania wpłaty: 
 
Wojciech Zep 
Ul. Czereśniowa, 64-000 Kościan 

71 1910 1048 2218 1024 8136 0001 
 
W tytule proszę wpisać imię i nazwisko oraz wybrany kurs 
Potwierdzenie przelewu będzie traktowane jako zgłoszenie, proszę je przesłać na 
wojciechzep@gmail.com, liczba miejsc jest ograniczona. Jeśli jest potrzeba wystawienia 

faktury, proszę o zawarcie informacji w mailu.  
 

 
 
 
 
 
 
RAMOWY PROGRAM KURSU 

 
I moduł – podstawy fizjologiczne żywienia i wysiłku fizycznego   

1. Fizjologia żywienia, opróżnianie żołądka, trawienie, wchłanianie i metabolizm z 

perspektywy żywienia w sporcie 

2. Podstawowe zasady żywienia osób aktywnych fizycznie i sportowców różnych dyscyplin 

3. Bilans energetyczny, źródła paliwa dla mięśni w zależności od typu włókien 

mięśniowych, ocena stanu odżywienia i skład masy ciała sportowca  

4. Funkcja bakterii probiotycznych  

5. Problemy żołądkowo-jelitowe w trakcie i po wysiłku fizycznym  

6. Odpowiedź metaboliczna na ćwiczenia fizyczne  

7. Metaboliczna adaptacja do ćwiczeń w zależności od intensywności wysiłku 

 
II moduł  - postępowanie w sporcie – kontrola masy ciała, badania laboratoryjne w 
sporcie, ewaluacja badań naukowych  

1. Zapotrzebowanie na białko/tłuszcze/węglowodany w różnych dyscyplinach sportu, jak 

obliczać 

2. Strategie kontroli masy ciała, zaburzenia odżywiania w sporcie, regulacja apetytu a 

sport, syndrom REDS 

3. Genetyka a sport  

4. Badania laboratoryjne wykorzystywane w sporcie. Metody stosowane w oznaczeniu 

nawodnienia, wysycenia witaminami, składnikami mineralnymi.  

5. Wpływ fitoskładników, antyoksydantów i żywności funkcjonalnej w żywieniu 

sportowców 

6. Bezpośrednie przygotowanie startowe, protokoły ładowania węglowodanów, 

mechanizmy rządzące ładowaniem węglowodanów, w jakich dyscyplinach jest sens 

stosowania?  

7. Ewaluacja badań naukowych - EBM  
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III moduł – postępowanie praktyczne  

1. Specyfika żywienia sportowców w okresie treningów, zawodów i odnowy biologicznej 

2. Przygotowanie do startów wytrzymałościowych – praktyka  

3. Przygotowanie do startów szybkościowo-siłowych – praktyka  

4. Konsultacja dietetyczna – drzewko decyzyjne w ustalaniu indywidualnej diety  

5. Identyfikacja przetrenowania i zaburzeń odżywiania  

6. Praktyka żywienia sportowców z cukrzycą typu I 

7. Zasady regeneracji  

IV moduł – suplementacja 

1. Rola, znaczenie i potrzeba stosowania suplementów diety  

2. Substancje dozwolone pomagające w zwiększaniu masy mięśniowej 

3. Substancje pomocne w redukcji tkanki tłuszczowej 

4. Substancje wspomagające układ odpornościowy  

5. Preparaty o działaniu antyoksydacyjnym, substancje zmniejszające stan zapalny, 

substancje ograniczające uszkadzanie DNA  

6. Interakcje żywności, leków i suplementów 

7. Suplementy z listy WADA 

8. Praktyka suplementacji  

 
 
 
Przykładowe pytania do testu końcowego: 
1. Co to jest i kiedy występuje hipoglikemia poposiłkowa i jakie niesie zagrożenia?  

2. Antyoksydanty i sport wytrzymałościowy – czy jest sens stosowania? 
3. Manipulacja dostępności węglowodanów – train low, compete high. 
4. Podaż białka i maksymalizacja działania anabolicznego. 
5. Działanie nitratów na organizm sportowca. 
6.  Które witaminy mają pozytywny wpływ na funkcję mięśni?  
7.  Jaki wpływ ma odwodnienie na termoregluację i wydolność? 

8.  Jakie aktywności wykorzystują źródło energii z ATP-PCr 

9.  Jak przebiega proces syntezy glikogenu?  
10.  Jaki rodzaj kreatyny jest lepszy monohydrat czy ester?  
 

 

 


