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BIGG4VB – krótki opis projektu  

Nasz projekt WPROWADZANIE ZASAD DOBREGO ZARZĄDZANIA DLA UZYSKANIA SUKCESU W SIATKÓWCE 

(BIGG4VB) jest wsparty przez Partnerską Współpracę: Poprawa dobrego zarządzania w sporcie poprzez 

rozwiązanie problemu braku odpowiedniej metodologii i narzędzi, które pomogą organizacjom sportowym 

we wdrażaniu zasad Dobrego Zarządzania (narodowe federacje, stowarzyszenia, kluby sportowe). 

Dzięki temu projektowi opracowana metodologia i narzędzia BIGG4VB dostarczają wskazówek JAK ustalać 

priorytety, JAK tworzyć plany strategiczne i działania oraz jak monitorować postęp realizacji planów. Problem 

został zidentyfikowany poprzez badania i wymianę doświadczeń: a mianowicie opracowano liczne narzędzia 

do pomiaru dobrego zarządzania w organizacjach sportowych. Głównym rezultatem tych narzędzi jest raport 

z rekomendacjami i sugerowanymi działaniami, ale na bardzo ogólnym poziomie i bez dalszych wskazówek. 

Wyniki projektu BIGG4VB stanowią „brakujące ogniwo”, tj. metodologia BIGG4VB umożliwia 

zainteresowanym stronom przekształcenie rekomendacji i sugerowanych działań w plany strategiczne i 

działania ze szczegółami operacyjnymi, jak wdrożyć zasady dobrego zarządzania, pomagając w ten sposób 

Partnerom (krajowe federacje siatkówki z Austrii, Chorwacji, Islandii , Włoch, Polski i Słowenii) oraz wszystkie 

zainteresowane strony (organizacje sportowe) w celu poprawy zarządzania sportem w swoich krajach. 

BIGG4VB partnerstwo w projekcie: 

 



 

• HOS  Hrvatski odbojkaški savez (Croatian Volleyball Federation) - z Zagrzebia w Chorwacji została 
założona w 1946r. w Zagrzebiu. HOS jest dziś organizacją non-profit i jedyną krajową federacją 
sportową, której główną działalnością jest wspieranie, nadzorowanie, wspieranie i promowanie 
rozwoju chorwackiej siatkówki, siatkówki plażowej i siatkówki na śniegu. HOS organizacją krajową, 
współpracującą z 14 regionalnymi stowarzyszeniami siatkówki. 

• FIPAV Federazione Italiana Pallavolo (Italian Volleyball Federation) - z Rzymu we Włoszech jest 
jedyną uznaną (przez władze CONI, CEV i FIVB) federacją krajową, odpowiedzialną za organizację, 
regulację i promocję siatkówki, siatkówki plażowej i siatkówki na siedząco we Włoszech. 
Reprezentuje również Włochy we włoskiej działalności siatkarskiej na arenie międzynarodowej. 

• PZPS Polski Związek Piłki Siatkowej (Polish Volleyball Federation) - z Warszawy powstała w 1928 
roku, niedawno obchodziła 90-lecie istnienia. Polska może poszczycić się silną tradycją w piłce 
siatkowej, a reprezentacja kraju mężczyzn odgrywa ważną rolę wśród elitarnych drużyn od czasu 
swojego pierwszego występu na pierwszych Mistrzostwach Świata FIVB w 1949 roku w 
Czechosłowacji 

• BLI Blaksamband Íslands (Icelandic Volleyball Association) - z Reykjaviku w Islandii. została 
założona w 1972 stowarzyszona z organizacją międzynarodową FIVB w 1972 oraz z Konfederacją 
Europejską CEV w 1974. BLI jest jedynym organem zarządzającym siatkówką i siatkówką plażową w 
Islandii. Ma na celu promowanie, prowadzenie i rozwój sportu na Islandii. BLI jest członkiem NOC of 
Iceland, który jest instytucją wspierającą sport w Islandii i. 

• OVV Österreichischer Volleyball Verband (Austrian Volleyball Federation) - z Wiednia w Austrii jest 
instytucja nadzorującą wszystkie oficjalne działania siatkarskie w Austrii. Obejmuje to siatkówkę 
halową, siatkówkę plażową i siatkówkę na śniegu. Co roku OVV organizuje ponad 330 turniejów na 
terenie całego kraju. Sześć najwyższych lig krajowych jest bezpośrednio nadzorowanych przez OVV. 
W tych ligach rywalizuje ponad 50 drużyn na poziomie profesjonalnym lub półprofesjonalnym. 

• OZS Odbojkarska Zveza Slovenije (Slovenian Volleyball Federation) - z Lublany w Słowenii jest 
organem zarządzającym siatkówką, siatkówką plażową, siatkówką na śniegu i siatkówką na siedząco 
w Republice Słowenii. Jest członkiem Słoweńskiego Komitetu Olimpijskiego – Stowarzyszenia 
Federacji Sportowych (OKS-ZSZ), FIVB, CEV i MEVZA. OZS tworzy system rozgrywek narodowych oraz 
organizuje przygotowania i występy reprezentacji narodowych oraz reprezentuje słoweńską 
siatkówkę 

• KIF Sveučilište u Splitu Kineziološki fakultet (University of Split, Faculty of Kinesiology) - ze Splitu 
w Chorwacji jest instytucją akademicką, edukacyjną i badawczą założoną w 2008 roku. KIF jest dziś 
szanowaną instytucją, która niezależnie jest w stanie zaoferować edukacyjny, profesjonalny i 
naukowy rozwój wszystkich profili kinezjologów (w edukacji kinezjologicznej, sporcie, rekreacji 
kinezjologicznej i kinezyterapii ) 

• ZSEM Zagrebačka škola ekonomije i managementa (Zagreb School of Economics and Management) 
- z Zagrzebia w Chorwacji została założona w 2002 roku. ZSEM koncentruje się na zapewnianiu 
wysokiej jakości studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich. ZSEM ma ponad 140 uczelni 
partnerskich w ponad 55 krajach na całym świecie, umożliwiając studentom zdobycie 
międzynarodowego doświadczenia podczas studiów, ukończenie program podwójnego dyplomu 



 

2. Zaczynamy – BIGG4VB Strona Główna 
• Wejdź na stronę: https://tool.bigg4vb.eu 

 

 

  

https://tool.bigg4vb.eu/


 

3. Rejestracja i logowanie 
• Podczas uzyskiwania dostępu do  oprogramowania BIGG4VB Tool po raz pierwszy, kliknij przycisk 

REJESTRACJA i postępuj zgodnie z instrukcjami. 

• • Jeśli już się zarejestrowałeś, kliknij przycisk ZALOGUJ i przejdź do PROCESU REGULARNEGO 
LOGOWANIA 

 

 

2.1. Rejestracja dla nowych użytkowników 

• Wprowadź swoje imię i nazwisko, adres e-mail, hasło i potwierdź hasło. Po wypełnieniu żądanych 
obszarów kliknij biały przycisk REJESTRACJA na dole 



 

 

• Powinieneś otrzymać e-mail aktywacyjny na podany adres e-mail. Zaloguj się na swój adres e-mail i 
potwierdź swój adres e-mail, klikając link podany w wiadomości 

 



 

 

 

• Link w wiadomości przekieruje do strony logowania LOG IN BIGG4VB page.  
 

2.2. Logowanie 

 



 

2.3. Proces logowania na stronie 

• Jeżeli już się zarejestrowałeś kliknij przycisk LOG IN i przechodź zgodnie z punktrem 2.5 Procesu 
logowania 
 

 

 

  



 

2.4. Zmiana hasła 

• W przypadku zapomnienia hasła kliknij przycisk “Forgot password?” i wprowadź adres mailowy 
 

 

 

  



 

• Na podany adres e-mail powinieneś otrzymać wiadomość e-mail umożliwiającą zresetowanie hasła 
- zaloguj się do swojego adresu e-mail i kliknij w link podany w wiadomości 

 

 

• Ta operacja przekieruje użytkownika do strony BIGG4VB, gdzie należy wprowadzić nowe hasło i je 
potwierdzić 



 

 

• Odświetli się nowa strona potwierdzająć , że zmiana hasła się powiadła 

 

  



 

2.5. Proces logowania 

• Kliknij przycisk LOG IN I wprowadź swoje dane logowania.  

 

Użyteczne informacje:  

• Po zalogowaniu przyciski INFO i LOG OUT będą dostępne w prawym górnym rogu. 

• • Ten PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA będzie dostępny po kliknięciu przycisku INFO, dzięki czemu 
będzie można uzyskać do niego dostęp w razie potrzeby. 

• • Klikając przycisk WYLOGUJ, zostaniesz wylogowany i przekierowany na stronę główną BIGG4VB 

 



 

4. OPRACOWANIE PLANU 
STRATEGICZNEGO – ANALIZA BIEŻĄCA, 
PLAN STRATEGICZNY I FORMUŁOWANIE 
CELÓW 

 

3.1. Identyfikacja bieżącej sytuacji – SIGGS Tool i kwestionariusz 
BIGG4VB  

Zaczynamy od kroku 1: KROK 1: Przeanalizuj aktualny stan, wizję i misję; Zidentyfikuj słabe punkty – 

sprawdź Podręcznik metodologii BIGG4VB, aby uzyskać szczegółowe informacje i wyjaśnienie procesu 

Jak napisano w Metodologii BIGG4VB, w celu opracowania planu strategicznego, zalecane jest 

zidentyfikowanie obecnej sytuacji, w jakiej się znajdujemy. 

W tym celu proponujemy skorzystać z BIGG4VB Toolkit, wypełnić kwestionariusze, które znajdują się na 

ekranie poniżej - dostęp do linków można uzyskać, śledząc wskaźnik na słowie „link” w opisie. Narzędzia 

te pomogą Ci zidentyfikować mocne i słabe strony Federacji oraz wesprą Cię w określeniu celów 

strategicznych. Korzystanie z tych narzędzi nie jest ograniczone, wręcz przeciwnie - zachęcamy do 

korzystania z innych własnych narzędzi. 

 



 

 

Pierwszym narzędziem jest narzędzie samooceny firmy SIGGS1: po jego wypełnieniu generowany jest 

raport (zwany planem działania), oparty na odpowiedziach z informacją zwrotną na końcu każdego 

obszaru/zasady i sugerowanych działań, jednak na bardzo ogólnym poziomie. 

Należy pamiętać, że dane logowania używane w BIGG4VB NIE są takie same, jak dane logowania używane 

w SIGGS SELF-EVALUATION TOOL. Jeśli nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem witryny SIGGS SELF-

EVALUATION TOOL, przed uzyskaniem dostępu do materiałów będziesz musiał przejść podobną 

procedurę rejestracji. 

 

 

1 Projekt SIGGS (Wspieranie wdrażania dobrega zarządzania w sporcie) został wdrożony przez Europejski 

Komitet Olimpijski i jedenastu partnerów. Projekt miał na celu wypełnienie luki między teorią (wysokiej 

jakości kodeksy i zasady dobrego zarządzania w świecie sportu) a rzeczywistością (wiele organizacji 

sportowych na co dzień nie przestrzega tych zasad) poprzez dostarczenie wskazówek, jak wdrażać zasady 

dobrego zarządzania. 

 



 

 

Drugim narzędziem jest Kwestionariusz BIGG4VB – zapewnia bardziej szczegółowy wgląd i analizuje 

bardziej szczegółowo Zasady dobrego zarządzania, zapraszamy do wypełnienia Kwestionariusza – 

szczegółowe informacje znajdziesz w Podręczniku metodologii BIGG4VB 

 

 

 

  



 

3.2. Określenie celów strategicznych i planu strategicznego 

Posiadanie wyników i rekomendacji z raportu SIGGS oraz opartych na propozycjach zawartych w 

Kwestionariuszach zapewni lepsze warunki do opracowania planów strategicznych oraz celów 

strategicznych i pod-celów. 

 

W planie strategicznym powinniśmy uwzględnić nastepujące elementy: 

 

Szczegółowe informacje można znaleźć w Podręczniku metodologii BIGG4VB (KROK 2: Sformułuj cele 

strategiczne; Przygotuj plan strategiczny) i wyjaśnij proces 

 

  

Wizja 

Misja 

Plan strategiczny i cele 

Priorytet osiągania celów, plan działań  

Monitorowania realizacji planu, controling 



 

3.3. Priorytety celów strategicznych 

Ponieważ plan strategiczny jest ważny przez dłuższy okres czasu (zwykle maksymalnie 5 lat) i może mieć 

sporo celów strategicznych, musimy ustalić priorytety tych celów, aby mieć jasny obraz, tj. 

priorytetyzować cele strategiczne i cele cząstkowe w kolejności, w jakiej muszą być realizowane 

pozwalają na najszybszy postęp w czasie. 

Odbywa się to w tym kroku: analiza planu strategicznego, decyzja, na których celach strategicznych 

organizacji planu strategicznego chce się skoncentrować w pierwszej kolejności – te cele strategiczne (lub 

cele cząstkowe) będą się określone w pierwszym planie działania, na których będziemy się koncentrować 

– następne cele te zostaną uwzględnione w kolejnym planie działania i tak dalej. 

 

 

 

Szczegółowe informacje można znaleźć w Podręczniku metodologii BIGG4VB (KROK 3: Ustalenie 

priorytetów celów strategicznych; Pogrupuj je w planach działania) i wyjaśnieniu procesu 

 

  



 

5. OPRACOWANIE PLANÓW DZIAŁANIA – 
realizacja, zasoby, budżet, harmonogram 

Kontynuujemy KROK 4: Opracowywanie planów działań - realizacja, zasoby, budżet, harmonogram - 

sprawdź Podręcznik metodologii BIGG4VB, aby uzyskać szczegółowe informacje i wyjaśnienie procesu 

Jak napisano w Metodologii BIGG4VB, ten krok to punkt, w którym pomysł i taktyki z planu strategicznego 

są przekształcane w plany działania. 

Ten krok jest najbardziej rygorystyczną i wymagającą częścią całego procesu zarządzania strategicznego 

i wymaga największego wkładu zasobów organizacji. Prawidłowe wykonanie zapewni jednak osiągnięcie 

celów strategicznych i sukces organizacji. 

W narzędziu BIGG4VB tworzenie planu działania rozpoczyna się na ekranie: 

 

 

Na tym ekranie znajdyją się dwa rodzaje planów działania:  

1. PLANS IN DEVELOPMENT –  plan w budowie, jest top plan który może byc nadal edytowany I 
uaktualniany  

2. CONFIRMED PLANS –  Potwierdzony plan, jest to plan zatwierdzony, którego juz nie możmy 
uaktualniać 



 

4.1. Plany w toku - tworzenie, zmiana nazwy, usuwanie planu 
działania 

 

• Aby utworzyć nowy plan działania (zwany również: projektem), kliknij przycisk „CREATE NEW PLAN” 

•  
• Wprowadź nazwę akcji w wyznaczonym obszarze i kliknij przycisk „SAVE”. W prawym rogu strony 

pojawi się zielona ikona wskazująca, że plan został pomyślnie utworzony. Nazwa akcji pojawi się 
również w górnej środkowej części strony. 

 



 

• Podobny proces dotyczy zmiany nazwy planu: kliknij przycisk „RENAME”, zmień nazwę akcji w 
wyznaczonym obszarze i kliknij przycisk „SAVE”. W prawym rogu strony pojawi się zielona ikona 
wskazująca, że nazwa planu została pomyślnie zmieniona. 

• • Nowy plan lub plan o zmienionej nazwie pojawi się na stronie głównej w sekcji „PLANS IN 
DEVELOPMENT” 

 

• Aby usunać plan naciśnij przycisk “DELETE” a nastepnie potwierdx, że chcesz usunać plan. 

 
 

  



 

4.2. Wstawianie, dodawanie i aktualizowanie celów strategicznych 
 

• Po utworzeniu nowego Planu działania (projektu) zostaniesz przekierowany na stronę, na której 
powinieneś wpisać Cele strategiczne 

 
• Kliknij przycisk „ADD NEW” na środku strony, aby dodać nowy cel strategiczny, zgodnie z Twoim 

Planem strategicznym i Twoją decyzją, które cele strategiczne planujesz wdrożyć (patrz rozdział 
wprowadzający do sekcji 4. Opracowanie planów działań - wdrożenie strategii). 

 
 



 

• Wpisz pierwszy cel strategiczny w odpowiednim miejscu.  

• Kliknij przycisk “ADD NEW” możesz dodac raz lub wieloktrotnie linie.  

 

• W przypadku pomyłki kliknij “REMOVE” I spowoduje to uzunięcie linii. 

 

  



 

• Kiedy wprowadzisz cele strategiczne będziesz miał 3 opcje do wyboru: 
 

1. Przycisk BACK – automatycznie zachowuje I przekierowuje do strony głównej  BIGG4VB 

 
2. Przycisk NEXT – automatycznie zachowuje I przekierowuje do strony “SUB-GOALS”  

 

  



 

3. Przycisk SAVE & CLOSE – zachowuje informacje i przekeirowuje do strony głównej 

 

• W przypadku wybrania opcji BACK, NEXT i/lub SAVE&CLOSE, gdy pole jest puste (tj. bez 
wprowadzonych danych), BIGG4VB Toll zablokuje to żądanie do czasu, gdy „Proszę wypełnić 
wszystkie pola” „Please populate all fields” – masz dwie opcje: albo wypełnić brakujące dane lub 
usunąć/usunąć pole, które nie jest wypełnione 

 

 
  



 

• Jeśli chcesz zaktualizować którykolwiek z celów strategicznych i/lub celów cząstkowych, kliknij 
przycisk „Edytuj - Edit” pod nazwą planu i wykonaj poprzednie kroki 

 

4.3. Wstawianie, dodawanie i aktualizowanie celów podrzędnych 
• Po wyświetleniu monitu o dodanie celów cząstkowych do celu strategicznego masz dwie opcje 

 
1. Brak celów cząstkowych, ale definiowanie działań bezpośrednio z celu strategicznego 

 

• Odpowiedz na pytanie: “Would you like to group activities in specific goals?”czy chcesz 
pogrupować działania w ramach wybranego celu? Jeżeli NIE 

 



 

• Wybierz datę z kalamdarza 
 

 

2. Mając zdefiniowane cele cząstkowe:  

• Zmień podpowiedź z „Nie NO” na „Tak YES” i wpisz datę rozpoczęcia pierwszego celu 
pośredniego. 

• Zauważysz, że zmiana tej opcji spowoduje usunięcie wszystkich istniejących działań dla tego 
celu. Jeśli chcesz kontynuować, kliknij opcję „Tak” YES. 

• • Twój pierwszy cel cząstkowy zostanie wypełniony automatycznie, ale w razie potrzeby 
możesz zmienić jego nazwę 

 



 

  

• Aby dodać kolejny cel cząstkowy kliknij przycisk “ADD NEW”.  

 
  



 

• W razie potrzeby zmień nazwę pierwszego celu cząstkowego, podrzędnego w wyznaczonym 
obszarze i wybierz datę rozpoczęcia działań należących do tego celu podrzędnego w 
kalendarzu, klikając ikonę kalendarza 

 

• Wybierająć przycisk “ADD NEW” możesz dodać wiele cinii celów podrzędnych.  

 

  



 

• Jeżeli chcesz usunąc cele podrzędne wybierz przycisk “REMOVE” możesz usuwać dowolne 
cele podrzędne potwierdzając przyciskiem “Yes” 

 

• Kiedy skończysz wchodzić do Celów cząstkowych, podobnie jak w części Cel strategiczny, masz trzy 
opcje 
 

1. BACK – automatycznie zachowa stronę i przekeiruje na stronę gdzie można wprowadzać cele 

 

  



 

2. NEXT – automatycznie zachowa I przekieruje do strony “Group Activities” zanim przejdziesz 
do strony “Activities” 

 

3. SAVE & CLOSE – zachowuje i przekierowuje do strony głównej BIGG4VB  

 

  



 

• W przypadku wybrania opcji BACK, NEXT -WSTECZ, DALEJ i/lub SAVE&CLOSE ZAPISZ I ZAMKNIJ, gdy 
pole jest puste (tj. bez wprowadzonych danych), BIGG4VB Toll zablokuje to żądanie do momentu, gdy 
„Proszę wypełnić wszystkie pola” “Please populate all fields”  – masz dwie opcje: albo uzupełnić 
brakujące dane lub usunąć/usunąć pole, które nie jest wypełnione: 

 
• Aby zaktualizować dowolny z celów strategicznych i/lub celów cząstkowych, wystarczy kliknąć 

przycisk „Edytuj” “Edit”  pod nazwą planu działania/projektu i postępować zgodnie z poprzednimi 
krokami. 

 

  



 

4.4. Wstawianie, dodawanie i aktualizowanie działań 
 

• Kiedy wejdziesz we wszystkie Cele strategiczne i, opcjonalnie, podrzędne, zostaniesz przekierowany 
na stronę „Działania” “Activities”. 

• Podczas definiowania działań miej na uwadze (jedną z wielu) definicję Działania: spójny zestaw 
konkretnych kroków, które należy podjąć, aby osiągnąć cel. 

• • Podobnie jak w przypadku doświadczeń związanych z definiowaniem celów strategicznych i celów 
cząstkowych, podczas tej części projektu partnerzy zidentyfikowali ważne tematy, którymi chcą się 
podzielić z przyszłymi użytkownikami narzędzia BUGG4VB, które zapewniają tworzenie wysokiej 
jakości działań: 

• Działania specyficzne 

• Działania rozsądne w odniesieniu do zakresu, harmonogramu (zazwyczaj jeden rok lub mniej) 
i odpowiednie obciążenia pracą 

• Pokazuje oś czasu lub termin zakończenia działania 

• Pokazuje konkretną osobę z ogólną odpowiedzialnością (lub zespół/więcej niż jedną osobę) 
za zapewnienie, że działanie przebiega zgodnie z planem 

• Może przedstawiać szacunkowy budżet wymagany do osiągnięcia, jeśli taki istnieje, wraz z 
potencjalnymi źródłami wsparcia 

• Ukończenie wszystkich działań w ramach celu oznacza osiągnięcie tego celu. 

 
 

• Wpisz nazwę działania w wybranym polu 
 

  



 

4.5. Przypisywanie zasobów, budżetu i czasu trwania do każdego 
działania 

 

• Na każde działanie odpowiedz na poniższe pytania. Proszę oddzielić nazwiska pracowników 
przecinkiem, obliczyć czas w MIESIĄCACH i wpisać kwotę pieniężną w EUR. 

 

• Kliknij przycisk “ADD NEW” możesz dodać wieloktrotnie.  

 



 

• Jeśli masz więcej niż jedno działanie odpowiadające temu samemu celowi strategicznemu lub celowi 
cząstkowemu, zostaniesz zapytany: „Czy jakieś działanie jest warunkiem wstępnym tego działania?” 
“Is some activity precondition to this activity?” 
1. Jeśli odpowiesz NIE- NO – ta czynność jest niezależna od innych czynności i może się rozpocząć bez 

uwzględniania statusu innych czynności – nic więcej nie jest potrzebne 

2. Jeśli odpowiesz TAK YES– ta czynność jest zależna od jednej lub więcej czynności, a jej rozpoczęcie jest 

zależne od statusu innych czynności (tj. nie można rozpocząć, dopóki jakaś inna czynność nie zostanie 

wcześniej zakończona) - proszę wybrać WSZYSTKIE mające zastosowanie do tego czynności wstępne 

aktywność poprzez zaznaczenie pól 

 

• Możesz usunąc działania klikając przycisk “REMOVE”. Następnie należy potwierdzić przyciskiem YES, 
że chcesz taką czynność dokonać 

 

 



 

 

• Kiedy wprowadzisz wszystkie działania masz do wyboru trzy opcje: 
 

1. BACK – Cofnij, automatycznie zapisze informacje i p[rzekieruje do strony  Strategic Goals lub 
Sub-goals 

 

  



 

2. NEXT – Nastepne – automatycznie zachowa informacje I przejdziesz do strony harmonogram  
“Timeline”  

• Należy pamiętać, że na osi czasu osoba, której imię jest zaznaczone na czerwono, jest 
zaangażowana w wiele czynności jednocześnie (co oznacza, że jest odpowiedzialna za 
wiele czynności w tym samym czasie, więc należy sprawdzić, czy ta osoba może 
faktycznie wykonać i ukończyć wszystkie wybrane czynności na czas). 

 

• Jeżeli posiadasz cele cząstkowe należy wypełnić strony “Group Activities” i “Activities” 
dla każdego celu cząstkowego zanim przejdziesz do harmonogramu „Timeline”. 

 



 

3. SAVE & CLOSE – Zapisz I Zamknij – zapisuje i przekierowuje do strony głównej 

 

• W przypadku braku wypełnienia miejsca wymaganego (NEXT, BACK or SAVE&CLOSE) dalsze 
przejście będzie blokowane do monentu wypełnienia pól wymaganych 

 
  



 

• Aby zaktualizować dowolne działanie, w tym dane wprowadzone dla każdego z działań, kliknij 
przycisk EDIT -„Edytuj” pod nazwą planu i wykonaj poprzednie kroki 

 

 

4.6. Tworzenie Planu Działań/Harmonogramu 
 

• Jako ostatni krok w opcji “PLANS IN PROGRESS”, Plan działań/harmonogram zostanie wyświetlony 
zgodnie z wcześniej wpisanymi danymi 

 

  



 

• Na stronie Harmonogramu (Timeline) mamy cztery opcje: 
 

1. BACK –  Wstecz – automatycznie zachowuje I przekierowuje na stronę “Activities”  

 

2. CONFIRM – Potwierdzenie – potwierdzasz plan i przechodzisz do statusu “CONFIRMED 
PLANS”. W prawym rogu strony pojawi się zielona ikona wskazująca, że plan został 
pomyślnie potwierdzony 
 

• Proszę zwrócić szczególną uwagę, aby po potwierdzeniu planu został on przeniesiony do 
sekcji „Plany potwierdzone” i NIE będzie można go już edytować ani przenieść z powrotem 
do „Planów w toku”(in progress). Jednak po „przeniesieniu” planu z „Planów 
potwierdzonych” do „Planów w realizacji”, będziesz mógł, w ramach funkcji aktualizacji, 
ponownie edytować/aktualizować każdy krok 



 

 

 

3. SAVE & CLOSE – Zachowaj I Zamknij – zachowuje informacje I przekierowuje do strony 
głównej.  (W prawym rogu strony pojawi się zielona ikona) 



 

 

4. EXPORT PDF – geenerowanie pliku pdf harmonogramu działań  
 

 



 

 

  



 

6. Plany Potwierdzone 
• Potwierdzone plany to plany działania, które są przygotowane i zweryfikowane do ukończenia i 

gotowe do wdrożenia. 

• • Potwierdzone plany można przeglądać, usuwać lub aktywować – co oznacza: wprowadzić do 
realizacji 

• • Aby wyświetlić lub pobrać plik PDF z osią czasu planu/projektu, kliknij przycisk „WYŚWIETL” - 
VIEW 

 

 



 

• Aby aktywować plan, kliknij przycisk „AKTYWUJ” “ACTIVATE”  i potwierdź, że chcesz aktywować 
plan. W prawym rogu strony pojawi się zielona ikona wskazująca, że plan został pomyślnie 
aktywowany. 
 

 

 



 

 

• W celu usunięcia planu naciśnij przycisk “DELETE” a nastepnie potwierdź 

 

 

 

 

 



 

 


