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BIGG4VB  - o projekcie 
Nasz projekt LEPSZE WPROWADZANIE ZASAD DOBREGO RZĄDZENIA DLA LEPSZEGO SUKCESU W SIATKÓWCE 

(BIGG4VB) wspiera priorytet Współpraca partnerska: Poprawa dobrego zarządzania w sporcie poprzez rozwiązanie 

problemu braku odpowiedniej metodologii i narzędzi, które pomogą organizacjom sportowym we wdrażaniu zasad 

Dobrego Zarządzania (sport narodowy 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, NVF z Austrii, Chorwacji, Islandii , Włochy, Polska i Słowenia) oraz wszystkie zainteresowane strony 

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

Partnerstwo projektu BIGG4VB: 

 

 

 



 

• HOS Hrvatski odbojkaški savez (Chorwacki Związek Piłki Siatkowej) - z Zagrzebia w Chorwacji, został 
założony w 1946r. w Zagrzebiu. HOS jest dzisiaj organizacją non-profit i jedyną krajową federacją 
sportową, której główną działalnością jest zachęcanie, nadzorowanie, wspieranie i promowanie rozwoju 
chorwackiej siatkówki, siatkówki plażowej i śnieżnej. HOS jest koronną organizacją krajową, obecną 
lokalnie za pośrednictwem 14 powiatowych stowarzyszeń siatkówki. 

• FIPAV Federazione Italiana Pallavolo (Włoska Federacja Piłki Siatkowej) – z Rzymu, Włochy, jest 
jedyną uznaną Narodową Federacją (przez władze CONI, CEV i FIVB), odpowiedzialną za organizację, 
regulację i promocję siatkówki, siatkówki plażowej i siatkówki na siedząco we Włoszech . Reprezentuje 
również Włochy we włoskiej działalności w siatkówkę na arenie międzynarodowej. 

• PZPS Polski Związek Piłki Siatkowej - z Warszawy powstał w 1928 roku, niedawno obchodził 90-lecie 
istnienia. Polska może pochwalić 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 (Islandzki Związek Piłki Siatkowej) – z Reykjaviku, Islandia. została założona 
w 1972 i należycie powiązana z FIVB 1972, organizacją międzynarodową, oraz CEV, Konfederacją 
Europejską 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 Narodowego 
Komitetu Olimpijskiego Islandii, który jest organem sportowym zarządzającym w Islandii i instytucją 
wspierającą. 

• OVV Österreichischer Volleyball Verband (Austriacki Związek Piłki Siatkowej) – z Wien w Austrii 
nadzoruje wszystkie oficjalne działania siatkówki w Austrii. Obejmuje to siatkówkę, siatkówkę plażową i 
siatkówkę na śniegu. Co roku OVV organizuje ponad 330 konkursów na terenie całego kraju. Sześć 
najwyższych lig krajowych jest bezpośrednio zorganizowanych przez OVV. W tych ligach rywalizuje 
ponad 50 drużyn na poziomie profesjonalnym lub półprofesjonalnym. 

• OZS Odbojkarska Zveza Slovenije (Słoweński Związek Piłki Siatkowej) – 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, organizuje 
przygotowania i występy reprezentacji narodowych oraz reprezentuje słoweńską siatkówkę. 

• KIF Sveučilište u Splitu Kineziološki fakultet (Uniwersytet w Splicie, Wydział Kinezjologii) - ze Splitu, 
Chorwacja, jest instytucją akademicką, edukacyjną i badawczą założoną w 2008 roku. Dziś KIF jest 
szanowaną instytucją, która jest w stanie niezależnie oferować usługi edukacyjne, zawodowe i naukowe 
rozwój wszystkich profili kinezjologów (w edukacji kinezjologicznej, sporcie, rekreacji kinezjologicznej i 
kinezyterapii) 



 

• ZSEM Zagrebačka škola ekonomije i managementa (Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Zagrzebiu) – z 
Zagrzebia w Chorwacji została założona w 2002 roku. ZSEM koncentruje się na zapewnianiu wysokiej 
jakości programów licencjackich, magisterskich i doktoranckich. ZSEM posiada ponad 140 uczelni 
partnerskich w ponad 55 krajach na całym świecie, umożliwiając studentom zdobycie 
międzynarodowego doświadczenia podczas studiów, a nawet zapisanie się na program podwójnego 
dyplomu na poziomie absolwenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BIGG4VB metodologia - wprowadzenie 
Chcielibyśmy rozpocząć rozdział Wprowadzenie od często powtarzanego stwierdzenia, że 

„Brak strategicznego planu jest jak próba żeglowania bez steru”. 

Opierając się na tej analogii, bez strategicznego planu człowiek jest na łasce zmieniających się wiatrów i ma 

niewielką, jeśli w ogóle, kontrolę nad tym, jak daleko żagiel będzie dryfował lub gdzie skończy. Posiadanie 

planu strategicznego znacznie zwiększa szanse organizacji na sukces: nie tylko w zakresie kontroli nad 

kierunkiem, do którego zmierzają, ale także w lepszym pozycjonowaniu i wykorzystywaniu nowych 

możliwości w nawet najtrudniejszych czasach. 

Podobnie jak w innych organizacjach w wielu branżach, planowanie strategiczne jest niezbędne dla 

organizacji sportowych. 

W procesie tworzenia metodologii BIGG4VB do opracowywania planów strategicznych i planów działań w 

sporcie, zwłaszcza siatkówce z uwzględnieniem zasad dobrego zarządzania, partnerzy projektu z 

akademickimi ZSEM i KIF zapoznali się z dobrymi praktykami, zwłaszcza Włoch i Polski, w celu określenia 

kluczowych czynników sukcesu w zakresie dobrego zarządzania. 

Metodologia BIGG4VB jest więc wynikiem wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy NVF 

(Narodowe Federacje Piłki Siatkowej) oraz wiedzy w uzupełniających się dziedzinach: wiedzy i wiedzy 

biznesowej i organizacyjnej (ZSEM) oraz siatkówkowej wiedzy, całe zaplecze sportowe metodologii, technik, 

zasad oraz aktualne najlepsze praktyki w siatkówce (KIF). 

ZSEM dokonał przeglądu najbardziej udanych i stosowanych narzędzi i technik strategicznych oraz 

zaproponował model procesu planowania strategicznego (SPP) autorstwa Kotlera i Murphy'ego jako 

najbardziej odpowiedni dla sportu / siatkówki: 



 

 

Dyskusje między partnerami projektu, proces analizowania i kwestionowania korzyści i możliwości 

zastosowania szerokiej gamy narzędzi z jednej strony oraz ograniczenia i niedociągnięcia z drugiej strony 

doprowadziły do wspólnego porozumienia w sprawie. 

BIGG4VB metodologia – process z 5 krokami: 

 

Postępując zgodnie z krokami metodologii BIGG4VB, jak zaproponowano powyżej, każda Federacja i każda 
inna organizacja sportowa zajmie się kluczowymi tematami: 
• Czy zidentyfikowaliśmy, co staramy się osiągnąć i dlaczego (wizja, misja, cele)? 
• Czy określiliśmy, w jaki sposób będziemy mierzyć postęp i sukces (określanie wskaźników, jakość)? 
• Czy określiliśmy, jakie działania i zasoby są wymagane, w jaki sposób możemy to osiągnąć (opracowanie 
planu działań krótko- i długoterminowych)? 
• Czy określiliśmy, co jest nam potrzebne, aby osiągnąć postawiony cel, jakie warunki muszą istnieć? 
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KROK 1: Analiza aktualnego stanu, wizja i 
misja; identyfikacja słabości  

  

Proces planowania strategicznego należy rozpocząć od przypomnienia wszystkim o misji organizacji. Na 

tym etapie NVF weryfikują, czy wizja, misja i wartości organizacji są aktualne i aktualne. Jeśli okaże się, że 

tak nie jest, należy je (prze) zdefiniować i ustalić / uzgodnić. Tutaj wszystko się zaczyna, więc ten krok musi 

być wykonany z należytą starannością, aby zapewnić warunki wstępne do stworzenia wysokiej jakości Planu 

strategicznego i celów strategicznych. 

Oprócz wizji, misji i wartości na tym etapie metodologii BIGG4VB, NVF powinny również przeprowadzić 

analizę środowiskową (wewnętrzną i zewnętrzną). Analiza ta służy identyfikacji zagrożeń i szans i powinna 

obejmować dogłębną analizę otoczenia wewnętrznego, rynkowego, konkurencyjnego, sportowego i makro. 

Dodatkowo należy przeprowadzić analizę zasobów, skoncentrowaną wewnętrznie na identyfikacji mocnych 

i słabych stron oraz ocenie zdolności związanych z: personelem, funduszami, obiektami i systemami. 

Po zakończeniu tych zewnętrznych i wewnętrznych ocen, NVF (i każda inna organizacja sportowa) może 

przejść do KROKU 2: Sformułuj cele strategiczne; Przygotuj plan strategiczny. 

Wykonując Krok 1, BIGG4VB rekomenduje/oferuje dwa narzędzia, które pomogą organizacjom 

sportowym podnieść świadomość ich mocnych stron, zidentyfikować słabości i wesprzeć je w określaniu 

celów strategicznych: 

• Narzędzie SIGGS 
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• Kwestionariusz BIGG4VB 

Linki do narzędzi są dostępne pod wskaźnikami na słowie „link”, jak pokazano na poniższym obrazku.        

 

 

• Pierwsze narzędzie, narzędzie samooceny SIGGS1: po jego wypełnieniu generowany jest raport 
(zwany dostosowanym planem działania), oparty na odpowiedziach z informacją zwrotną na końcu 
każdego obszaru/zasady i sugerowanych działań, jednak na bardzo ogólnym poziomie. 

 

 

 

 

 

 

 
1 SIGGS Projekt (Wspieranie wdrażania dobrych rządów w sporcie) został zorganizowany przez Europejski 
Komitet Olimpijski oraz jedenastu partnerów, w tym Narodowe Komitety Olimpijskie i Katolicki Uniwersytet w 
Louvain (Belgia). Projekt miał na celu wypełnienie luki między teorią (w świecie sportu istnieje wiele wysokiej 
jakości kodeksów i zasad dobrego zarządzania) a rzeczywistością (wiele organizacji sportowych na co dzień nie 
przestrzega tych zasad) poprzez dostarczenie praktycznych wskazówek, jak wdrożyć zasady dobrego 
zarządzania do narodowych komitetów olimpijskich i narodowych federacji sportowych. 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• (dane logowania używane do BIGG4VB NIE są takie same jak dane logowania używane do NARZĘDZIA 
DO SAMOOCENY SIGGS - użytkownik musi być zarejestrowanym użytkownikiem na stronie 
NARZĘDZIA DO SAMOOCENY SIGGS, aby uzyskać dane uwierzytelniające, aby zalogować się do 
narzędzia i wykonać samoocena) 

•   Drugim narzędziem jest Kwestionariusz BIGG4VB: opracowany w ramach projektu BIGG4VB, 
opracowany i opublikowany na stronie internetowej BIGG4VB. Kwestionariusz bada bardziej 
szczegółowo obszary dobrego rządu, pomagając tym samym organizacjom sportowym 
zidentyfikować słabe punkty. 
Kwestionariusz składa się z następujących sekcji: 



 

 
Dla każdej sekcji są wymienione pytania i w zależności od najbardziej odpowiedniej odpowiedzi 
proponowane są cele strategiczne i działania, np. dla sekcji: Strategia zawiera następujące pytania 



 

 
Na podstawie wybranych odpowiedzi na dodatkowym ekranie proponowane są rekomendowane czynności: 



 

 

Posiadanie wyników i rekomendacji z narzędzia SIGGS oraz wypełnionego Kwestionariusza zapewni lepsze warunki 

do opracowania strategicznych, a co za tym idzie planów działań. 

  



 

KROK 2: Formułowanie celów 
strategicznych; przygotowanie planu 
strategicznego 

  

Formułowanie strategii identyfikuje najskuteczniejsze sposoby, które umożliwią organizacji (sportowi) 

osiągnięcie jej celów. 

W tym kroku (sport) organizacja musi odpowiedzieć na pytanie: 

 

Jak chcemy wyglądać za trzy do pięciu lat. 

 

Opieramy się na wynikach Kroku 1, sprawdzamy, czy wizja, misja i wartości organizacji są nadal aktualne. 

Przystępujemy do przeglądu celów organizacji, w wyniku czego cele strategiczne są definiowane i/lub 

kwestionowane i ustalane/uzgadniane. Określenie przyszłych celów i tego, czego potrzeba do ich osiągnięcia, 

skutkuje wyższą wydajnością i wzrostem.  

W przygotowaniu planu strategicznego należy uwzględnić strukturę organizacyjną, jako ważny aspekt w 

procesie planowania. Mianowicie struktura organizacji sportowej jest dość specyficzna: jest znacznie mniej 

sztywna, mniej hierarchiczna, z bardziej elastycznymi liniami podległościowymi i wysokim stopniem 
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niezależności przyznawanym pracownikom i trenerom organizacji sportowych niż inne, zwłaszcza w sektorze 

prywatnym. 

W projekcie BIGG4VB szczególny nacisk położyliśmy na 10 zasad dobrego rządzenia, ocenę przestrzegania 

ich przez bieżącą organizację (w tym identyfikację słabych stron związanych z tymi zasadami) oraz sposoby 

wspierania zasad dobrego rządzenia poprzez włączenie ich jako celów strategicznych do planów 

strategicznych. 

Głównym rezultatem tego kroku jest plan strategiczny. Jest to plan długoterminowy, generalnie do pięciu 

lat, opracowany w celu zbadania szans i zagrożeń oraz oceny mocnych i słabych stron organizacji dla 

przeprowadzenia niezbędnych zmian, tak aby utrzymać przewagę konkurencyjną.  

Częścią planu strategicznego są cele strategiczne. Cele strategiczne wyznaczają zakres inicjatywy – jak 

wyglądałby sukces w realizacji wizji i misji. Cele strategiczne mogą być również postrzegane jako 

narzędzia, które pomagają spajać misję organizacji i plan strategiczny: deklaracja misji służy określeniu 

kierunku instytucji, a plan strategiczny pomaga instytucji podążać w tym kierunku. 

 

Generalnie w planie strategicznym powinny znaleźć się następujące elementy: 

 

1. Wizja – reprezentuje aspiracje do których dąży organizacja, kierunek w ciągu najbliższych kilku lat i 
co organizacja ostatecznie chce osiągnąć. Jest opracowywanai na etapie tworzenia organizacji i 
zaleca się regularne przeglądanie go, aby upewnić się, że jest ważny i że codzienne operacje 
organizacji rezonują z nim. Deklaracja Vision nadaje ton i stanowi podstawę dla Kroku 2. 

2.  Misja — opisuje, jaki jest cel organizacji, co robi organizacja i określa, dlaczego robi to, co robi. Proces 
planowania strategicznego należy rozpocząć od przypomnienia wszystkim o misji organizacji. 

Wizja 

Misja 

Plan straategiczny oraz cele strategiczne 

Priorytetowe cele strategiczne, Plany działania 

Realizacja planów działań, 
monitoring i kontrola 



 

3. Podstawowe wartości – wszystko, co zaplanowane i wykonane w organizacji, powinno być zgodne z 
podstawowymi wartościami organizacji — są one budulcem marki organizacji. Jeśli odejdziesz od 
nich, wszyscy zewnętrzni interesariusze (sportowcy, wolontariusze, rodzice, szeroka publiczność) i 
wewnętrzny zespół (personel, trenerzy, ….) będą zdezorientowani. Opracowując plan strategiczny, 
możesz wykorzystać swoje podstawowe wartości, aby określić, czy dążyć do określonego celu, czy nie.  

4. Cele strategiczne (długoterminowe) – mając jasno określone cele strategiczne, łatwiej jest być 
skoncentrowanym i na dobrej drodze. Cele strategiczne jasno określają, co organizacja planuje 
osiągnąć i które posłużą jako ramy planowania działań. W planie strategicznym cele strategiczne 
mają horyzont 3-5 lat i powinny być zgodne z wizją organizacji. Następnym krokiem jest 
uszeregowanie ich według priorytetów i pogrupowanie w cele roczne (plany roczne) i cele 
krótkoterminowe. W tym przypadku wysoce zalecane jest użycie metody SMART (skrót od słów 
Specific, Measurable, Achievable, Realistic i Timely) do definiowania celów.  

5. Plany działania - plan strategiczny jest niczym bez planów działania. Plan działania pomaga 
urzeczywistnić wizję, określa, w jaki sposób Twój zespół osiągnie cele strategiczne. Plan działania nie 
obejmuje wszystkich celów strategicznych, ma krótszy horyzont czasowy (zwykle od 6 miesięcy do 2 
lat) i zawiera plan osiągnięcia grupy/wyboru celów strategicznych (długoterminowych). Powinna być 
powiązana z budżetem, zasobami kadrowymi i/lub wolontariuszami oraz harmonogramem. Ponadto 
powinien jasno informować o zaangażowanych krokach/działaniach, kto będzie odpowiedzialny za co 
i kiedy. 

6. Ramy monitorowania i kontroli - posiadanie zorganizowanego procesu monitorowania zapewnia, że 
długoterminowa strategia pozostaje na pierwszym miejscu, pomimo presji dnia na dzień. 

7. Streszczenie – zalecane do przygotowania po zrealizowaniu planu strategicznego. Ponieważ plan 
strategiczny może być dość dużym dokumentem, dobrą praktyką jest zapewnienie kluczowym 
interesariuszom podsumowania wyżej wymienionych sekcji, aby mogli łatwo zbudować solidny 
przegląd i zrozumieć, co planuje się zrobić, oraz zrozumieć główne idee. 
 

W bardzo prosty sposób można powiedzieć, że plan strategiczny powinien odpowiadać na pytania: 

• Kim jesteśmy?      
tutaj dokonujemy przeglądu wizji, misji i podstawowych wartości organizacji sportowej 

• Gdzie teraz jesteśmy  (w zakresie celów naszej firmy)?  
tutaj mamy wyniki i rekomendacje z narzędzia SIGGS, wypełniony Kwestionariusz i wszelkie 
inne wykorzystane źródła  

• Z jakimi zasobami mamy do czynienia?         
tutaj należy zająć się strukturą organizacyjną, ponieważ jest to ważny aspekt pracy w procesie      
planowania 

• Dokąd chcemy iść/być (w kontekście realizacji celów naszej firmy)?  
tutaj formułujemy cele strategiczne i grupujemy je według priorytetów 

• Jak się tam dostaniemy? Jakie działania powinniśmy podjąć, aby się tam dostać?   
tutaj tworzymy plany działania oraz opracowujemy cele strategiczne i rozkładamy je na działania w ramach 

planu działania 



 

 

Partnerzy projektu BIGG4VB, ZŠEM i KIF, przygotowali szablon Planu strategicznego, tj. do dokumentowania 

Strategii, gdzie zidentyfikowane słabości i cele, które mają rozwiązać zidentyfikowane słabości, zostaną 

określone i opracowane. 

Wszystkie NVF, partnerzy projektu BIGG4VB, wykorzystywali zarówno narzędzie samooceny SIGGS, jak i 

Kwestionariusz BIGG4VB, oraz opracowali własne Plany strategiczne we współpracy i przy wsparciu 

partnerów projektu: ZŠEM i KIF. 

Jak już zostało powiedziane (i jest warte powtórzenia): ten krok, Sformułuj cele strategiczne; Przygotuj plan 

strategiczny, który musi być przeprowadzony z należytą starannością, aby stworzyć wysokiej jakości plan 

strategiczny i cele strategiczne. 

W przeciwieństwie do tego, jest wiele organizacji, które ponoszą porażkę na tym etapie, w tym sensie, że nie 

są w stanie wypracować wysokiej jakości planu i celów, i tu właśnie ZŠEM i KIF „wskoczyły”, aby pomóc 

każdemu NVF uniknąć tej pułapki. 

Potwierdzenie zatwierdzenia przez jedną osobę, która zostanie zastąpiona dla innych, którzy brali udział w 

promocji na stronie internetowej. 

 

Wtedy zaczyna się prawdziwa praca nad określeniem, w jaki sposób planujesz osiągnąć te cele. 

 

Jak przygotować dobry plan Strategiczny 

Podczas tej części projektu partnerzy zidentyfikowali ważne wnioski, którymi chcą się podzielić z przyszłymi 

użytkownikami BUGG4VB Tool, aby zwiększyć szanse na opracowanie wysokiej jakości Planu Strategicznego: 

• Ustanów Big Picture, z misją, wizją, wartościami i celami strategicznymi 

• Kieruj planowaniem i podejmowaniem decyzji dotyczących NVF jako całości 

• Skoncentruj energię i zasoby na tym, co najważniejsze w dłuższej perspektywie 

• Pamiętaj, że bycie strategicznym polega na dokonywaniu trudnych wyborów 

• Dobry plan strategiczny jest jasny i skoncentrowany (nie za dużo celów i zadań), a także wyważony 

• Dobrze zdefiniowane i mierzalne cele strategiczne oraz działania są niezbędne do skutecznej 

realizacji celów strategicznych. 



 

• Opracowany plan strategiczny powinien mieć dalekosiężny zasięg i być (w miarę możliwości) 

stabilny w czasie (zwykle 3-5 lat), chyba że/dopóki nie zostanie zastąpiony 

 

Mając to na uwadze, warto również podkreślić, czym plan strategiczny nie jest: 

• nie jest to roczny plan pracy – jednak dobry plan pracy powinien wypływać z planu strategicznego 

• jest przychylny – plany strategiczne powinny odzwierciedlać trudne wybory dotyczące tego, co 

organizacja powinna, a czego nie powinna robić 

• nie jest „ obiecywaniem gruszek na wierzbie”, lecz jest ugruntowany w rzeczywistości i reaguje na 
twoje środowisko, partnerów, zasoby, unikalne mocne strony i reputację. 
 

Planowanie i opracowanie planu strategicznego, celów i podcelów będzie owocowało w postaci: 

• Poczucie entuzjazmu w organizacji 

• Pięcioletni plan w formie pisemnej, do którego większość jest oddana 

• Poczucie zaangażowania całej organizacji w jej ogólny kierunek 

• Jasne obowiązki i obowiązki związane z pracą 

• Czas, aby liderzy zrobili to, co mogą najskuteczniej zrobić dla programu lekkoatletycznego 

• Wyraźna i ewidentna poprawa efektywności każdego pracownika 

• Możliwość bardzo dokładnego pomiaru wzrostu i wkładu liderów i innych członków personelu pod 
koniec ich kariery w dziale 

• Gwarantowane prowadzenie programu lekkoatletycznego, ponieważ plan jest napisany i zrozumiały.  

Najważniejszym jest, że zespół zarządzający i myśl przewodnia są teraz na miejscu, aby wprowadzić 

organizację w następny etap wzrostu/ rozwoju. 

 

Cele strategiczne i ich składowe 

Każdy plan strategiczny musi mieć cele strategiczne – cele te reprezentują aspiracje, które organizacja 

zamierza zrealizować w ramach danego kierunku strategicznego. W projekcie BIGG4VB uzgodniono, że cele 

strategiczne będą odpowiadały/były zgodne z 10 zasadami dobrego zarządzania. Ważne jest, aby 

powiedzieć, że nie wszystkie zasady dobrego zarządzania mają być częścią planu strategicznego – jeśli NVF 

jest „silny” m.in. Kodeks Etyki lub Identyfikacja i role interesariuszy, niż nie jest konieczne, aby zasady te 

były ujęte w Planie strategicznym. 



 

Podobnie jak napisano powyżej, podczas tej części projektu partnerzy zidentyfikowali ważne wnioski, 

którymi chcą się podzielić z przyszłymi użytkownikami BUGG4VB Tool, aby zwiększyć szansę na 

opracowanie wysokiej jakości celów strategicznych 

• Odzwierciedla szeroki obraz, służy interesom instytucji jako całości 

• Ambitne i mierzalne, przynajmniej poprzez postęp w realizacji celów cząstkowych, ale najlepiej 

również bezpośrednio 

• Osiągnięcie celu oznacza znaczny postęp w obowiązującym kierunku strategicznym. 

• Okres czasu wynosi zwykle 1 - 3 lata, ale jest stabilny, o ile/ dopóki nie zostanie osiągnięty 
 

Strategiczne cele cząstkowe 

I wreszcie, cele strategiczne mogą być dalej granulowane, aby były bardziej przejrzyste i zrozumiałe – ten 

krok można wykonać podczas opracowywania Planu strategicznego, ale można go również wykonać w kroku 

3: Priorytetyzacja celów strategicznych; Pogrupuj je w planach działania i/lub Krok 4: Opracuj plany działania 

- Wdrażanie strategii 

Nie jest to obowiązkowe – jeśli cel strategiczny jest oczywisty, dalsza granulacja na cel podrzędny nie jest 

wymagana 

Za pomocą granulacji definiujemy cele cząstkowe, które powinny być 

• Odpowiednie i istotne w odniesieniu do odpowiedniego celu strategicznego 

• Sprowadza cel na ziemię w jasnym języku 

• Mierzalne: ilościowe, jakościowe lub oba 

• Osiągalne w typowo kilka miesięcy do dwóch lat - osiągnięcie celu cząstkowego oznacza znaczny 

postęp w kierunku osiągnięcia celu strategicznego 

Aby lepiej zrozumieć tę część, posłużymy się przykładem zalecanych strategicznych celów cząstkowych i 

działań, które są wynikiem/na podstawie wypełnionego Kwestionariusza BIGG4VB (przykład zaczerpnięty z 

rozdziału KROK 1: Analizuj obecny stan, wizję i misję; Zidentyfikuj słabości), w ramach Cel: Stworzenie 



 

strategii, która będzie odzwierciedlać misję, wizję i podstawowe przekonania (wartości) Federacji:

 

Jeżeli rekomendacja jest prosta do wykonania, to rekomendacja ta może być traktowana i realizowana jako 

działanie np. zalecenie #8 Zaplanuj cotygodniowe lub comiesięczne spotkania z pracownikami (będziesz 

kontrolować cele, a pracownik będzie miał odpowiednie wskazówki. 

Jeśli jednak rekomendacja jest skomplikowana do wykonania, należy ją traktować jako podcel i 

rozwinąć/rozdrobnić na mniejsze elementy tj. działania, tak aby cel podrzędny stał się bardziej przejrzysty i 

zrozumiały np. rekomendacja #4 Stwórz misję i wizję (co chcesz osiągnąć, gdzie jesteś teraz – co robisz 

obecnie i gdzie widzisz sport/federację w przyszłości) i przepisz na nowo swoje główne cele – łącząc misję, 

wizję i cele. To zalecenie jest dość złożone (pod względem wykonania) i wymaga więcej szczegółów (tj. 

czynności), jak to zrobić: 

• przejrzyj misję i wizję – zweryfikuj, czy są one aktualne 

• w razie potrzeby zaktualizuj misję i wizję 

• przejrzyj rzeczywiste (strategiczne) cele poczty – zweryfikuj, czy cele współgrają z misją i wizją 

• w razie potrzeby zaktualizuj cele 

• uzyskaj zgodę kierownictwa na zaktualizowaną misję, wizję i/lub cele  



 

KROK 3: Ustalenie celów strategicznych; 
przypisanie celów do planów dzialania 

 
Po zainwestowaniu znacznych ilości czasu i pieniędzy w opracowanie Planu strategicznego organizacje często 

zmagają się z „operacjonalizacją” planów, marnując możliwości stworzone przez proces planowania i 

zapewniając niski zwrot z zainwestowanego czasu i zasobów. 

Aby skutecznie przekształcić swój plan strategiczny w działania, pomyśl o planie jako o wielowarstwowym 

procesie, który wymaga połączonych narzędzi i działań, które pomogą Ci osiągnąć cele strategiczne. 

Najprostszym sposobem, aby to zrobić, jest odejście od celów strategicznych wysokiego poziomu i 

wyszczególnienie wieloletnich planów działania, planów rocznych z celami budżetowymi, strukturą kadrową 

i zarządową oraz metodami zapewniania odpowiedzialności. 

Po zatwierdzeniu celów wysokiego poziomu nadszedł czas, aby rozpocząć pracę nad planami działań i 

harmonogramem realizacji planów. W tym miejscu plan strategiczny i cele strategiczne muszą zostać 

sprowadzone do planów działania i jest to idealny czas na zaangażowanie personelu i kierownictwa zarządu 

w celu zbudowania współwłasności. 

Należy pamiętać, że plan strategiczny jest ważny przez dłuższy okres czasu (zwykle maksymalnie 5 lat) i może 

mieć sporo celów strategicznych, podczas gdy plan działania jest krótszy (zwykle maksymalnie 2 lata) i 

nastawiony na urzeczywistnienie tylko część planu strategicznego i jego celów. 

Jest to zakres pracy wykonanej w kroku 3: analiza planu strategicznego i podjęcie decyzji, na których celach 

strategicznych z planu strategicznego organizacja chce się skoncentrować w pierwszej kolejności – te cele 
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strategiczne (lub cele cząstkowe) będą w centrum pierwszego planu działania, na których celach skupi się w 

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

 

Jak priorytetyzować cele strategiczne  

 

Jeden z narzędzi projektu w projekcie BIGG4VB do 

priorytetyzacji jest tzw. macierz Eisenhowera do priorytetu 

lub po prostu macierz priorytetów: 

Macierz Eisenhowera uczy, jak priorytetyzować zadania (tu: 

cele strategiczne), rozróżniać cele ważne/nieistotne, pilne/ 

niepilne, konieczne/ niepotrzebne oraz jak skrócić czas 

wykonania określonej czynności. 

Matryca zawiera 4 ćwiartki na dwóch osiach: 

• pionowa oś ważności 

• pozioma oś pilności 

Każdy kwadrant ma swoje własne wskaźniki jakości. 

Każdy cel strategiczny jest umieszczony w określonej 

ćwiartce, aby uzyskać jasny obraz tego, co należy 

zrobić najpierw. 

• ZRÓB NAJPIERW: tutaj stawiamy ważne i 

pilne cele strategiczne 

• ZAPLANUJ: zawiera ważne, ale nie pilne 

zadania 

• DELEGUJ: oznacza pilne, ale nie najważniejsze 

zadania 

• UNIKAJ: obejmuje niepilne i nieważne zadania 

Wynik tego kroku: 

• Priorytetowe cele strategiczne i podcele w kolejności, w jakiej muszą być realizowane, aby umożliwić 
jak najszybszy postęp w czasie. 



 

• Stworzyliśmy namacalną mapę drogową od „stanu obecnego” do bardziej optymlnego „stanu 
przyszłego”. 

• Zidentyfikowano główne przeszkody i obszary, w których organizacji brakuje kluczowych 
kompetencji, aby przejść do następnego etapu. 

• Przedstawiony obraz, w jaki sposób cele strategiczne i cele pośrednie bezpośrednio pomogą 
organizacji przejść w górę przez kolejne etapy. 

• KROK 4: Opracowanie planu dziłania - 
zadania, zasoby, budżet, harmonogram 

Ten etap procesu zarządzania strategicznego, po ustaleniu priorytetów i pogrupowaniu celów 
strategicznych, polega na wdrożeniu, często określanym mianem „realizacji strategii”. To tutaj 
pomysł i taktyki z planu strategicznego przekształcane są w plany działania, czyli projekty z 
działaniami. 

 

Podsumowując, planowanie strategiczne to proces, w którym wykreślasz krok po kroku, w jaki sposób 

Twoja organizacja dotrze tam, gdzie chce. Co za tym idzie, plan działania wyjaśnia, w jaki sposób zamierzasz 

urzeczywistnić swoją strategię. Bierze cel i cele, które nakreśliłeś, oraz dodaje szczegóły potrzebne do 

przekształcenia myśli w działanie. Jednym z przykładów planu działania może być określenie, kto jest 

właścicielem inicjatywy, kiedy ma zostać ukończona, jakie zasoby są potrzebne itp. To jest szczegółowa 

mapa drogowa podróży, którą podejmiesz, aby osiągnąć swoje cele. 

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. 
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Ważne jest, aby pamiętać o następujących informacjach: 

• nie mieszać kroków metodologii BIGG4VB 

• formułowanie strategii dotyczy „co” i „dlaczego” organizacji, 

• plan działania, tj. realizacja strategii dotyczy tego, „jak” będą prowadzone działania, „kto” je 

wykona, „kiedy” i jak często będą one wykonywane oraz „gdzie” te działania będą prowadzone. 

• opracowanie planu działania (tj. wdrożenie strategii) jest krokiem wymagającym udziału całej 

organizacji. O ile opracowanie Planu strategicznego (tj. Formułowanie strategii) leży głównie w 

rękach wyższego kierownictwa, przy współpracy zespołu kierownictwa strategicznego i kluczowych 

pracowników, o tyle jeśli chodzi o Plan działania, to jednak to pracownicy będą realizować plan 

strategiczny , z kierownictwem najwyższego lub wyższego szczebla na czele. 

 

Elementy, które należy wziąć pod uwagę przy opracowywaniu 
planu działania 

1. Plany działań określają działania potrzebne do realizacji wybranych celów strategicznych organizacji i 

osiągnięcia związanych z nimi celów, kto zrealizuje każde działanie i zgodnie z jakim harmonogramem. 

2. Opracuj ogólny plan działania na najwyższym poziomie, który przedstawia sposób osiągnięcia każdego 

celu strategicznego. 

3. Opracuj plan działania dla każdej głównej funkcji w organizacji lub opracuj plan działania dla każdej z 10 

zasad dobrego zarządzania. W sumie plany te powinny przedstawiać sposób realizacji ogólnego planu 

działania. W każdym planie działania określ relację planu działania z ogólnym planem działania na 

najwyższym poziomie organizacji. 

4. Upewnij się, że każdy kierownik (i najlepiej każdy pracownik) ma plan działania, który przyczynia się do 

całości. W sumie plany te powinny przedstawiać sposób realizacji planów działania głównych funkcji. 

5. Forma planu działania zależy od charakteru i potrzeb organizacji. Plan dla organizacji, każda główna 

funkcja, każdy kierownik i każdy pracownik może określać: 

a) Cel(-e) do osiągnięcia 

b) Jak każdy cel przyczynia się do ogólnych celów strategicznych organizacji? 

c) Jakie konkretne wyniki (lub cele) można osiągnąć, aby w sumie osiągnąć cel organizacji? 

d) Jak te wyniki zostaną osiągnięte? 



 

e) Kiedy wyniki zostaną osiągnięte (lub terminy dla każdego celu)  



 

KROK 5: Realizacja planu działania; 
monitorowanie i kontrola wykonania planu 
działania – wdrożenie planu strategicznego  

 

 

Jak wspomniano kilkakrotnie w tym dokumencie, zbyt wiele planów strategicznych kończy się gromadzeniem 

kurzu na półce. Monitorowanie i kontrolowanie działań planistycznych oraz stanu realizacji planu jest – dla 

wielu organizacji – równie ważne jak identyfikacja kwestii i celów strategicznych. 

Jedną z zalet monitorowania i kontroli jest zapewnienie, że organizacja NVF/sportowa postępuje zgodnie z 

kierunkiem ustalonym podczas planowania strategicznego. Ta zaleta jest oczywista. Jednak kolejną ważną 

zaletą jest to, że kierownictwo może wiele dowiedzieć się o organizacji i sposobach zarządzania nią, 

kontynuując monitorowanie i ocenę działań związanych z planowaniem oraz stanu realizacji planu. 

Na tym etapie używamy narzędzia do monitorowania i kontroli, aby odpowiedzieć na pytania: 

1. Czy osiąga się określony cel, czy nie? Jeśli tak, to uznaj, nagrodź i poinformuj o postępie. Jeśli nie, 
rozważ następujące pytania. 

2. Czy cel zostanie osiągnięty w terminach określonych w planie? Jeśli nie, to dlaczego? 
3. Czy należy zmienić terminy realizacji (zmiany powinny być dokładnie wyjaśnione, bardzo dokładnie 

ocenione i zatwierdzone) Musimy zrozumieć, dlaczego wysiłki są opóźnione przed zmianą planu? 
4. Czy personel posiada odpowiednie zasoby (pieniądze, sprzęt, obiekty, szkolenia itp.) do osiągnięcia 

celów? 
5. Czy cele i zadania są nadal realistyczne? 
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6. Czy należy zmienić priorytety, aby położyć większy nacisk na osiągnięcie celów? 
7. Czy należy zmienić cele (uważaj na wprowadzanie zmian - zrozum, dlaczego wysiłki nie prowadzą do 

osiągnięcia celów przed zmianą celów)? 
8. Czego można się nauczyć z naszego monitorowania i ewaluacji, aby ulepszyć przyszłe działania 

planistyczne, a także ulepszyć przyszłe wysiłki w zakresie monitorowania i oceny? 
 

Odchylenia od planu 

Realistyczny scenariusz, kiedy zaczynamy realizację planu działania, jest taki, że stan faktyczny będzie 

odbiegał od planu. 

Należy pamiętać, że plan jest jedynie wskazówką, a nie ścisłą mapą drogową, której należy przestrzegać. 

Zazwyczaj organizacja zmienia nieco swój kierunek w kolejnych latach. Zmiany w planie zwykle wynikają ze 

zmian w otoczeniu zewnętrznym organizacji i/lub zmian w dostępności zasobów do realizacji pierwotnego 

planu itp. 

Najważniejszym aspektem odchodzenia od planu jest wiedza o tym, dlaczego organizacja (tj. zespół 

projektowy) odchodzi od planu, czyli solidne zrozumienie tego, co się dzieje i dlaczego. 

Zmiana planu 

Zmiany są nieuniknione! Nie powinniśmy jednak spieszyć się ze zmianą – prośba o zmianę 

• należy dokładnie przeanalizować, 

• rozumie, dlaczego pojawiła się potrzeba zmiany, 

• jaka jest najlepsza opcja, aby przywrócić plan działania, 

• decydować o zmianie i wdrażać zmianę oraz 

• spróbuj się z tego wyciągnąć, aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości 

 

Upewnij się, że istnieje mechanizm zmiany planu. Na przykład odnośnie zmian zapisz: 

1. Co powoduje zmiany. 

2. Dlaczego należy wprowadzić zmiany ("dlaczego" często różni się od "co powoduje" zmiany). 

3. Wprowadzone zmiany, w tym cele, zadania, obowiązki i ramy czasowe. 

 



 

Zarządzaj różnymi wersjami planu - zachowaj stare kopie planu. 

Zawsze omawiaj i zapisuj, czego można się nauczyć z ostatnich działań związanych z planowaniem, aby 

kolejne działania związane z planowaniem strategicznym były bardziej efektywne. 


