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Stworzenie tego narządzia zostało współfinansowane z funduszy UE ale 
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BIGG4VB – o projekcie 

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 

 

 
 
 

• W celu rejestracji i logowania użytkowników oraz opracowania planów strategicznych i działań – 
sprawdź instrukcje: 
 
(a) BIGG4VB Methodology Handbook w celu zaznajomienia się z procesami 
(b) BIGG4VB tool w celu wprowadzenia planu strategicznego i planu działania  

  

https://tool.bigg4vb.eu/


 

3. Plan strategiczny Potwierdzony  
• 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 
 

 

 



 

 

• Aby usunąc plan kliknij przycisk “DELETE” I potwierdź. 

 

 

 

 

 



 

4. Plany w realizacji 
Ta część zestawu narzędzi BIGG4VB jest powiązana z KROKEM 5: Wykonaj plan działania; Monitoruj i 

kontroluj realizację planu działań – realizację planu strategicznego. 

Jak wspomniano kilkakrotnie w Metodologii BIGG4VB, zbyt wiele planów strategicznych nie jest 

realizowanych. Monitorowanie i kontrolowanie działań planistycznych oraz stanu realizacji planu jest – dla 

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

Głównym celem tej części BIGG4VB Toolkit jest monitorowanie i kontrola realizacji planów działań, aby 

upewnić się, że Federacja/organizacja sportowa podąża za kierunkiem ustalonym w planie strategicznym 

podczas planowania strategicznego. Dodatkową korzyścią jest to, że kierownictwo może dowiedzieć się 

wiele o organizacji i sposobach zarządzania nią poprzez dalsze monitorowanie i ocenę działań związanych z 

planowaniem oraz stanu realizacji planów działania 

Jak korzystać z tej części zestawu narzędzi BIGG4VB: 

• Po sfinalizowaniu i uruchomieniu Planu działań, tj. rozpoczęciu realizacji, Federacja powinna 
uzgodnić szczegóły dotyczące monitorowania i kontroli realizacji Planu działań oraz procesu 
raportowania. 

• Należy ustanowić ustrukturyzowany proces monitorowania, aby zapewnić, że długoterminowa 
strategia (udokumentowana w Planie strategicznym) pozostaje na pierwszym miejscu i w centrum, 
pomimo codziennych nacisków – zwykle raporty miesięczne, kwartalne i roczne są przygotowywane 
dla różne grupy odbiorców (oddziały, kadra kierownicza, zarządy/komisje). 

• Te uzgodnione wizyty kontrolne z kadrą kierowniczą dają możliwość omówienia postępów w 
realizacji planu, świętowania sukcesu i dostosowania ram czasowych w przypadku elementów, 
które są opóźnione, przełożone, przełożone lub nie zostały jeszcze zrealizowane. 

• We wspomnianych powyżej momentach Federacja udokumentuje potrzebne raporty i proces ich 
tworzenia. Proces raportowania powinien określać szczegóły, takie jak kalendarz raportowania, 
częstotliwość, właściciele i interesariusze i inne. 

• W celu zachowania elastyczności w zakresie monitorowania i kontroli zaleca się skoncentrowanie 
się na bieżącym roku i rozbicie elementów możliwych do wykonania na kwartały, w których 
oczekuje się ich wykonania. 

• Status planu działania powinien być regularnie aktualizowany w narzędziu BIGG4VB i jako taki 
stanowi odpowiednią bazę ze wszystkimi istotnymi danymi wejściowymi do przygotowania 
pisemnego raportu o stanie. 

• Aby wyświetlić lub zaktualizować plany w realizacji, kliknij przycisk „Wyświetl/Aktualizuj”- 
“View/Update. 

 



 

 
 

• Żółte pola reprezentują działania, które powinny były zostać rozpoczęte (tj. opóźniony start), 
czerwone pola reprezentują działania, które powinny były zostać zakończone (tj. opóźnione 
zakończenie), zielone pola reprezentują działania, które są na torze (obecnie aktywne lub zostały 
zakończone w przeszłości ), a białe pola oznaczają działania, które jeszcze się nie rozpoczęły (tj. 
przyszłe działania). 

• • Pamiętaj, że jeśli zdecydujesz się zaktualizować plan, każda zmiana, której dokonasz, zostanie 
automatycznie zapisana i nie będzie można jej cofnąć. Dlatego należy być bardzo ostrożnym przy 
wyborze i stosowaniu aktualizacji. 



 

 

 

• Po otwarciu planu na osi czasu realizacji zostaną wyświetlone trzy opcje: 
1. 1. AKTUALIZACJA - UPDATE – umożliwia ręczną zmianę STATUSU każdej czynności – każda 

zmiana będzie widoczna na osi czasu w postaci zmienionego koloru tej konkretnej Czynności 
na osi czasu. 



 

• Pamiętaj, że jeśli zdecydujesz się zaktualizować plan, każda zmiana, której dokonasz, 
zostanie automatycznie zapisana i NIE będzie można jej cofnąć. Dlatego należy być bardzo 
ostrożnym przy wyborze i stosowaniu aktualizacji. 

•  

 

 

 

• Po zakończeniu aktualizacji osi czasu możesz cofnąć się i zmienić poprzednie informacje lub 
zakończyć aktualizację. 



 

• Pamiętaj, że jeśli zdecydujesz się zaktualizować plan, każda zmiana, której dokonasz, 
zostanie automatycznie zapisana i NIE będzie można jej cofnąć. Dlatego należy być bardzo 
ostrożnym przy wyborze i stosowaniu aktualizacji. 

• Niektóre z możliwych przyczyn aktualizacji aktywności mogą być następujące: 

• Zmiana członków zespołu, którzy zostali przydzieleni do udziału w poszczególnych 
zajęciach 

• Zmiana daty rozpoczęcia i/lub zakończenia działań 

• Zmiana budżetu (w EUR) 

• Konieczność dodania/usunięcia dodatkowej aktywności 

• Zmiana czasu trwania proponowanych działań (w miesiącach) 

• Zmiana warunków wstępnych możliwych działań 
2. przycisk ZAMKNIJ – CLOSE  prowadzi bezpośrednio do strony głównej BIGG4VB 
3. EKSPORTUJ PDF EXPORT PDF — umożliwia pobranie pliku PDF z osią czasu bezpośrednio na 

Twoje urządzenie 

• • Aby zmienić nazwę planu, kliknij przycisk „ZMIEŃ NAZWĘ”- “RENAME”, zmień nazwę planu w 
wyznaczonym obszarze i kliknij przycisk „ZAPISZ”- “SAVE”. W prawym rogu strony pojawi się zielona 
ikona wskazująca, że nazwa planu została pomyślnie zmieniona 

 

 

 



 

 

• Aby usunąć plan kliknij przycisk USUŃ - “DELETE” I potwierdź działanie.  

 


