
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PRZEGLĄD PLANU 
STRATEGICZNEGO PZPS  
na lata 2019-2024 
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INTRODUCTION 

 

 

 

 

 

• Ostatnie lata dostarczyły polskim kibicom 

wielu emocji i powodów do dumy. Polska 

była organizatorem trzech dużych 

imprez siatkarskich, które okazały się 

wielkim sukcesem pod względem 

organizacyjnym i sportowym. 

• Mistrzostwa Świata 2014 oraz 

Mistrzostwa Europy 2017 i 2019 pokazały, 

że PZPS jest w stanie zorganizować 

największe pokazy siatkówki na wysokim 

poziomie. 

 

 

• Strategia Polskiego Związku Piłki 

Siatkowej na lata 2019-2024 określa 

plany rozwoju PZPS i siatkówki jako 

dyscypliny w Polsce, w 

nadchodzących latach. 

• Strategia łączy inicjatywy mające na 

celu rozwój całej dyscypliny, z 

uwzględnieniem obszarów 

kluczowych dla działalności 

szkoleniowej i organizacyjnej 

Związku. Obecnie Związek stoi przed 

wieloma wyzwaniami, które wynikają 

z dynamicznego rozwoju dyscypliny 

na poziomie krajowym i 

międzynarodowym. 

 

 

 

• Liczba organizowanych w Polsce dużych 

imprez siatkarskich, które były ważnym 

elementem działalności PZPS, może mieć 

istotny wpływ na funkcjonowanie 

Związku.  

• Strategia obejmuje horyzont czasowy 

wyznaczony przez dwa cykle 

przygotowawcze do Letnich Igrzysk 

Olimpijskich 2020 w Tokio oraz do Igrzysk 

Olimpijskich 2024 w Paryżu. 

• Proponowany horyzont czasowy 

obejmuje również kluczowe wydarzenia 

mistrzowskie, które odbędą się pomiędzy 

Igrzyskami Olimpijskimi. 

 

 

 
Mistrzostwa  
Europy 

Igrzyska 
Olimpijskie 
2020 Tokyo 

 

Mistrzostwa 
Europy 

Mistrzostwa 
Świata 

Mistrzostwa 
Europy 

 

Igrzyska Olimpijskie 
2024 Paris 
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WIZJA PZPS  
PZPS jako lider wyznaczający 

międzynarodowe trendy w 

siatkówce, będący profesjonalnie 

zarządzaną platformą współpracy 

z kluczowymi podmiotami 

związanymi z tą dyscypliną i 

przyciągającą miliony fanów. 
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CELE STRATEGICZNE 

Cel SPORTOWY - wysokie miejsca w 
rankingu, we wszystkich grupach 
wiekowych 

 
Cel FINANSOWY - zwiększenie 
finansowania szkoleń i imprez 
sportowych ze sponsoringu i udziału 
własnego 

 
 

Cel ORGANIZACYJNY - 
organizowanie w Polsce, co najmniej 
2 wydarzeń międzynarodowych 
rocznie 

 
Cel SZKOLENIOWY - inwestycje w 
szkolenie młodzieży i trenerów z 
najmłodszych grup szkoleniowych 

 
 

• Związek planuje utrzymać reprezentację seniorską w rankingu FIVB w 

pierwszej trójce, 

• Reprezentację seniorską kobiet w pierwszej dziesiątce 

• Kwalifikacja par siatkówki plażowej do Igrzysk Olimpijskich 

 
• Docelowy udział finansowania działań szkoleniowych ze środków 

sponsorskich i środków własnych na poziomie 60% 

• Zwiększenie dodatkowego finansowania działalności szkoleniowej ze 

środków własnych 

 

 

• Organizacja lub współorganizacja co najmniej 2 wydarzeń 

międzynarodowych w Polsce 

 

 
• Doprowadzenie do sytuacji, w której trening w Programie SOS 

wygeneruje co najmniej 50% udział seniorskiej kadry narodowej  

• Kontynuacja szkolenia kadry trenerskiej dla polskich klubów 

narodowych najwyższych lig 
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INICJATYWY 

 

 

 

 

CELE MARKETINGOWE 

 
Utrzymanie silnej pozycji w 
strukturach krajowych i 
międzynarodowych. 

 

 

 

 
• 

 INICJATYWY  
 

 

 
 

Kontynuacja i wzmocnienie 
współpracy z CEV i FIVB 

 

Wzmocnienie więzi kibiców z 
dyscypliną i zwiększenie 
zaangażowania – rozwój 
programu lojalnościowego 
(Fan Club), sesje autografów 
podczas meczów, większy 
dostęp do Kadry Narodowej 

 

 

 

Kontynuacja i wzmocnienie 
współpracy z władzami 
lokalnymi w Polsce 

 
 

 Polish Volleyball – 

 „produkt” Polski 

Zwiększenie poziomu 
lojalności fanów 

 

 

03 
Modernizacja technologii transmisji 

  

 
 

 

 
Dalszy rozwój kanałów 

społecznościowych, 

rozszerzenie działań e-

commerce 

 

 

 
 
 

Gry / e-Sport 

01 
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  Cel finansowy  

 
• W latach 2010-2018 łączne przychody PZPS 

wyniosły 120 mln euro, z czego 

Od ponad kilku lat, Związek utrzymuje stabilne warunki 

finansowe. 

 
OBECNA STRUKTURA PRZYCHODÓW 2019 (jako procent 

całkowitych przychodów) 
 

 

65 mln euro stanowiły dotacje 

• Obecna struktura finansowania drużyn 

narodowych z dotacji, to 7-8 mln euro rocznie 

• Finansowanie ze struktury dotacji: Seniorzy - 35%, 

Kadry młodzieżowe - 20%, Szkoły Mistrzostwa 

Sportowego - 15%, Projekt SOS - 30% 

• Dodatkowe finansowanie ze środków PZPS rocznie 

na poziomie 1,5-2,5 mln euro: Seniorzy - 60%, Kadry 

młodzieżowe - 20%, Szkoły własne -10%, Projekt 

SOS -10% 
• W latach gdy mniej będzie dużych imprez 

siatkarskich w Polsce, ważna będzie rozbudowa 

strategicznych dla Związku obszarów, 

zapewniających ciągłość stabilności finansowej 

 
Dotacje 

 
 

50% 

 
Środki od sponsorów 

 
 

35% 

 
bilety 

 

 

10% 

 
przychody z licencji 

 
 

 

5%

 

  

 

  

DOCELOWA STRUKTURA PRZYCHODÓW w 2024 r. 
 

Dotacje Środki od sponsorów 
 

bilety przychody z licencji 
 

40% 

 

45% 

 

10% 

 

5% 
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INICJATYWY 

 

 

 

 

LIGA KRAJOWA 

 
 

 Optymalizacja kalendarza 
rozgrywek ligowych pod kątem 
dostępu zawodników 
reprezentacji narodowej. 
 

• INICJATYWY  
 

 

 

Określenie harmonogramu krajowego Kalendarza 
Ligowego, tak aby mecze mogły być rozgrywane 
w terminach zaakceptowanych przez PZPS 

 

 

 

 
 

    

 

Zwiększenie profesjonalizmu 
klubów LIGOWYCH. 

Poprawa systemu rejestracji 
nowych graczy i systemu 
potwierdzania transferów 
graczy 

Poprawa funkcjonalności 
ekwiwalentów dla szkoleń 

 
 

 

Wsparcie w pozyskiwaniu  

sponsorów dla LIGI. 

Promocja rozgrywek I i II LIGI w kanałach PZPS, w celu 
pomocy w pozyskaniu finansowania na rozwój niższych lig 
– inwestycje pośrednie w obiekty kadry narodowej  

01 

03 
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SZKOLENIA MŁODZIEŻY 

 

 

01 

 
02 03 

 

 

SZKOLENIA Wsparcie rozwoju drużyn narodowych 
tak, aby wszystkie mogły awansować w 
swoich kategoriach do zawodów 
mistrzowskich. Obecnie 33 000 osób w 
Polsce ćwiczy siatkówkę. 

 

Dalszy rozwój platformy szkoleniowej 
dla trenerów siatkówki Licencjonowanie 
trenerów (egzaminy trenerskie) 
Programy przekwalifikowania. Na dzień 
dzisiejszy, w 2019 r. PZPS wydał 500 
licencji trenerskich, do 2022 r. 2000 
trenerów powinno uzyskać licencję 

Wsparcie w profesjonalizacji 
zawodników, co odnosi się do 
podnoszenia poziomu zawodników, 
w ujęciu praktycznym i 
teoretycznym. 

 

 

 

 

 

  

 SZKOLENIA MŁODZIEŻY 
Zwiększenie finansowania dla 

rozgrywek młodzieżowych. 

Udział w zawodach młodzieżowych 
na arenach międzynarodowych. 

 

Pozyskiwanie finansowania i sponsoringu 
dla rozgrywek młodzieżowych. 
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450-500 

 

 

  SIATKARSKIE OŚRODKI SZKOLNE 

(PROJEKT SOS) 

Siatkarskie Ośrodki Szkolne (S.O.S.) to ogólnopolski projekt. 

skierowany do dzieci i młodzieży, którego głównym celem 

jest promocja sportu i poszukiwanie talentów. Program jest 

kluczowym elementem struktury treningu siatkówki w Polsce. 

500 klas i akademii w 160 szkołach w Polsce 

SIATKARSKIE OŚRODKI SZKOLNE – ETAPY SZKOLENIA

 Akademie siatkówki klasy 4-6 szkoły  

podstawowej 
2000-2500 dzieci

 

Mocną stroną projektu S.O.S. jest stabilna    

struktura i finansowanie przez Ministerstwo Sportu. 

Jest to projekt długofalowy, realizowany od 2012 

roku, a jego pierwsze efekty można już 

zaobserwować. 

Klasy regularne klasy 7-8 szkoły 

podstawowej 

2500-2800 
dzieci

 

Program był weryfikowany i optymalizowany __________________________________________________________________________________ 
przez cały okres operacji. 
 

Liceum klasy 1-4 liceum 
1500-1700 

dzieci

 
 

 

trenerów 
6000-7000 dzieci 



 

 

 

SOS Projekt • INICJATYWY  

 

 

 
  

 Dalszy rozwój projektu i utrzymanie 
ogólnych celów strategicznych 

 

 
Stworzenie piramidy 
treningowej od 
najwcześniejszych klas. 

Stworzenie naukowej bazy 
danych, z wykorzystaniem 
testów i danych z systemu 
S.O.S. 

 
Finansowanie ogólnopolskich 
zawodów i obozów sportowych 
dla najzdolniejszych 

Stworzenie systemu praktyk 
studenckich i stałego 
wolontariatu w szkołach 
realizujących program S.O.S. 

 
Zwiększenie działań 
wspierających dla dzieci: mini-
siatkówka 

 

Stworzenie pełnego 
programu rozwojowego 
dla zawodników 

Wprowadzenie pełnej hierarchii 
ośrodków i zapewnienie 
unifikacji szkoleń 

Korzystanie z bazy wiedzy 
zgromadzonej na platformie 
szkoleniowej S.O.S. 

 

 

 

Nawiązanie bliższej 
współpracy ze 
szkołami SMS PZPS.

 

Nawiązanie stałej współpracy 
ze Szkołami Mistrzostwa 
Sportowego, w celu 
zapewnienia kontynuacji  
profesjonalnego treningu 10 

01 

02 

03 

04 
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Sędziowie 
• INICJATYWY  

 

 

 
 Ujednolicenie kolorystyki i fasonu 
strojów sędziowskich na poziomie 
całego kraju, tak aby stworzyć przestrzeń 
reklamową dla sponsorów. 

Budowanie wizerunku Sędziów jako grupy zaufania 
społecznego. Budowanie świadomości otoczenia na 
solidnym wizerunku sędziów jako pasjonatów siatkówki, 
aktywnie zaangażowanych w rozwój dyscypliny zarówno w 
kraju, jak i za granicą oraz oferujących serwis na bardzo 
wysokim poziomie. 

 

 
 

Stworzenie zrozumiałego 
systemu autoryzacji. 

 

 
Uczciwy system alokacji 
Sędziów, pod względem ich 
dostępności i odległości od 
domu. 

E-learning dla sędziów, co 
pozwoliłoby na wzrost ich 
kompetencji 

 
Nowe 
oprogramowanie 
kompatybilne z 
systemem rejestracji 

Komunikacja 
bezprzewodowa dla 
sędziów, system wyzwań 

 
Protokół elektroniczny, z 
całkowitym 
wyeliminowaniem 
protokołu papierowego 

01 

02 

03 
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  Trenerzy siatkówki  W ciągu ostatnich kilku lat rozwinięto dwa, ważne z punktu 

 widzenia polskich trenerów, programy. 
 

 

Ważne jest, aby stale podnosić profesjonalizm polskich 

trenerów. Pewne braki w rozwoju tej grupy mogły być 

jedną z przyczyn, wciąż proporcjonalnie wysokiego 

udziału w polskich ligach trenerów zagranicznych, którzy 

wypracowali silną pozycję. 

 

Stworzenie systemu szkoleń, który obejmowałby staże i 

warsztaty tak na poziomie krajowym, jak i 

międzynarodowym, to kolejne wyzwanie dla obszaru 

trenerskiego. 

 

Kluczowym działaniem Związku, w obszarze trenerskim w 

nadchodzących latach, będzie koncentracja na 

profesjonalizacji zawodu trenera i wzmocnieniu jego roli w 

całym systemie siatkówki. 

 

 

 

Kursy licencyjne dla 

trenerów PZPS - edycje 

roczne 

 

System Weryfikacji Uprawnień 

Szkoleniowych PZPS - tytuł 

"Trener piłki siatkowej PZPS” 

 

Praca nad opisem kwalifikacji 

trenerskich w siatkówce (5 PRK; 

6 PRK; 7 PRK) 

 

 
 

 

 
Systematyczne szkolenia dla 

trenerów S.O.S.  

 

Opracowanie dalszych 

programów szkoleniowych dla 

młodszych grup 
 

Dystrybucja materiałów 

szkoleniowych za 

pośrednictwem platformy S.O.S. 

www.mlodziezowasiatkowka.pl

http://www.mlodziezowasiatkowka.pl/
http://www.mlodziezowasiatkowka.pl/
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INICJATYWY 

 

 

 

TRENERZY 
 

01 

02 

 

 

 
Wzmocnienie roli trenera w polskim 
systemie siatkówki. 

 
 

Profesjonalizacja zawodu trenera. 
 

• INICJATYWY  
 

 
 

Wzmocnienie polskiego 
środowiska trenerskiego 

 

Wprowadzenie systemu 
licencjonowania polskich 
trenerów siatkówki. 
Zezwolenie będzie udzielane 
tylko przez PZPS 

 

 

 
Stworzenie strony 
internetowej Pionu 
Szkoleniowego 

Identyfikacja grupy trenerów dobrze 
rokujących na przyszłość, co 
zapewni ciągłość pokoleniową. 

 

 
Organizacja regularnych 
konferencji trenerskich 

 

 

 
Pomoc PZPS w czasie 
wyjazdów na międzynarodowe 

Rozwój trenerów siatkówki plażowej. 

 
Wzmocnienie polskiego 
środowiska trenerskiego. 

konferencje trenerskie  

03 

04 

05 
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W 2019 roku w Polsce siatkówkę plażową trenowało 2700 
zawodników. Działalności Związku koncentrują się na 
dalszej popularyzacji tej dyscypliny. 

  SIATKÓWKA PLAŻOWA  
 

Siatkówka plażowa to jedna z najdynamiczniej rozwijających się 

dyscyplin sportowych. Cieszy się dużą popularnością wśród 

kibiców. Popularność tej dyscypliny została potwierdzona podczas 

Igrzysk Olimpijskich w Londynie, gdzie bilety na rozgrywki siatkówki 

plażowej sprzedały się najszybciej, spośród wszystkich dyscyplin 

olimpijskich. 

Potwierdza to wysoką wartość marketingową dla sponsorów i 

ogromny potencjał biznesowy tego sportu. 

Siatkówka plażowa w krajach europejskich, w tym w Polsce, ma 

jednak ograniczenia sezonowe. Organizacja dużych imprez 

sportowych i zawodów w kraju, jest ograniczona do letnich 

miesięcy. Jedynym rozwiązaniem pozwalającym na uprawianie tej 

dyscypliny, są kryte boiska do siatkówki plażowej. 

Jednym z największych wyzwań stojących przed Związkiem jest 

skuteczna popularyzacja tej dyscypliny i właściwa organizacja 

szkoleń dla młodzieży. 

 

    270   330 
Kobiet seniorów Mężczyzn seniorów 

 

      1050   1050 

Kobiet juniorów Mężczyzn juniorów 

2700 
łącznie 



 

 

 

 

 

Siatkówka plażowa • INICJATYWY  

 

 

 
  

Start dwóch męskich i dwóch kobiecych 
drużyn na Igrzyskach Olimpijskich. 

 

   
Promocja i rozwój siatkówki plażowej 

poprzez organizację 4* turniejów. 

Letni turniej siatkówki 
plażowej 

 

Promocja w mediach 

. 

Wzmocnienie współpracy z klubami i 
lokalnymi związkami, w zakresie ich 
zaangażowania w rozwój dyscypliny. 

 
Rozwój klasy siatkówki plażowej, w 
Szkole SMS w Spale. 

 
Zaangażowanie w dalszy rozwój 
infrastruktury siatkówki plażowej, co 
pozwoli na całoroczne treningi w 
kolejnym ośrodku COS. 
 

Współpraca z uczelniami Festiwal siatkówki plażowej 

 

 

współpraca międzynarodowa Kontynuacja 

programu „Plaża Hala Polska” 
(boiska wewnętrzne) 

Współpraca z Siatkarskimi 
Ośrodkami Szkolnymi (S.O.S.) 
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ANALIZA SWOT REALIZACJI STRATEGII 
 
 

MOCNE STRONY 
• Bardzo silna, pod względem kapitału ludzkiego i finansów, organizacja. 

• Zespół bardzo doświadczonych ludzi, zdolnych do organizacji wielu 
wydarzeń jednocześnie 

• Wysoka wiarygodność finansowa i organizacyjna wśród partnerów 
krajowych i międzynarodowych (Miasta Gospodarze, Sponsorzy, CEV, 
FIVB)  

• Silna marka, o rosnącej wartości 

• MOŻLIWOŚCI 
 

• Wzrost popularności dyscypliny w Polsce 

• Wzrost gospodarczy Polski przekłada się na wzrost konsumpcji i 
wydatków na wydarzenia sportowe 

• Rosnące znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i w 
konsekwencji wzrost możliwości współpracy sportowej i biznesowej 

SŁABE STRONY 
• Bardzo duża i stale rosnąca liczba kategorii wiekowych, co znacząco podnosi koszty 

szkolenia reprezentacji narodowych 

• Rosnące wymagania międzynarodowe (CEV, FIVB) finansowe i 
organizacyjne 

• Bardzo duża liczba wydarzeń krajowych i międzynarodowych w 
kontekście ich finansowania i rozliczania (trudne prognozowanie 
kosztów) 

 

ZAGROŻENIA 

• Zmniejszająca się aktywność fizyczna Polaków, co w przyszłości może 
przełożyć się na mniejszą liczbę młodych ludzi trenujących 
siatkówkę 

• Trudności w pozyskaniu od prywatnych sponsorów, finansowania na 
siatkówkę młodzieżową 

• Brak sukcesów na wiodących imprezach sportowych może negatywnie 
wpłynąć na finansowanie dyscypliny 



 

 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM 
 
 
 
 
 
 

   

Ryzyko operacyjne Związane z działalnością biura 
PZPS, jego pracownikami i kadrą 
szkoleniową 

PZPS posiada szereg procedur, które 
mogą zminimalizować ryzyko operacyjne, 
w tym Kodeks Etyki 

Ryzyko biznesowe Związane z osiąganiem dobrych 
wyników sportowych, które mogą 
pośrednio przełożyć się na sytuację 
finansową PZPS 

Ryzyko trudne do zmierzenia i często 
nieprzewidywalne, ryzyko można 
zminimalizować w zależności od: bardzo 
rozbudowanej kadry narodowej we 
wszystkich kategoriach wiekowych i 
doświadczonej kadry szkoleniowej 

Ryzyko wizerunkowe Związane z niekontrolowanym 
eksponowaniem wizerunku Związku 
oraz dyscypliny 

Ryzyko można zminimalizować poprzez 
stały monitoring informacji o Związku i 
siatkówce, stały kontakt z kibicami, 
fanami, mediami, sponsorami i 
Ministerstwem Sportu 



 

PZPS struktura organizacyjna 

 

Wiceprezes ds. Rozgrywek Sekretarz Generalny Wiceprezes ds. Sponsoringu i 

Marketingu 

 

Walne Zgromadzenie Delegatów PZPS 

 

Zarząd (20) 
Prezes 

Komisja Rewizyjna  

Sąd  

Odwoławczy 

Pion Sportu i Szkoleń 

 

Sąd  

polubowny 

Pion Rozgrywek Dział finansowy i administracyjny Dział PR i marketingu 

Dyrektor (10) Dyrektor (15) Dyrektor (15) Dyrektor (10) 

 

Jednostki organizacyjne biura 

odpowiedzialne za obszary: 

Krajowe / regionalne / 

wojewódzkie zespoły / 

organizacje, Szkolenia 

młodzieży, szkoły SMS, projekt 

SOS, Trenerzy, szkolenia i 

licencje zawodowe, Medycyna, 

ubezpieczenia  

Jednostki organizacyjne biura 

odpowiedzialne za obszary: 

Mecze ligowe, Licencje 

drużynowe, Regulaminy 

dotyczące zawodników, 

trenerów i menedżerów, 

Współpraca ze związkami 

regionalnymi 

Jednostki organizacyjne biura 

odpowiedzialne za obszary: 

Planowanie i Controlling 

Finansowy, Księgowość, 

Kadry/HR, Magazyn, Obsługa 

prawna, Wsparcie 

administracyjne wydarzeń 

formalnych PZPS 

Jednostki organizacyjne biura 

odpowiedzialne za obszary: 

Marketing, Sponsorzy i umowy 

sponsorskie, Organizacja 

wydarzeń, Promocja, 

Komunikacja zewnętrzna (PR) a 

wizerunek, Komunikacja 

wewnętrzna 
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