Strategia Polskiego Związku Piłki Siatkowej
na lata 2020-2024 z perspektywą do 2026 roku
P O D S U M O WA N I E

Podsumowanie

Wstęp

IO 2020*
Tokio

Ostatnie lata dostarczyły polskim kibicom
wiele emocji i powodów do dumy. Polska była
organizatorem dwóch wydarzeń siatkarskich,
które okazały się dużym sukcesem pod
względem organizacyjnym oraz sportowym Mistrzostwa Świata w 2014 roku oraz
Mistrzostwa Europy 2017. Organizacja tych
turniejów, a także zdobycie tytułu Mistrzów
Świata w 2014 i 2018 roku pokazały, że Polska
jest krajem, który wyznacza trendy dla całej
dyscypliny. Po dziesięciu latach przerwy w
kraju odbyły się rozgrywki Mistrzostw Europy
kobiet w 2019 roku, co może okazać się
istotnym bodźcem do powrotu na najwyższy
poziom siatkówki kobiet.

Strategia Polskiego Związku Piłki Siatkowej
na lata 2020-2024 z perspektywą do 2026
roku jest dokumentem, który ma na celu
określenie działań, które pozwolą
zagospodarować odpowiednio to, co udało się
Związkowi wypracować na przestrzeni
ostatnich lat. Jest także podsumowaniem
efektów pracy, która została wykonana przez
wielu ludzi związanych z siatkówką.

Strategia łączy w sobie inicjatywy
mające na celu rozwój całej
dyscypliny przy uwzględnieniu
kluczowych obszarów dla
działalności szkoleniowej
i organizacyjnej Związku.

ME 2021

MŚ 2022

ME 2023

IO 2024
Paryż
* w związku z pandemią termin IO
został przesunięty na rok 2021
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Kluczowe liczby

158,5 mln
Łączna liczba widzów W I D Z Ó W
WIDZOWIE

przed telewizorami w 2019 roku

Inicjatywy strategiczne

41 000

67 903

Widzowie na meczach reprezentacji mężczyzn w 2019 roku

60 500

ZAWODNICY

34

Liczba aktywnych zawodników

Liczba inicjatyw strategicznych
ujętych w Strategii

Widzowie na meczach reprezentacji kobiet w 2019 roku

2 103

995

Średnia liczba widzów
na meczach PlusLigi

Liczba K L U B Ó W
uczestniczących w rozgrywkach
w ostatnich dwóch sezonach

1275
Liczba T R E N E R Ó W

274

15

Liczba S Ę D Z I Ó W

70

Liczba sędziów
międzynarodowych

PROGRAM S.O.S.

194

Liczba S Ę D Z I Ó W P L A Ż O W Y C H

Liczba szkół

5
Liczba sędziów
międzynarodowych

8893

Liczba dzieci
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Ostatnie sukcesy
2014

2017

2018

2019

1 miejsce

1 miejsce

1 miejsce

3 miejsce

4 miejsce

Mistrzostwa Świata w piłce
siatkowej mężczyzn 2014

Mistrzostwa Świata U21 w piłce
siatkowej 2017 (juniorzy)

Mistrzostwa Świata w piłce
siatkowej mężczyzn 2018

Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej
mężczyzn 2019

Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej
kobiet 2019

POLSKA

CZECHY

BUŁGARIA
WŁOCHY

HOLANDIA
BELGIA
SŁOWENIA
FRANCJA

POLSKA
SŁOWACJA
TURCJA
WĘGRY
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Największe turnieje siatkarskie w Polsce
2014

2017

2019

2022

2021

Mistrzostwa Świata w piłce
siatkowej mężczyzn 2014

Mistrzostwa Europy w piłce
siatkowej mężczyzn 2017

Mistrzostwa Europy w piłce
siatkowej kobiet 2019

Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej
mężczyzn 2021

Mistrzostwa Świata w piłce siatkowej
kobiet 2022

BYDGOSZCZ
GDAŃSK/SOPOT
K ATOW ICE
ŁÓDŹ
KRAKÓW
WARSZAWA
WROCŁAW

WARSZAWA
GDAŃSK/SOPOT
SZCZECIN
KRAKÓW
K ATOWICE

ŁÓDŹ

Wspólnie z
CZECHAMI,ESTONIĄ
I FINLANDIĄ

Wspólnie z
NIDERLANDAMI

Wspólnie ze
SŁOWACJĄ,
TURCJĄ I
WĘGRAMI
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WIZJA

MISJA

Polska siatkówka jako godnie reprezentowana
mistrzyni, otwarta na współpracę innowatorka,
nauczycielka z pasją.

Misją PZPS jest wyznaczanie trendów międzynarodowych
w siatkówce, profesjonalne szkolenie młodzieży i zawodników,
organizacja eventów, upowszechnianie siatkówki
wśród kibiców, promocja Polski jako kraju ludzi
z pasją i umiejętnościami.

6

KLUCZOWE WARTOŚCI
01 Uczciwość
02 Przejrzystość
03 Godna reprezentacja
04 Zaangażowanie społeczne
05 Szacunek
06 Zdrowa rywalizacja

07 Bezpieczeństwo
08 Reagowanie
09 Współpraca

7

LOGOTYPY
ZWIĄZKU
Aktywność Związku jest skutecznie komunikowana
z wykorzystaniem spójnej koncepcji graficznej
materiałów marketingowych.
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INTERESARIUSZE

9

Analiza
SWOT

S

W

O

T

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

SZANSE

ZAGROŻENIA

Atuty i mocne strony organizacji

Problemy i słabe strony organizacji

Szanse i możliwości organizacji

Zagrożenia dla organizacji

•

Długoletnie relacje ze stałymi
sponsorami strategicznymi.

•

•

•

•

Wypełnienie tzw. piramidy sponsorskiej
na każdym szczeblu.

Mniej stabilna pozycja sportowa
reprezentacji żeńskiej halowej
i plażowej.

•

Regularna, wysoka frekwencja na
meczach reprezentacji narodowych
i meczach klubowych.

Niższy potencjał marketingowy ligi
siatkówki kobiet.

Zmniejszająca się aktywność fizyczna
polskiej populacji, co w przyszłości
może przełożyć się na mniejszą liczbę
młodych osób trenujących siatkówkę.

•

•

Niska lojalność kibica polskiej
siatkówki.

Negatywne trendy demograficzne –
niż demograficzny oraz zmiana
zainteresowań młodzieży.

•

Brak medali z czołowych imprez
sportowych może negatywnie wpływać
na finansowanie dyscypliny (np.
wycofanie się sponsorów i partnerów,
mniejsza sprzedaż biletów na mecze).

•

Zmniejszenie dofinansowania ze
środków publicznych (w tym dotacji
z Ministerstwa Sportu).

•

Zmiana polityki/przepisów
wprowadzana przez FIVB i CEV.

•

•

Silna medialnie marka Polskiej
Siatkówki, o rosnącej wartości.

•

Silna i stabilna pozycja sportowa
męskiej reprezentacji seniorskiej.

•

Silna pozycja sportowa reprezentacji
męskiej plażowej.

•

Rosnący potencjał żeńskiej
reprezentacji narodowej.

•

Obecność przedstawicieli Związku
w strukturach międzynarodowych.

•

Bardzo dobrze rozwinięta struktura
S.O.S.ów (inicjatywa unikalna na skalę
krajową i międzynarodową).

•

Wysoka „jakość wizerunkowa”
polskiego kibica siatkówki.

•

Rozwinięte i stabilne relacje z polskimi
samorządami (miastami-gospodarzami
imprez siatkarskich).

•

Spójny system szkoleniowy
zapewniający ścieżkę od szkoły
podstawowej do reprezentacji
seniorskich.

•

Występ reprezentacji seniorskiej
mężczyzn na Igrzyskach Olimpijskich
w Tokio i związany z tym wzrost
zainteresowania dyscypliną (zwłaszcza
w przypadku osiągnięcia dobrego
wyniku sportowego).
Organizacja Mistrzostw Europy
Mężczyzn w 2021 roku (wraz
z Czechami, Estonią i Finlandią).

•

Organizacja Mistrzostw Świata Kobiet
w 2022 roku (wraz z Niderlandami).

•

Rosnący potencjał kadry kobiecej.

•

Rozwój technologii (np. zaawansowany
pomiar statystyk, oglądanie meczów
w technologii VR, wykorzystanie badań
genetycznych do analizy predyspozycji
sportowych dzieci i młodzieży, itp.).

•

Rozwój i wzrost popularności nowych
dziedzin sportu związanych z piłką
siatkową (siatkówka plażowa,
śniegowa, wodna i siedząca).
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CZYNNIKI SUKCESU
Wysokie wyniki sportowe
reprezentacji

Wysoki poziom szkolenia
młodzieży i zawodników

Organizacja dużych imprez
międzynarodowych

Silna pozycja Związku
w strukturach międzynarodowych

Popularność dyscypliny wśród
kibiców, w tym również jako
sportu masowego

Wdrażanie nowych rozwiązań
technologicznych, podnoszących
atrakcyjność dyscypliny w oczach
kibiców
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Cele strategiczne

01

02

03

04

Doskonalenie szkolenia i podnoszenie
kompetencji osób odpowiadających za
rozwój Polskiej Siatkówki.

Zwiększanie popularności siatkówki
oraz promowanie jej jako sportu
masowego.

Zapewnienie stabilnego finansowania
dla inicjatyw PZPS oraz rozwijanie
relacji biznesowych.

Utrzymanie silnej pozycji w strukturach
międzynarodowych i wzmacnianie
organizacji pod względem zarządczym.

Szkolenie na najwyższym poziomie jest
niezbędnym warunkiem do osiągania sukcesów
na arenie międzynarodowej, które są jednym
z Kluczowych Czynników Sukcesu. Przekładają się
one na popularność siatkówki i zainteresowanie
sponsorów. Ambicją Związku jest utrzymanie
pozycji światowego lidera w obszarze szkolenia
młodzieży. Do tego niezbędny jest dalszy rozwój
sztandarowego programu szkoleniowego
Polskiego Związku Piłki Siatkowej - Programu
S.O.S. Kolejnym warunkiem zrealizowania tego
celu jest wykorzystanie najnowszych technologii
i wyników badań w procesie szkolenia.
Innowacje technologiczne są również niezbędne
dla dalszego rozwoju kompetencji wśród
trenerów oraz sędziów.

Niekorzystne zmiany demograficzne oraz zmiana
stylu życia powodują, że aktywność fizyczna
Polaków spada z roku na rok (spadek z 14% do
6% w latach 2013-2018). Ten proces dotyka
również siatkówkę, którą uprawia na poziomie
amatorskim coraz mniej ludzi. By przeciwdziałać
tym negatywnym zjawiskom, PZPS będzie
koncentrował działania marketingowe na takich
aspektach jak rozpoznawalność zawodników
i siatkówka plażowa (z uwagi na ich duży
potencjał), zwiększanie lojalności kibiców,
a także promocja sportu poprzez duże imprezy
odbywające się w Polsce.

Stabilne finansowanie stanowi niezbędny
element funkcjonowania każdej organizacji.
PZPS pragnie zapewnić jak największą stabilność
i bezpieczeństwo finansowania siatkówki
w Polsce, czego elementem jest dywersyfikacja
źródeł przychodów, w tym w szczególności od
sponsorów prywatnych. Niezbędne
w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu
dywersyfikacji źródeł przychodów jest
realizowanie spójnej strategii w obszarach
współpracy z aktualnymi sponsorami oraz
pozyskiwania nowych. PZPS dąży także do bycia
coraz bardziej pożądanym partnerem
społecznym. Inwestycje w sport stanowią dla
biznesu atrakcyjną możliwość realizowania
koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
(CSR), co stanowi dla Związku szansę na
nawiązanie kolejnych, obustronnie korzystnych
partnerstw z sektorem biznesowym.

Ambicją PZPS jest łączenie pasji
charakterystycznej dla entuzjastów siatkówki
z profesjonalizmem cechującym najlepiej
funkcjonujące organizacje. Silna pozycja
w strukturach międzynarodowych pozostaje
Kluczowym Czynnikiem Sukcesu i jednym
z podstawowych priorytetów Związku. Wiąże
się ona zarówno ze współpracą z dużymi
partnerami, w tym międzynarodowymi, jak
i wsparciem mniejszych. Utrzymanie tej pozycji
wymaga sprawnego zarządzania wewnątrz
organizacji. Mając na uwadze wzrost
zainteresowania innymi dyscyplinami
i wyzwania, przed którymi staje Związek
w najbliższych latach, właściwa organizacja pracy
PZPS będzie kluczowa w dostosowywaniu się do
coraz szybciej zmieniającego się otoczenia.
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FINANSE

TRENERZY
SPOŁECZNA
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
BIZNESU

Obszary
strategiczne

PROGRAM
S.O.S.

ZARZĄDZANIE

SZKOLENIE
SĘDZIOWIE

Obszary strategiczne to aspekty funkcjonowania
Związku wydzielone ze względu na tematykę i zakres
odpowiedzialności. W każdym obszarze określone zostały
inicjatywy strategiczne, stanowiące operacyjne ujęcie
zadań, które PZPS będzie realizować w najbliższych latach.
MARKETING
I PR

ORGANIZACJA
ROZGRYWEK

WSPÓŁPRACA
MIĘDZYNARODOWA
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Inicjatywy strategiczne

1
ZARZĄDZANIE

2
WSPÓŁPRACA
MIĘDZYNARODOWA

3
MARKETING
I PR

4
FINANSE

Każda organizacja ma możliwości podnoszenia
sprawności swojego działania, zwiększania
efektywności i lepszego wykorzystania posiadanych
zasobów. W obszarze zarządzania zidentyfikowane
zostały kluczowe inicjatywy, których realizacja będzie
miała na celu podniesienie sprawności działania
organizacji.

5

SPOŁECZNA
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
BIZNESU

6
ORGANIZACJA
ROZGRYWEK

7
SZKOLENIE

Optymalizacją struktury organizacyjnej;
Komunikacją między poszczególnymi komórkami
Związku i przepływem informacji;
Współpracą z interesariuszami.

PROGRAM
S.O.S.

9
TRENERZY

10
SĘDZIOWIE

1.1

1.5

Ustanowienie i wdrożenie harmonogramu
regularnych spotkań statusowych
pomiędzy pionami.

Ustalenie i wdrożenie harmonogramu
spotkań w ramach stałej współpracy
pomiędzy Programem S.O.S., Pionem
Marketingu i PR oraz Pionem
Sportu i Szkolenia.

1.2
Przeprowadzenie badań opinii wśród
kluczowych interesariuszy Związku.

DO NAJWAŻNIEJSZYCH WYZWAŃ NALEŻĄ
KWESTIE ZWIĄZANE Z:

8

1.3

1.6
Optymalizacja modelu zarządzania
rozgrywkami siatkówki plażowej.

Aktualizacja struktury organizacyjnej wraz
z zakresem kompetencji.

1.7

1.4

Ustanowienie procedury działania
w zakresie zapewnienia dostępności osób
umocowanych do reprezentowania
Związku.

Opracowanie polityki współpracy
i pozyskiwania sponsorów oraz partnerów
PZPS.
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Inicjatywy strategiczne

1
ZARZĄDZANIE

2

3

MARKETING
WSPÓŁPRACA
I PR
MIĘDZYNARODOWA

4
FINANSE

Pozycja Polskiego Związku Piłki Siatkowej na arenie
międzynarodowej jest stabilna, lecz możliwe jest jej
dalsze wzmacnianie. PZPS jest jednym z najbardziej
aktywnych związków w kontekście organizacji dużych
imprez o charakterze mistrzowskim. Ambicją PZPS
jest wyznaczanie nowych standardów w siatkówce
międzynarodowej i wpływ na przyszły kształt
dyscypliny.
DO NAJWAŻNIEJSZYCH WYZWAŃ NALEŻĄ
KWESTIE ZWIĄZANE Z:
Wzmocnieniem obecności i wpływu Związku na
struktury międzynarodowe;
Poprawą komunikacji i przepływu informacji;

5

SPOŁECZNA
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
BIZNESU

6
ORGANIZACJA
ROZGRYWEK

7
SZKOLENIE

8
PROGRAM
S.O.S.

9
TRENERZY

10
SĘDZIOWIE

2.1
Uzgodnienie rekomendowanego przez
PZPS kandydata do struktur
międzynarodowych w obszarze szkolenia.

2.2
Ustanowienie i wdrożenie harmonogramu
spotkań pomiędzy zainteresowanymi
pionami PZPS i wybranymi członkami
struktur międzynarodowych.

2.3
Stworzenie międzynarodowej platformy
wymiany wiedzy dla sędziów.

Rozwojem współpracy międzynarodowej.
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Inicjatywy strategiczne

1
ZARZĄDZANIE

2
WSPÓŁPRACA
MIĘDZYNARODOWA

3
MARKETING
I PR

4
FINANSE

Polska siatkówka jest dyscypliną atrakcyjną
marketingowo, co ma bezpośrednie przełożenie na
współpracę ze sponsorami i partnerami biznesowymi
oraz wizerunek Związku.

5

SPOŁECZNA
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
BIZNESU

6
ORGANIZACJA
ROZGRYWEK

7
SZKOLENIE

TRENERZY

10
SĘDZIOWIE

3.5

Dywersyfikacja źródeł przychodów
z tyt. sponsoringu, umów partnerskich i
innych działań - zwiększanie finansowania
z sektora prywatnego.

Wypracowanie polityki promowania
siatkówki plażowej.

3.2

Rozwojem współpracy ze sponsorami i partnerami
biznesowymi;

Opracowanie koncepcji i organizacja
pierwszej edycji Mistrzostw Polski Kibiców.

Promocją siatkówki plażowej;

PROGRAM
S.O.S.

9

3.1

DO NAJWAŻNIEJSZYCH WYZWAŃ NALEŻĄ
KWESTIE ZWIĄZANE Z:

Zwiększeniem rozpoznawalności dyscypliny
i wizerunku zawodników oraz zawodniczek;

8

3.3

3.6
Wdrożenie nowego rozwiązania w trakcie
ME w 2021 roku dla najmłodszych kibiców.

3.7
Rozbudowa potencjału marketingowego
i sportowego I Ligi Kobiet.

Działania zwiększające liczbę członków
Klubu Kibica i atrakcyjność programu.

Promocją I Ligi Kobiet;
Wzrostem popularności dyscypliny wśród kibiców.

3.4
Opracowanie planu i zatwierdzenie
budżetu na działania związane
z promowaniem wizerunku zawodników.
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Inicjatywy strategiczne

1
ZARZĄDZANIE

2
WSPÓŁPRACA
MIĘDZYNARODOWA

3
MARKETING
I PR

Sytuacja finansowa Związku jest stabilizowana
przez długoterminowe umowy sponsorskie,
natomiast organizacja dużych imprez
międzynarodowych daje szansę osiągnięcia
satysfakcjonującego wyniku finansowego.
Do kluczowych inicjatyw w obszarze finansów
będą należały kwestie związane z poprawą
warunków współpracy ze sponsorami i
zapewnienie wzrostu przychodów Związku.

4
FINANSE

5

ORGANIZACJA
SPOŁECZNA
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ROZGRYWEK
BIZNESU

4.1
Wprowadzenie indeksacji do
wszystkich umów sponsorskich
zawartych przez PZPS.

6

7
SZKOLENIE

8
PROGRAM
S.O.S.

9
TRENERZY

Działalność związku sportowego jest związana
z realizacją celów, które wykraczają poza strefę
stricte sportową. Należy do nich popularyzacja
nie tylko samej dyscypliny, ale również
aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży
i dorosłych, zdrowego trybu życia,
a także promocja Polski jako kraju ludzi z pasją
i umiejętnościami. Istotne jest realizowanie
celów z zakresu społecznej odpowiedzialności
biznesu w ramach tak rozumianego szerszego
kontekstu działalności Związku. Inicjatywa
w tym obszarze zakłada realizację wspólnego
projektu wraz z Fundacją Polska Siatkówka.

10
SĘDZIOWIE

5.1
Realizacja wspólnego projektu
społecznego z Fundacją Polska
Siatkówka.
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Inicjatywy strategiczne

1
ZARZĄDZANIE

2
WSPÓŁPRACA
MIĘDZYNARODOWA

3
MARKETING
I PR

Organizacja rozgrywek jest jednym
z kluczowych zadań realizowanych przez PZPS.
Z wyjątkiem najwyższych klas rozgrywkowych –
rozgrywki PlusLigi, KRISPOL 1. Ligi i Ligi
Siatkówki Kobiet - których rozgrywki
organizowane są przez spółkę Polska Liga
Siatkówki S.A., Polski Związek Piłki Siatkowej jest
organizatorem rozgrywek II Ligi Mężczyzn,
I i II Ligi Kobiet, Pucharu Polski (do momentu,
gdy w rozgrywkach występują zespoły PLS SA)
oraz rozgrywek młodzieżowych.
Do najważniejszych zadań w tym obszarze
należą kwestie związane z jednolitymi
kontraktami dla zawodników oraz optymalizacją
zasad organizacji międzynarodowych turniejów
młodzieżowych.

4
FINANSE

5

SPOŁECZNA
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
BIZNESU

6
ORGANIZACJA
ROZGRYWEK

6.1
Opracowanie i wdrożenie
jednolitego kontraktu
sportowego i wizerunkowego
dla zawodników.

6.2
Optymalizacja zasad organizacji
międzynarodowych turniejów
młodzieżowych.

7
SZKOLENIE

8
PROGRAM
S.O.S.

9
TRENERZY

Jednym z najważniejszych zadań Polskiego
Związku Piłki Siatkowej, elementem wizji
dyscypliny i misji Związku, jest wysoki poziom
szkolenia, zarówno młodzieży jak i seniorów.
Inicjatywy zidentyfikowane w tym obszarze
dotyczą takich kwestii jak:
• System rozgrywek młodzieżowych;
• Wykorzystanie analiz statystycznych
i wyników badań w procesach
szkoleniowych;
• Dostępność danych na temat zawodników
znajdujących się w systemie szkolenia.

10
SĘDZIOWIE

7.1
Wprowadzenie programu
do analiz statystycznych Volley
Station w młodzieżowych
reprezentacjach siatkówki
halowej.

7.2
Wprowadzenie aplikacji
komputerowej pod roboczą
nazwą "Baza zawodników
PZPS".

7.3
Opracowanie i przedstawienie
Ministerstwu Sportu
propozycji dot. systemu
nadawania uprawnień
trenerskich.

Strategia Polskiego Związku Piłki Siatkowej na lata 2020-2024 z perspektywą do 2026 roku

18

Inicjatywy strategiczne

1
ZARZĄDZANIE

2
WSPÓŁPRACA
MIĘDZYNARODOWA

3
MARKETING
I PR

Program S.O.S. jest flagowym programem
szkolenia dzieci organizowanym przez Polski
Związek Piłki Siatkowej. Jest to inicjatywa
szkoleniowa realizowana we współpracy ze
szkołami i jest kluczowym działaniem mającym
na celu szkolenie oraz popularyzację dyscypliny
wśród dzieci i młodzieży.

4
FINANSE

5

SPOŁECZNA
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
BIZNESU

6
ORGANIZACJA
ROZGRYWEK

7
SZKOLENIE

DO NAJWAŻNIEJSZYCH WYZWAŃ W TYM
OBSZARZE BĘDĄ NALEŻEĆ
W NADCHODZĄCYCH LATACH:
Szkolenie dzieci i młodzieży według jednolitego
Programu opracowanego przez PZPS;
Wyławianie oraz monitorowanie utalentowanej
młodzieży;
Cykliczne szkolenie nauczycieli i trenerów;
Stworzenie programu dla młodszych dzieci
z roczników klas 1-3 szkoły podstawowej oraz
dalszy wzrost liczby dzieci objętych Programem;
Stabilizacja struktury szkolenia po zmianach
wynikających z przeprowadzonej w 2017 roku
reformy edukacji;
Popularyzacja i przyciąganie do siatkówki
uzdolnionych dzieci.

8
PROGRAM
S.O.S.

9
TRENERZY

10
SĘDZIOWIE

8.1
Podejmowanie działań mających na celu
zwiększenie jakości Programu S.O.S.

8.2
Zorganizowanie wyjazdu na zawody sportowe
o randze międzynarodowej dla najzdolniejszych
uczestników Programu S.O.S.

8.3
Opracowanie struktury Programu S.O.S.
odpowiadającej zmianom w systemie szkolnictwa.

8.4
Podjęcie działań promujących mini-siatkówkę
oraz siatkówkę wśród dzieci w wieku
przedszkolnym.

8.5
Optymalizacja programu Akademii Siatkarskich.
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Inicjatywy strategiczne

1
ZARZĄDZANIE

2
WSPÓŁPRACA
MIĘDZYNARODOWA

3
MARKETING
I PR

Polski Związek Piłki Siatkowej jest
odpowiedzialny za zapewnienie warunków do
rozwoju i wzrostu profesjonalizmu polskich
trenerów siatkarskich. Inicjatywy realizowane
w tym obszarze będą skoncentrowane na
kwestiach:
• Wymiany wiedzy, doświadczeń i informacji
pomiędzy trenerami;
• Usprawnień w organizacji staży
zagranicznych;
• Poprawy komunikacji.

4
FINANSE

5

SPOŁECZNA
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
BIZNESU

6
ORGANIZACJA
ROZGRYWEK

9.1
Prowadzenie działań
wspierających organizację
zagranicznych staży trenerskich.

9.2
Stworzenie platformy wymiany
informacji w formie strony
internetowej Wydziału
Trenerskiego.

9.3
Organizacja forum współpracy
i dokształcania trenerów.

7
SZKOLENIE

8
PROGRAM
S.O.S.

9
TRENERZY

Wysoka jakość sędziowania jest niezbędna
dla zapewnienia właściwego poziomu
imprez siatkarskich, w szczególności
międzynarodowych turniejów na poziomie
mistrzowskim. Polscy sędziowie dysponują
dobrymi warunkami do podnoszenia swoich
kwalifikacji, między innymi ze względu na
częste organizowanie w Polsce turniejów
międzynarodowych. Inicjatywy w tym
obszarze, które będą realizowane
w założonym horyzoncie wdrożenia Strategii,
dotyczyć będą przede wszystkim
wprowadzenia nowych rozwiązań
technicznych, szkolenia i usprawnienia
zarządzania danymi.

10
SĘDZIOWIE

10.1
Zakup i przeprowadzenie
szkoleń z nowego
oprogramowania dla sędziów,
kompatybilnego
z systemem rejestracji.

10.2
Wprowadzenie protokołu
elektronicznego dla klubów
od sezonu 2022/23.
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Polski Związek Piłki Siatkowej, z siedzibą w Warszawie (02-806),
przy ul. Puławskiej 383, wpisany do Rejestru stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych
zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000062347,
dla którego akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, NIP 527-22-01-494, REGON 000866372.

Strategia Polskiego Związku Piłki Siatkowej na lata 2020-2024 z perspektywą do 2026 roku

21

Niniejsza prezentacja jest chroniona prawem autorskim
i może być wykorzystywana jedynie w charakterze informacyjnym.
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