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Rozdział 7 

 

Zarządzanie projektowe w organizacji 
szkolenia piłki siatkowej w Polsce 

 

Maciej Dietl1 

 

 

Streszczenie: 

Artykuł ma na celu przedstawienie oraz ocenę wpływu projektów Polskiego Związku 
Piłki Siatkowej na proces szkolenia piłki siatkowej w Polsce. Szczególną uwagę skierowano 
na innowacyjny projekt Siatkarskich Ośrodków Szkolnych. Na podstawie przeprowadzonych 
badań wywnioskowano, że projekty rozwoju zaproponowane przez Polski Związek Piłki 
Siatkowej w wydatnym stopniu przyczyniają się do rozwoju dyscypliny oraz mogą stanowić 
główny czynnik przyszłych sukcesów sportowych w rywalizacji międzynarodowej. 
Potwierdzono również hipotezę, że zarządzanie projektowe jest rozwiązaniem, które może 
mieć istotny wpływ na uzdrowienie polskiego sportu oraz na poprawę wyników osiąganych 
przez polskich sportowców. 

Słowa kluczowe: zarządzanie projektami, innowacje, piłka siatkowa, szkolenie

Wstęp 

 Współczesny sport zawodowy oraz powszechny ze względu na stale zmieniające się ich 

otoczenie wymagają ciągłego rozwoju. Odpowiednio zarządzane systemy szkolenia młodych 

sportowców mogą w znaczny sposób przyczynić się do poprawy wyników w polskim sporcie 

na poziomie rywalizacji międzynarodowej, a zwłaszcza olimpijskiej. Nie można zapominać 

również o znaczącej roli dostępności do uprawiania sportu oraz krzewienia kultury fizycznej 

wśród dzieci i młodzieży. Właśnie te aspekty stały się głównymi wytycznymi innowacyjnych 

projektów związanych ze szkoleniem młodzieży i dzieci w zakresie piłki siatkowej w Polsce. 

Projekty te realizowane są poprzez współpracę Polskiego Związku Piłki Siatkowej 

oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

                                                                 
1 Maciej Dietl – Uniwersytet Jagielloński 
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 Piłka siatkowa to drugi sport pod względem popularności w Polsce. Choć daleko 

jej jeszcze w tym aspekcie do piłki nożnej, to jednak stała się ciekawym obiektem badań 

naukowych. Wpływ na to ma dynamiczny rozwój tej dyscypliny pod względem sportowym, 

organizacyjnym i medialnym. Wyniki sportowe osiągane przez polskie reprezentacje i kluby 

sportowe są imponujące. Można śmiało stwierdzić, że organizacyjnie Polska spełnia, a nawet 

w niektórych aspektach wyznacza światowe trendy. To właśnie dlatego Polska w ostatnich 

latach jest najczęstszym organizatorem zawodów międzynarodowych w piłce siatkowej 

o randze światowej. Polscy kibice uznawani są za jednych z najlepszych na świecie, a polska 

liga piłki siatkowej postrzegana jest przez fachowców jako trzecia pod względem atrakcyjności, 

zaraz po ligach rosyjskiej i włoskiej. To wszystko ma przełożenie na stale rosnącą popularność 

piłki siatkowej zarówno wśród dorosłych, jak i dzieci i młodzieży. 

 W opracowaniu przedstawiono cele, wytyczne, wyniki oraz sposób koordynacji 

i zarządzania projektami zrealizowanymi w zakresie szkolenia oraz upowszechniania piłki 

siatkowej wśród dzieci i młodzieży w Polsce. Głównym celem jest analiza projektów 

zrealizowanych przez Polski Związek Piłki Siatkowej w kontekście rozwoju szkolenia 

w siatkówce. Realizacja wspomnianych projektów przypadła na lata 2009-2015. W pracy 

skupiono się na następujących projektach związanych ze szkoleniem w piłce siatkowej 

w Polsce: 

 projekt Siatkarskich Ośrodków Szkolnych, 

 projekty wspierające organizację szkolenia piłki siatkowej w Polsce: Polska Akademia 

Siatkówki, Młodzieżowa Akademia Siatkówki, Szkoły Mistrzostwa Sportowego 

pod patronatem Polskiego Związku Piłki Siatkowej. 

Badania, które posłużyły do skonstruowania wniosków diagnostycznych objęły analizę 

dokumentów i literatury związanej z tematem zagadnienia. Przeprowadzono także wywiady 

bezpośrednie z osobami związanymi z organizacją szkolenia i samym szkoleniem 

sportowym w piłce siatkowej. Na pytania dotyczące wspomnianych projektów 

odpowiedzieli: dr Tomasz Klocek 1  i Dariusz Pomykalski 2 . Do analizy projektu Siatkarskich 

Ośrodków Szkolnych posłużyła uproszczona wersja analizy SWOT. 

                                                                 
1  Doktor nauk o kulturze fizycznej. Adiunkt i nauczyciel akademicki Akademii Wychowania Fizycznego 
w Krakowie. Trener piłki siatkowej klasy mistrzowskiej. 
2  Wiceprzewodniczący Wydziału do spraw Młodzieży Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Wiceprezes 
Małopolskiego Związku Piłki Siatkowej oraz aktywny trener zespołów żeńskich. 
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Celem opracowania jest również ocena użyteczności zarządzania projektowego 

w kontekście całościowego procesu zarządzania sportem w Polsce. W opracowaniu 

postawiono pytanie badawcze: czy wprowadzenie zarządzania projektowego do polskiego 

sportu może stać się realną szansą na poprawę aktywności fizycznej w Polsce oraz wyników 

osiąganych przez polskich sportowców.  

W pierwszej części opracowania omówiono znaczenie profesjonalizmu w procesie 

zarządzania sportem. W drugiej części podjęto problem zarządzania projektami sportowymi. 

Zdefiniowano pojęcie projektu oraz zarządzania projektem. Na przykładzie systemu powtórek 

„video challenge” omówiono poszczególne fazy projektu. Zwrócono również uwagę na rolę 

projektów innowacyjnych w sporcie. Trzecia część opracowania zaprezentowano trzy 

projekty: Program Upowszechniania Sportu Wśród Dzieci i Młodzieży na lata 2012-2015, 

Akademia Polskiej Siatkówki oraz Młodzieżowa Akademia Siatkówki. Charakterystykę 

wzbogacono o analizę SWOT i statystyki liczbowe projektów. W części czwartej oceniono 

znaczenie oraz omówiono perspektywy, jakie niesie ze sobą koncepcja zarządzania projektami 

w procesie zarządzania sportem w Polsce. Ostatnią część pracy stanowi podsumowanie 

z wnioskami wypływającymi z badań.  

Profesjonalizm w zarządzaniu sportem 

  Zarządzanie sportem jest jeszcze młodą dyscypliną naukową, ale stale się rozwijającą. 

W zarządzaniu sportem podstawę stanowi interdyscyplinarność. Zarządzanie, a zwłaszcza 

zarządzanie sportem, nie jest jeszcze ostatecznie zdefiniowaną i ukształtowaną dziedziną, 

choć ciągle dąży się do jej zdecydowanej profesjonalizacji (Klisiński 2000). 

 Zarządzanie w sporcie jest obecne w sporcie od jego początków. Od zawsze wymaga 

określenia zasad rywalizacji, budowy obiektów sportowych, organizacji rozrywek. 

Współczesne organizacje sportowe to także działania biznesowe na trudnym rynku 

sportowym. Dlatego też zarządzanie profesjonalnym klubem wymaga połączenia zadań 

sportowych, jak i komercyjnych (Suwała 2009). Patrząc na najlepiej zarządzane 

i zorganizowane kluby możemy, uwzględniając uwarunkowania lokalne, stworzyć 

profesjonalne przedsiębiorstwo działające w sektorze sportowym. Ludzie i połączone siecią 

powiązań kapitały dadzą wymierny wynik w postaci samofinansującej się organizacji.  
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 Tak więc profesjonalizacja zarządzania w sporcie staje się kluczowym 

zagadnieniem: „Przez profesjonalizację zarządzania rozumie się to, że prowadzenie 

przedsiębiorstwa w społeczeństwach wysoko rozwiniętych, z zaawansowanym podziałem 

pracy stało się już dawno "zawodem" w tym sensie, iż dla jego skuteczności niezbędne 

jest ukierunkowane wykształcenie i doświadczenie zawodowe” (Steinmann 1992). 

Zarządzanie projektami sportowymi 

Zarządzanie projektami staje się coraz bardziej popularnym trendem w sektorze 

sportu. Wraz z rozwojem nauki związanej z dyscypliną samego zarządzania oraz nauk 

o tematyce zarządzania w sporcie, menedżerowie sportowi zaczynają wprowadzać 

rozwiązania oparte na studiach przypadku innych projektów lub stosują metodę 

benchmarkingu. Związane jest to z profesjonalizacją i zmianą podejścia do sportu na bardziej 

biznesowe. Właśnie mechanizmy i metody zawarte w zarządzaniu projektami mogą stanowić 

nową oraz innowacyjną jakość w zarządzaniu kulturą sportową w Polsce. 

Na samym początku należy zdefiniować pojęcia projektu i zarządzania projektem. 

Projekt to zadanie jednorazowe o zdefiniowanym czasie trwania, przydzielonych niezbędnych 

zasobach i określonym celu jego realizacji. W biznesie projekt bardzo często skupia 

się na dostarczeniu rozwiązania problemu inwestora (Niedbała 2008). Samo zarządzanie 

projektami definiowane jest jako czynność, przy której stosujemy zdobytą wiedzę, 

umiejętności, narzędzia oraz techniki w celu realizacji określonych celów i spełnienia wymagań 

danego projektu (Wrycza 2010). Zarządzanie projektami można rozumieć jako koncepcję 

kierowania złożonymi przedsięwzięciami o określonych celach do spełnienia. Obejmuje 

ono czynności kierownicze i koordynacyjne dotyczące danego projektu. Mamy tu do czynienia 

z procesami planowania, nadzorowania i sterowania działaniami w obrębie grupy projektowej 

(Prussak i Wyrwicka 1997). 

Projekty są z charakteru niepowtarzalne, stąd ilość kryteriów podziału projektów 

w zasadzie jest taka jak projektów. Jedna z możliwych klasyfikacji (Panfil 2004) wyróżnia 

projekty ze względu na:  

 źródło pochodzenia zlecenia – wewnętrzne i zewnętrzne, 

 charakter rezultatu – twarde, miękkie i mieszane, 
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 stopień innowacyjności przedsięwzięcia – wysoki i niski, 

 rozmiar projektu – duży, średni, mały. 

W projektach sportowych, podobnie do projektów o innym charakterze, można 

wyróżnić kilka wyodrębnionych faz (Krawiec 2000). Zostaną tutaj przedstawione 

na przykładzie wprowadzania systemu challenge3 do piłki siatkowej :  

 określenie użyteczności projektu - zdefiniowano potrzebę weryfikacji decyzji 

sędziowskich w piłce siatkowej ze względu na sporą liczbę sędziowskich pomyłek 

wpływających na wynik rywalizacji sportowej; 

 projektowanie koncepcji - wymyślono koncepcję rozwiązania problemu poprzez 

wprowadzenie do przebiegu zawodów systemu powtórek telewizyjnych, które 

pozwolą drużynom zweryfikować decyzję sędziego, będącą w ich przekonaniu błędną. 

 projektowanie i specyfikacja - zaprojektowano system od strony technicznej; 

określono wytyczne dotyczące ilości kamer, ich specyfikacji oraz sposobu 

ich rozmieszczenia w hali sportowej, a także specyfikację programów służących 

do odtwarzania zapisu wideo na komputerze obsługiwanym przez osobę 

odpowiedzialną za to zadanie, 

 budowa i testowanie prototypu - po stworzeniu prototyp został przetestowany po raz 

pierwszy podczas zawodów o Puchar Polski w piłce siatkowej w 2008 roku, a na arenie 

międzynarodowej w 2010 roku podczas spotkań towarzyskich reprezentacji Polski 

i Brazylii, 

 produkcja, realizacja - pozytywna ocena zastosowania projektu zdecydowała 

o wprowadzeniu tego rozwiązania na stałe do rozgrywek PlusLigi w Polsce; 

zastosowano go również podczas Mistrzostw Europy w 2013 roku w Polsce i Danii. 

Projekt odniósł spory sukces i towarzyszy dziś większości dużych imprez sportowych 

związanych z piłką siatkową na świecie. Był wykorzystywany także w Mistrzostwach 

Świata w Polsce w 2014 roku.  

Coraz większą rolę projekty innowacyjne zaczynają odgrywać w polskim i światowym 

sporcie. Temat zarządzania projektowego w sporcie w Polsce został poruszony przez byłą 

Minister Sportu i Turystyki Joannę Muchę, która po niezadawalających występach polskich 

                                                                 
3 Innowacyjne rozwiązanie wprowadzone przez Polski Związek Piłki Siatkowej i Telewizji Polsat dające za pomocą 
kamer możliwość zweryfikowania decyzji sędziowskiej podczas meczu piłki siatkowej. 
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sportowców podczas trzech ostatnich Igrzysk Olimpijskich w Atenach, Pekinie i Londynie 

zdecydowała o wprowadzeniu planu rozwoju i uzdrowienia polskiego sportu wyczynowego. 

W licznych wywiadach podkreślała potrzebę postawienia na sport powszechny, 

doprowadzenia do zmian w związkach sportowych oraz konieczności wdrożenia podejścia 

projektowego zwłaszcza w finansowaniu działalności. Uzależniła wręcz stopień finansowania  

związków od realizacji projektów (Ministerstwo Sportu i Turystyki 2013).  

Wynikiem prac Ministerstwa było wprowadzenie licznych projektów i programów 

związanych z upowszechnianiem sportu i kultury fizycznej zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, 

takich jak: Program Upowszechniania Sportu Wśród Dzieci i Młodzieży w Zakresie Piłki 

Siatkowej na lata 2012-2015, Orlik Volleymania, Nasz Orlik, Stop zwolnieniom z WF-u, Mały 

Mistrz, Umiem Pływać, Narodowy Dzień Sportu, Multi Sport. Należy zaakcentować, że wraz 

z rozwojem projektów w sporcie powinno się zadbać o rozwój dyscypliny zarządzania 

projektami o tej konkretnej specyfice. Konieczny jest rozwój badań w tej dziedzinie 

oraz stworzenie systemu umożliwiającego dostęp do sprawdzonych rozwiązań dla wszystkich 

osób tworzących sport w Polsce.  

Projekty sportowe w szkoleniu piłki siatkowej w Polsce  

Pierwszy z omawianych projektów to Program Upowszechniania Sportu Wśród Dzieci 

i Młodzieży w Zakresie Piłki Siatkowej na lata 2012-2015. Program będący wspólną inicjatywą 

Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiego Związku Piłki siatkowej to pionierskie 

i innowacyjne przedsięwzięcie w skali kraju. Głównym jego celem jest popularyzacja postaw 

prosportowych wśród dzieci i młodzieży poprzez uprawianie piłki siatkowej oraz stworzenie 

zaplecza dla sportu wyczynowego i narodowych zespołów olimpijskich.  

Główne zadania Programu :  

 szkolenie kadr sportowych do specjalistycznej pracy z dziećmi i młodzieżą, 

 utworzenie Siatkarskich Ośrodków Szkolnych, 

 wspieranie młodzieżowych klubów i sekcji piłki siatkowej, 

 organizacja ogólnopolskiego turnieju piłki siatkowej Orlik Volleymania. 

Najważniejszym zadaniem okazało się utworzenie Siatkarskich Ośrodków Szkolnych 

(SOS). Składają się one z trzech siatkarskich klas gimnazjalnych oraz jednej siatkarskiej klasy 
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licealnej w każdym województwie. Szkolenie odbywa się osobno dla chłopców i dla dziewcząt 

w 139 szkołach na terenie całej Polski, które spełniły starannie określone wymagania. Szkoły 

biorące udział w Programie zostały wyposażone w specjalistyczny sprzęt sportowy 

i multimedialny, pieniądze na badania i opiekę medyczną oraz udział w rozgrywkach 

ogólnopolskich. Nauczyciele pracujący w SOS zostali zaopatrzeni w pomoce dydaktyczne 

i materiały szkoleniowe oraz organizowane są dla nich kursokonferencje doszkalające. 

Za pomocą specjalnej platformy multimedialnej dokumentują oni swoją pracę oraz postępy 

uczniów. Dla dzieci z klas podstawowych na wybudowanych boiskach w programie Moje 

Boiska – Orlik 2012 zorganizowano cykl turniejów o zasięgu ogólnopolskim. 

Dane statystyczne dotyczące realizacji programu od 2012 do 2014 (tabela 7.1) 

potwierdzają, że każdego roku liczba szkół, uczniów i nauczycieli w Programie wzrasta. 

Jest to związane z dostrzeżeniem przez szkoły profitów z uczestnictwa w Programie 

oraz pozytywną opinią dyrektorów placówek, w których SOS funkcjonują od samego początku 

Programu. Zwiększona liczba nauczycieli jest konsekwencją objęcia programem nowych szkół. 

Intersująco przedstawia się liczba uczestników turnieju Orlik Volleymania. Teoretycznie 

ich liczebność zmniejszyła się o ponad połowę. W rzeczywistości organizatorzy po 2012 roku 

musieli zmienić zasady turnieju, ponieważ liczba uczestników i zainteresowanie były tak duże, 

że rozgrywki zaczęły generować zbyt duże koszty organizacyjne. 

Tabela 7.1. Program Upowszechniania Sportu Wśród Dzieci i Młodzieży w Zakresie Piłki 

Siatkowej na lata 2012-2015 

Wyszczególnienie Rok 2012 2014 

Liczba szkół objętych programem S.O.S. 128 136 

Liczba uczniów objętych programem 3100 6500 

Liczba nauczycieli objętych programem 288 300 

Liczba uczestników Orlik Volleymania 24 000 11 520 

Źródło: opracowanie własne na podstawie  http://www.akademiasiatkowki.com.pl/ 
i http://www.mlodziezowasiatkowka.pl/. 

 

Program w środowisku sportowym siatkarskim wzbudził bardzo pozytywne emocje. 

Postawiono w nim na popularyzację dyscypliny i masowość przedsięwzięcia. Jest to pierwsza 

tak duża inwestycja (26 milionów zł rocznie) Ministerstwa Sportu i Turystyki w daną dyscyplinę 

sportu. Bardzo wysoko oceniony przez trenerów i szkoleniowców został pomysł zunifikowania 

http://www.akademiasiatkowki.com.pl/
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programu kształcenia dzieci i młodzieży. Ważnym elementem programu jest jego dostępność 

dla wszystkich biorących udział w programie nauczycieli i instruktorów (Klocek, Pomykalski 

– wywiad bezpośredni). 

Przedstawiona poniżej analiza SWOT prezentuje najistotniejsze mocne strony i szanse 

programu, a także jego niedociągnięcia i zagrożenia (rysunek 7.1).  

Rysunek 7.1. Analiza SWOT projektu Siatkarskich Ośrodków Szkolnych 

 
MOCNE STRONY 

 zunifikowany program szkolenia 

 sprzęt sportowy dla szkół 

 opieka lekarska dla uczniów 

 materiały dydaktyczne dla nauczycieli 
i trenerów 

 kursokonferencje doszkalające 

 platforma multimedialna i system raportowania 
wyników 

 innowacyjność przedsięwzięcia 

 wykorzystanie technologii w projekcie 

 projekty wspierające 

 system ogólnopolskiej rywalizacji sportowej 
S.O.S. 

 akcje pozasportowe organizowane dla uczniów 
placówek 

 

SŁABE STRONY 

 przypadkowy nabór do klas objętych szkoleniem 

 słaby poziom nauczania w szkołach z programem 
S.O.S. 

 przymusowa kontynuacja nauki w innym mieście 
(tylko jedno liceum w województwie) 

 spore wymagania projektu w stosunku do szkół 

 zaledwie trzyletni czas trwania projektu 

 
SZANSE 

 wsparcie Ministerstwa Sportu i Turystyki 

 patronat Polskiego Związku Piłki Siatkowej 

 rosnąca popularność piłki siatkowej w Polsce 

 rosnąca medialność piłki siatkowej w Polsce 

 Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej w Polsce 
w 2014 roku oraz inne duże imprezy siatkarskie 

 aktywność jednostek samorządu terytorialnego 

 sukcesy reprezentacji Polski i polskich drużyn 
klubowych 

 moda na aktywność fizyczną 
 

 
ZAGROŻENIA 

 brak wsparcia ze strony Ministerstwa po 2015 
roku 

 brak jasno określonej strategii finansowania 
ośrodków po zakończeniu programu 

 popularność innych dyscyplin sportu (zwłaszcza 
piłka nożna) 

 chęć wprowadzenia podobnego programu dla 
piłki ręcznej i koszykówki 

 przyzwyczajenie młodzieży do sprzętu 
i rozgrywek (ich brak może być przyczyną 
rezygnacji z zajęć) 

 konkurencyjne szkolenie w klubach 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Podstawowym wnioskiem płynącym z analizy jest fakt, że projekt ma więcej mocnych 

stron niż słabych. Idea oraz innowacyjność przedsięwzięcia, technologia wykorzystana 

do realizacji projektu, zunifikowany program szkolenia, podnoszenie kwalifikacji kadry 
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nauczycielskiej oraz trenerskiej w połączeniu ze wsparciem prężnie działającego Polskiego 

Związku Piłki Siatkowej i Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz samorządów terytorialnych 

pozwalają optymistycznie podchodzić do przyszłości przedsięwzięcia. Wprawdzie istnieją 

słabe strony i zagrożenia dla powodzenia projektu, ale dzięki świadomości ich istnienia 

oraz monitorowaniu ich przez koordynatorów, można je wyeliminować bądź złagodzić 

ich działanie.  

Poważniejszym zagrożeniem jest jednak brak sprecyzowanego systemu finansowania 

ośrodków po zakończeniu Programu w 2015 roku. Niewiadomymi jest wiele kwestii, 

m.in.: kto zajmie się finansowaniem zajęć, wyjazdów, sprzętu ulegającego amortyzacji? 

Czy uczniowie przyzwyczajeni do warunków, które można było im zagwarantować dzięki 

realizacji przedsięwzięcia, będą nadal z takim samym zapałem przychodzić na zajęcia 

i trenować? Czy jednostki samorządu terytorialnego, szkoły i PZPS są w stanie utrzymać 

projekt na takim samym poziomie? Ale to przecież dzięki Programowi istnieje szansa, że wiele 

więcej dzieci i młodzieży będzie trenować oraz zainteresuje się tematem sportu i piłki 

siatkowej. To wiąże się również z rodzinami, a nie jest tajemnicą, że na tym etapie szkolenia 

najczęściej głównymi sponsorami są właśnie rodzice. Czy profesjonalizm oraz konkretne 

działania marketingowe nakłonią rodziców w zainwestowanie w lokalne kluby? 

W tym przypadku zasada masowości przedsięwzięcia jest znakomitym rozwiązaniem dającym 

spore możliwości.  

Ważnym elementem projektu jest zunifikowany program szkolenia młodzieży 

oraz nauczycieli i trenerów. Pozwala on nauczyć się osobom prowadzącym zajęcia, 

w jaki sposób zachęcić młodzież do chodzenia na zajęcia sportowe, przeprowadzać ciekawe 

i interesujące zajęcia, które sprawiają, że nawet tak wymagająca dyscyplina, jak piłka siatkowa 

może być dostępna i przyjemna. Co więcej, można mieć nadzieję, że opracowania i publikacje, 

a może i internetowy system raportowania (stworzony na jego potrzeby) staną się stałym 

elementem szkolenia piłki siatkowej w Polsce. 

Projekty realizowane przez Polski Związek Piłki Siatkowej uzupełniają się i nie kopiują 

swojej tematyki i zawartości. Można tu faktycznie powiedzieć o stworzeniu przez PZPS 

kompatybilnego i świetnie zorganizowanego systemu szkolenia obejmującego wszystkie 

aspekty i osoby biorące w nim udział. Komplementarnymi elementami są kolejne 

dwa projekty: Akademia Polskiej Siatkówki i Młodzieżowa Akademia Siatkówki. 
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Akademia Polskiej Siatkówki to portal przeznaczony dla zawodników, trenerów, 

instruktorów, nauczycieli, rodziców, menedżerów oraz dla wszystkich zainteresowanych piłką 

siatkową. Na portalu umieszczane są materiały dydaktyczne poszerzające wiedzę na temat 

nowoczesnych metod szkolenia w siatkówce (http://www.akademiasiatkowki.com.pl/ 

15.09.2014). 

Misją Akademii jest dostarczenie innowacyjnych, profesjonalnych i kompleksowych 

rozwiązań poprzez tworzenie i realizację zunifikowanego programu kształcenia zgodnie 

ze światowymi standardami. W skład zespołu koordynującego pracę całego portalu wchodzą 

najwięksi polscy specjaliści i wybitni trenerzy oraz byli zawodnicy. Przy wykorzystaniu sporej 

popularności dyscypliny w Polsce (GUS 2012) oraz dobrej koniunkturze portal chce dotrzeć 

do szerokiej grupy odbiorców. Pozwoli to na zrealizowanie następujących celów postawionych 

w projekcie: 

 realizacja programu edukacyjnego dla nauczycieli, trenerów i instruktorów, 

 opracowanie i wdrożenie zunifikowanego systemu kształcenia dzieci i młodzieży 

w dziedzinie piłki siatkowej, 

 wsparcie doboru i selekcji najzdolniejszej młodzieży, 

 kształcenie menedżerów w piłce siatkowej, 

 edukacja zawodników i zawodniczek oraz rodziców dotycząca procesu planowania 

kariery zawodniczej, 

 prowadzenie działalności wydawniczej dotyczącej szkolenia w piłce siatkowej. 

Drugim projektem wspierającym szkolenie piłki siatkowej w Polsce jest wspomniana 

Młodzieżowa Akademia Siatkówki. Jest ona zbliżona w swych celach Akademia Polskiej 

Siatkówki (tabela 7.2). 

Jednak mimo podobnych celów między obu projektami występują znaczące różnice. 

Głównym ośrodkiem zainteresowania Młodzieżowej Akademii Siatkówki są Siatkarskie 

Ośrodki Szkolne. Szefem projektu jest były siatkarz, reprezentant Polski, trener reprezentacji 

Polski oraz działacz Polskiego Związku Piłki Siatkowej – Waldemar Wspaniały. Pomagają 

mu wybitni specjaliści znani z pracy z polskimi reprezentacjami młodzieżowymi: Zbigniew 

Krzyżanowski i Wojciech Kasza. Wraz z liczną grupą koordynatorów regionalnych 

i wojewódzkich projektu SOS opiekują się ośrodkami, jak i samym portalem. Portal zawiera 

informacje zarówno dla nauczycieli i trenerów, jak i dzieci i rodziców. Poprzez zastosowanie 

http://www.akademiasiatkowki.com.pl/
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najnowocześniejszych narzędzi internetowych i multimedialnych projekt ma szansę przekonać 

nauczycieli i trenerów do wykorzystywania nowych technologii w treningu młodzieży. 

Tabela 7.2 Różnice pomiędzy portalem Akademia Polskiej Siatkówki a portalem 

Młodzieżowa Akademia Siatkówki 

Cecha Nazwa portalu Akademia Polskiej Siatkówki Młodzieżowa Akademia Siatkówki 

Typ projektu Portal internetowy 
Portal i platforma internetowa 

dla nauczycieli S.O.S. 

Tematyka projektu 

Aspekty związane ze szkoleniem 
wszystkich grup wiekowych oraz 
funkcjonowaniem siatkarskich 

klubów sportowych  

Szkolenie młodzieży,  Siatkarskie 
Ośrodki Szkolne 

Odbiorcy projektu 
Nauczyciele, trenerzy, 

menedżerowie, zawodnicy, 
studenci, rodzice 

Nauczyciele, trenerzy, dyrektorzy 
szkół objętych programem S.O.S., 

dzieci, rodzice 

Tematyka materiałów i publikacji 

Związana nie tylko ze szkoleniem, 
ale również z finansowaniem 

i zarządzaniem klubami 
siatkarskimi 

Związana głównie ze szkoleniem 
młodzieży i funkcjonowaniem 

S.O.S. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.akademiasiatkowki.com.pl/ 
i http://www.mlodziezowasiatkowka.pl/. 

 

Oba projekty razem tworzą potężne narzędzie edukacyjne dla wszystkich 

poszukujących wiedzy z zakresu szkolenia piłki siatkowej. W dobie internetu takie 

wspomaganie Programu Upowszechniania Sportu Wśród Dzieci i Młodzieży w Zakresie Piłki 

Siatkowej na lata 2012-2015 wydaje się być niezbędnym elementem organizacji całego 

systemu szkolenia. 

Znaczenie i ocena podejścia projektowego w zarządzaniu 
sportem 

 Podejście projektowe ma uzasadnione zastosowanie w zarządzaniu sportem 

ze względu na kilka wyznaczników:  

 każdy projekt ma określony cel, który musi być tożsamy z ogólną strategią rozwoju 

sportu w Polsce, 

 każdy projekt musi spełniać określone wymagania, które o wiele łatwiej 

jest zweryfikować w postaci przedsięwzięcia, 

 wyniki projektów oraz sprawozdania z ich realizacji są monitorowane przez organy 

przeznaczające na nie środki, 

http://www.akademiasiatkowki.com.pl/
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 w projektach zdefiniowane są osoby ponoszące odpowiedzialność za ich powodzenie, 

nie dochodzi do polaryzacji odpowiedzialności. 

 dzięki raportom z realizacji projektów można je stale udoskonalać, 

 projekty zazwyczaj posiadają określony harmonogram i kosztorys, 

 przy tworzeniu i realizacji projektu pracują specjaliści, 

 podział ról i obowiązków w realizacji poszczególnych zadań projektowych, 

 prowadzone badania naukowe związane z projektowaniem, przeprowadzaniem 

i oceną projektu, 

 przeprowadzanie inicjatyw w postaci projektów świadczy o aktywności podmiotów 

sportowych, 

 pomoc w pozyskiwaniu sponsorów na jednorazowe innowacyjne i unikatowe projekty. 

Przede wszystkim podejście projektowe i powstawanie nowych projektów oparte 

są  na raportach i badaniach dotyczących zarówno wyników w sporcie wyczynowym, 

jak i zainteresowań oraz uczestnictwa dzieci, młodzieży i dorosłych w rekreacyjnej formie 

sportu. Badania oraz raportowanie tendencji, zmian i kierunków w polskim sporcie 

są najlepszą drogą do opracowania systemu rozwoju sportu w kraju oraz daje możliwość 

faktycznego „uleczenia sportu wyczynowego”. Promowanie dyscyplin i związków za inicjatywy 

i wyniki jest bardzo motywującym zjawiskiem dla tych organizacji i pozytywnie wpływa 

na efektywność ich działania. Konieczność rozliczania się z dokonań powinna stanowić 

najlepszą formę aktywizacji związków sportowych, lecz nie można dopuścić do powstawania 

projektów niezwiązanych z głównymi celami rozwoju sportu w Polsce.  

Wraz z rozwojem projektów w sporcie powinno się zadbać o rozwój dyscypliny 

zarządzania projektami o tej konkretnej specyfice. Konieczny jest rozwój badań 

w tej dziedzinie oraz stworzenie systemu dającego dostęp do sprawdzonych rozwiązań 

dla wszystkich osób tworzących sport w Polsce. Mógłby to być przykładowo portal tematyczny 

lub po prostu baza dobrych praktyk z zakresu projektów w sporcie. Beneficjentem takich 

rozwiązań mogłyby być zarówno związki sportowe, jak i każdy nauczyciel w szkole, który 

również nierzadko zarządza tymi mniejszymi projektami sportowymi na poziomie szkoły. 

Byłoby to zgodne ze stwierdzeniem, że „sport wyczynowy zaczyna się w szkole”, a przy okazji 

zgodne z celami strategii rozwoju sportu powszechnego w Polsce. 
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Podsumowanie 

Zarządzanie projektowe w istotny sposób wpływa na rozwój systemu szkolenia piłki 

siatkowej w Polsce. Projekty realizowane przez Polski Związek Piłki Siatkowej ze wsparciem 

Ministerstwa Sportu i Turystyki wydatnie wspomagają proces szkolenia piłki siatkowej 

i popularyzacji dyscypliny wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w Polsce. Realizowane 

są zgodnie z celami i wytycznymi ogólnej strategii rozwoju sportu powszechnego 

i zawodowego. Dzięki Programowi Upowszechniania Sportu Wśród Dzieci i Młodzieży 

w Zakresie Piłki Siatkowej na lata 2012-2015 i projektom wspierającym istnieje szansa, 

aby powstał spójny i pragmatyczny system pozwalający kształcić profesjonalnych 

zawodników, nauczycieli, trenerów oraz menedżerów. 

Projekt Siatkarskich Ośrodków Szkolnych wpływa pozytywnie na relacje pomiędzy 

szkołami, klubami oraz jednostkami samorządu terytorialnego i dzięki niemu zwłaszcza 

samorządy zwróciły wreszcie uwagę na konieczność wspierania i popularyzowania piłki 

siatkowej, sportu powszechnego i aktywności fizycznej zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. 

Znaczące finansowanie przeznaczone na to przedsięwzięcie pozwoliło stworzyć innowacyjny 

Program mogący w przyszłości posłużyć za wzorzec w popularyzacji innych dyscyplin sportu. 

Świetnym wsparciem dla Programu są innowacyjne projekty Akademii Polskiej 

Siatkówki, Młodzieżowej Akademii Siatkówki i Szkół Mistrzostwa Sportowego pod patronem 

PZPS. Dwa pierwsze są przedsięwzięciami zupełnie innowacyjnymi w polskim sporcie. Opierają 

się na wykorzystaniu technologii komputerowej oraz internetu. Stanowią pierwsze realne 

wsparcie dla nauczycieli, instruktorów i trenerów będących jednym z głównych elementów 

systemu szkolenia piłki siatkowej w Polsce. Wszyscy beneficjenci projektów jednoznacznie 

wskazują na zunifikowany program szkolenia oraz internetowy system raportowania 

postępów jako największe osiągnięcie Programu i projektów. 

Zakładając, że zarzadzanie projektowe w sporcie jest właściwym rozwiązaniem, 

proponuje się prowadzenie badań wspomagających i udoskonalających tę metodę zarządzania 

w tym specyficznym obszarze.  
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Volleyball training in Poland as an example of project management 

The aim of this paper is to present and evaluate the impact of the projects of Polish Volleyball 
Association on the process of the volleyball training in Poland. The main focus of this study 
are the Volleyball Training Centers. On the basis of data analysis, bibliography and direct 
interviews it can be concluded that the volleyball training projects developed by the Polish 
Volleyball Association have a significant impact on the development of volleyball in Poland 
and can potentially result in future success on the international level. Moreover, project 
management has been confirmed to be a great factor enhancing the condition of sports 
in Poland and the performance of Polish athletes.    

Keywords : project management, innovation, volleyball, training
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