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Krok 1: Identyfikacja celów PZS

Krok 2: Identyfikacja barier/wyzwań strukturalnych

Krok 3: Propozycje rozwiązań



Zarządzanie strategiczne
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Zespół tworzący strategie powinien kierować sie zasadami:

• Celowości

• Myślenia strategicznego

• Podejścia systemowego

• Wyboru strategicznego

• Przewagi konkurencyjnej

• Kreatywności

• Reakcji w warunkach nadzwyczajnych



Porównanie modeli zarządzania sportem

Wyszczególnienie
Model  

biurokratyczny

Model 

przedsiębiorczy
Model strategiczny

Sposób zarządzania Hierarchia Rynek Sieć

Podstawa normatywna
Prawo 

administracyjne
Kontrakty Konwencje

Styl kierowania
Biurokratyczny –

administrowanie

Menedżerski –

zarządzanie

Partnerski –

konsultowanie

Charakter relacji 
Dominacja i 

podporządkowanie

Konkurencja

i współpraca

Równość

i współzależność

Cel działań Utrwalanie porządku Wywoływanie zmian

Budowanie 

porozumienia 

społecznego

Ukierunkowanie 

działań
Procedury Efekty Potrzeby

Organizacja państwa
Układy 

monocentryczne

Układy 

autonomiczne

Społeczeństwo 

obywatelskie
Źródło: J. Żyśko (2007)



Diagnoza stanu organizacyjnego pzs
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Analiza działalności polskich związków sportowych 

prowadzi do jednego zasadniczego wniosku w zakresie 

systemu zarządzania tymi organizacjami. PZS są, 

generalnie rzecz ujmując, słabo przygotowane do pełnienia 

swoich zadań od strony zarządczej. Jednym z obszarów, 

który został zidentyfikowany jako deficytowy jest 

zarządzanie strategiczne



Zdolność zarządzania strategicznego



Struktura stowarzyszeniowa
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Kodeks dobrego zarządzania dla PZS
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Wytyczne ogólne 
odnoszące się do obszaru organizacyjnego 
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 wyodrębnienie władz PZS oraz zdefiniowanie ich kompetencji,
 procedura wyboru władz PZS i uzupełniania ich składu,
 długość kadencji władz PZS oraz liczba kadencji prezesa,
 liczba członków władz PZS i zakres ich zadań,
 tworzenie grup roboczych lub komisji,
 regularność spotkań zarządu oraz walnego zgromadzenia członków 

lub delegatów,
 wynagrodzenia w PZS, w tym wypłacane ze środków MSiT.



Wytyczne bezwzględnie wiążące do 
uregulowania w statucie
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 Wskazanie z nazwy organów PZS

 Wyodrębnienie walnego zgromadzenia członków lub delegatów

 Wyodrębnienie zarządu

 Wyodrębnienie organu kontroli wewnętrznej

 Określenie kompetencji poszczególnych organów

 Określenie warunków ważności uchwał (decyzji) organów PZS

 Określenie zasad wyboru delegatów na walne zgromadzenie i czasu trwania ich 

mandatu, jeżeli w danym związku członków na walnym zgromadzeniu 

reprezentują delegaci

 Określenie zasad wyboru członków poszczególnych organów

 Wprowadzenie zasady tajności głosowania w trakcie wyboru członków 

poszczególnych organów PZS

 Określenie sposobu działania PZS w przypadku zdekompletowania składu 

organu (organów)



Wytyczne bezwzględnie wiążące do 
uregulowanie w statucie
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 Określenie długości kadencji organów PZS

 Kadencja władz PZS nie może być dłuższa niż 4 lata

 Określenie maksymalnej liczby członków zarządu

 Określenie liczby dopuszczalnych kadencji prezesa, jednak nie więcej niż 2 

następujące po sobie

 Określenie częstotliwości spotkań walnego zgromadzenia członków lub delegatów 

(nie rzadziej jednak niż raz w roku)

 Określenie, z jakim wyprzedzeniem członkowie PZS powinni być powiadamiani o 

terminie wyborczego walnego zgromadzenia członków lub delegatów

 Zagwarantowanie możliwości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 

członków lub delegatów na wniosek określonej ilościowo grupy członków

 Określenie warunków wynagradzania członków zarządu za czynności wykonywane 

w związku z pełniona przez nich funkcja, jednak z zastrzeżeniem, że nie może ono 

pochodzić ze środków dotacji MSiT otrzymanych przez związek

 Określenie przesłanek oraz trybu utraty/pozbawienia członkostwa w organach PZS



Wytyczne bezwzględnie wiążące do 
uregulowanie w innych dokumentach
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 Do każdego członka zarządu przypisany jest zakres jego odpowiedzialności –

regulamin pracy zarządu
 Określenie trybu działania (pracy) zarządu - regulamin pracy zarządu lub statut

 Określenie częstotliwości spotkań zarządu - regulamin pracy zarządu lub statut

 Obowiązek sporządzania protokołów, zawierających co najmniej informacje o 

osobach uczestniczących w posiedzeniach, przebiegu posiedzeń oraz decyzjach 

podjętych przez organy – protokoły z posiedzeń organów PZS 

 PZS informuje o wysokości wynagrodzeń swoich pracowników w części, w jakiej są 

one wypłacane ze środków dotacji MSiT – sprawozdania z realizacji zadań 

publicznych lub sprawozdanie finansowe



Wytyczne wiążące warunkowo do 
uregulowanie w innych dokumentach
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 Grupy robocze lub komisje maja swój regulamin i jasno określony zakres zadań 

– regulamin działania grupy lub komisji

 Tworzone są protokoły z posiedzeń grup roboczych lub komisji – protokoły z 

posiedzeń lub sprawozdania
 PZS publikuje informacje o wykształceniu, kompetencjach, umiejętnościach i 

doświadczeniu członków zarządu - strona internetowa PZS

 PZS, posiadający terenowe jednostki organizacyjne, określa:

 zasady tworzenia oraz rozwiązania terenowej jednostki organizacyjnej,

 strukturę organizacyjna terenowej jednostki  organizacyjnej,

 organy terenowej jednostki organizacyjnej, w tym zarząd, oraz tryb dokonywania ich

wyboru lub powoływania,

 możliwość otrzymywania przez członków zarządu terenowej jednostki 

organizacyjnej wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną 

funkcją, w przypadku gdy w statucie stowarzyszenia przewidziano możliwość 

otrzymywania takiego wynagrodzenia przez członków zarządu stowarzyszenia



Zalecenia i dobre praktyki
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 Informacje dotyczące kandydatów do władz PZS wraz z opisem ich 

wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz dotychczasowej działalności 

w związku, a także wizji funkcjonowania PZS, przekazywane są członkom PZS 

z odpowiednim wyprzedzeniem przed terminem walnego zgromadzenia 

członków lub delegatów

 Wielkość organów PZS powinna być dostosowana do rzeczywistych potrzeb i 

wielkości samego związku
 Kobiety powinny stanowić co najmniej 10% skład zarządu składu zarządu w 

przypadku, gdy w kadrach oraz kadr narodowych prowadzonych przez dany PZS 

narodowych znajduje się więcej niż 30% kobiet oraz co najmniej 30% w przypadku, 

gdy w kadrach narodowych jest więcej niż 50% kobiet

 W przypadku PZS, które prowadza i organizują skład zarządu również 

współzawodnictwo sportowe osób oraz kadr niepełnosprawnych, przynajmniej 1 

członek narodowych zarządu powinien reprezentować środowisko osób 

niepełnosprawnych w danym sporcie



Zalecenia i dobre praktyki
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 Rekomenduje się powołanie komisji sędziowskiej

 Co najmniej 1 członek zarządu powinien się rekrutować spoza środowiska 

sportowego. Powinni to być niezależni eksperci, dysponujący wiedza i 

doświadczeniem z takich obszarów, jak prawo, finanse, zarzadzanie czy 

fundusze europejskie
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