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WIZJA 
Piłka ręczna sportem wszechstronnie kształtującym osobowość i charakter człowieka oraz 
jego relacje w grupie i społeczności dyscypliny. 

 

MISJA 
Wspierać rozwój piłki ręcznej poprzez współpracę z jej wszystkimi interesariuszami w celu 
tworzenia materialnych i niematerialnych wartości i zasobów, których efektem będą najwyż-
szej klasy zawodniczki i zawodnicy, trenerzy, sędziowie i menadżerowie dyscypliny. 
 

 

WARTOŚCI 
Wartości, które powinny dominować w działalności społeczności piłki ręcznej na rzecz jej 
dynamicznego rozwoju w Polsce to: 
 

A. Czysta gra: - integralność, uczciwość, otwartość, szacunek i przejrzystość działań, 

B. Praca zespołowa: - współpraca, odpowiedzialność, elastyczność i zaangażowanie, 

C. Przywództwo: - inspiracja, pasja, standaryzacja i rozpoznawalność, 

D. Zrównoważony rozwój: -  ekonomiczny, sportowy, społeczny i środowiskowy, 

E. Społeczna odpowiedzialność – interes społeczny, jakość relacji między interesariu-

szami 

F. Kreatywność - innowacyjność, elastyczność, zdolności adaptacyjne, interaktywność. 

 

 

KLUCZOWE PRZESŁANKI DZIAŁAŃ 
 

1. Wierzymy że sport, a piłka ręczna w szczególności, ma wymiar dobra narodowego o 

zdolności do integracji i budowania bezpiecznego oraz silnego społeczeństwa. 

2. Uważamy, że wszystkie sportowe decyzje powinny uwzględniać przede wszystkim  

interes dyscypliny, osób uprawiających piłkę ręczną i wszystkich interesariuszy zaan-

gażowanych w jej rozwój. 

3. Będziemy tworzyli możliwości, każdej zaangażowanej w rozwój piłki ręcznej osobie i 

instytucji, realizacji jak najwyższych celów, stosownie do ich indywidualnych zdolno-

ści, umiejętności oraz posiadanych kompetencji. 

4. Wykorzystamy dostępny potencjał zasobów, partnerstwo i współpracę z różnymi za-

interesowanymi stronami, aby poprawić jakość funkcjonowania wszystkich relacji w 

otoczeniu piłki ręcznej. 

5. Zapewnimy wszystkie dostępne środki i zasoby w otoczeniu dyscypliny piłka ręczna, 

które zagwarantują wysoką jakość, bezpieczeństwo, sprawność i efektywność reali-

zacji zadań. 

6. Rozwój piłki ręcznej będzie realizowany zgodnie z zasadami fair play, szacunku, tole-

rancji, integracji i akceptacji społecznej. 
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STRATEGICZNE KIERUNKI ROZWOJU 
 

1. Optymalizacja i koordynacja struktur oraz metod i technik zarządzania dyscypliną: 
piłka ręczna w zmieniających się warunkach społeczno – ekonomicznych i demogra-
ficznych jej funkcjonowania, których odzwierciedleniem jest globalizacja, profesjonali-
zacja, komercjalizacja i internacjonalizacja świata sportu. 

2. Kreowanie i zwiększanie potencjału rozwojowego w ramach Związku Piłki Ręcznej w 
Polsce, jego struktur terenowych i wszystkich jego Członków stowarzyszenia. 

3. Wdrażanie i rozwijanie przyjętych standardów szkolenia i zarządzania we wszystkich 
okręgach poprzez współpracę międzysektorową. 

 

4. Poprawa jakości szkolenia i zwiększenie ilość uczestników procesu szkolenia w szko-
łach (podstawowych i średnich), poprzez wdrożenie programu nauczania piłki ręcznej 
na lekcjach WF zgodnie z zasadami Ogólnopolskiego Modelu Szkolenia w Piłce 
Ręcznej. 
 

5. Promocja wartości generowanych przez dyscyplinę piłka ręczna:. 

• kształtowanie i wspieranie osobistego oraz fizycznego rozwoju,  

• otwartość (brak barier i stereotypów),  

• autentyczność,  

• duch zespołowości,  

• twardość (jako mentalne i fizyczne wyzwanie),  

• emocjonalne, motywujące i inspirujące doświadczenie. 
 
6. Kluczowe wartości w działalności społeczności piłki ręcznej na rzecz jej dynamiczne-

go rozwoju : 

 czysta gra: - integralność, uczciwość, otwartość, szacunek i transparentność 
          działań, 
 praca zespołowa: - współpraca, odpowiedzialność, elastyczność i  
           zaangażowanie, 
 przywództwo: - inspiracja, pasja, standaryzacja i rozpoznawalność, 
 zrównoważony rozwój: -  ekonomiczny, sportowy, społeczny i środowiskowy, 
 społeczna odpowiedzialność – interes społeczny, jakość relacji między 
            interesariuszami 
 kreatywność - innowacyjność, elastyczność, zdolności adaptacyjne, 
           interaktywność. 

7. Rozwijanie związków/relacji i ich koordynacja między piłką ręczną, edukacją i reali-
zowanymi programami upowszechniania i rozwoju sportu. 

8. Stworzenie fundamentalnych ram szkoleniowych i kryteriów doboru, dla promowania 
rozwoju talentów i przyszłych reprezentantów Polski, o wysokiej sprawności obejmu-
jącego zasady sportowe, ekonomiczne i etyczne.  

9. Wykreowanie modelu finansowania piłki ręcznej uwzględniającego wykorzystanie 
zróżnicowanych źródeł finansowania łączącego środki budżetowe, samorządów tery-
torialnych, programów Unii Europejskiej, fundacji i organizacji non profit oraz sponso-
rów i partnerów piłki ręcznej. 
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I. Wprowadzenie 

 Rytm funkcjonowania w sporcie wyznaczają najważniejsze imprezy międzyna-
rodowego współzawodnictwa, takie jak mistrzostwa Europy i świata, a przede 
wszystkim igrzyska olimpijskie. Co cztery lata następuje jakże trudny, ale fascynujący 
egzamin skuteczności i efektywności przygotowań oraz dokonuje się weryfikacja do-
skonałości systemu i kadr.  
Wszyscy pragną uczestniczyć w najważniejszych sportowych imprezach i każdy chce 
wygrywać. Dlatego trwa wielki sportowy wyścig, mobilizujący i angażujący coraz wię-
cej ludzi i środków; wykorzystujący i wdrażający najnowocześniejsze osiągnięcia 
oraz zdobycze nauki i technologii w efekcie wchodzący na coraz to nowe obszary 
rywalizacji. 
 We współczesnym globalnym, wirtualnym, skomercjalizowanym i zinternacjo-
nalizowanym świecie, sport stał się dobrem powszechnie dostrzeganym, bardzo 
konkurencyjnym, szanowanym i wizerunkowym zarówno aspekcie społecznym i poli-
tycznym. Nie można zapominać o rosnącym udziale sportu w tworzeniu krajowego 
produktu brutto. Celem wszystkich jego interesariuszy, a głównie instytucji sporto-
wych, jest wypracowanie perspektywicznych programów działania. Znaczącą rolę 
mają tu do odegrania władze państwowe, samorządowe, organizacje pozarządowe, 
szkoły, uczelnie, wojsko, ale podstawowy obowiązek i ciężar gatunkowy spoczywa 
na polskich związkach sportowych, których zadaniem jest wskazanie, przygotowanie 
i implementacja narzędzi oraz wskazanie kierunków rozwoju określonej dyscypliny 
sportowej.  
 Wyciągając wnioski ze zdarzeń najnowszych, podejmujemy problematykę 
strategii i optymalizacji przygotowań w różnych dyscyplinach sportu na różnych jego 
poziomach. 
Sportowa rzeczywistość zmienia się bardzo szybko i kolejne lata niosą konieczność 
uwzględnienia tego co nowe, zarówno w kategoriach najnowszej wiedzy i poznania 
naukowego, jak również praktyki weryfikowanej konkretnymi wynikami i osiągnięcia-
mi. 
 Strategicznie rozumiane przygotowanie wieloletniej strategii rozwoju piłki 
ręcznej w Polsce uwzględniać powinno podejście systemowe, obejmując możliwie 
największą liczbę występujących w systemie jego składowych, ich funkcji i wzajem-
nych relacji oraz odgrywających znaczącą rolę interesariuszy dyscypliny. Tym sa-
mym takie podejście pozwala na logiczne i funkcjonalne pogrupowanie oraz chrono-
logiczne uporządkowanie zbioru podstawowych determinant strategii. 
 Przyjęcie takiej logiki postępowania otwiera równocześnie drogę do przedsta-
wienia konkretnych propozycji rozwiązań i procedur programowych. Przedstawiona w 
opracowaniu koncepcja zmierza do wskazania w oparciu o diagnozy roli i miejsca 
piłki ręcznej (organizacyjnie, szkoleniowo, rynkowo) we współczesnym sporcie w 
Polsce i na świecie.  
Przyjęcie okresu 7-letniego jest naszym zdaniem uzasadnione przez: 
 

1. zmiany jakościowe i ilościowe (organizacyjne, finansowe, rynkowe), jakie na-
stąpiły w ostatniej dekadzie rozwoju tej dyscypliny w Polsce,  

2. konieczność zmian personalnych w reprezentacji seniorów i seniorek, co 
przede wszystkim w perspektywie mistrzostw świata mężczyzn w 2023 r. ma 
znaczenie fundamentalne, 

3. konieczność rozbudowy potencjału ilościowego piłkarzy ręcznych wśród dzie-
ci i młodzieży, 
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4. potrzebę radykalnych zmian w zakresie edukacji kadr szkoleniowych na róż-
nych poziomach zaawansowania sportowego, 

5. zintensyfikowanie współpracy ZPRP ze strukturami terenowymi, 
6. przygotowanie organizacyjne i sportowe do mistrzostw świata mężczyzn w 

2023r. (Szwecja i Polska), 
7. podjęcie działań zmierzających do dalszego wzmacniania naszej pozycji w 

strukturach władz IHF i EHF. 
 
 

II. Diagnoza 
 
1. Uwagi ogólne. 
Ocena stanu faktycznego dotyczy przede wszystkim ostatniej dekady (lata 2006 – 

2017). 

Oceniamy środowisko piłki ręcznej na tle sytuacji w kraju, zwracając uwagę na uwa-
runkowania społeczne, ekonomiczne, zdrowotne, edukacyjne i inne. Najbardziej wi-
doczny w tym okresie był wzrost środków finansowych przeznaczonych na inwesty-
cje sportowe. Niestety na działalność podstawową w sporcie przeznaczono około 
0,10 % krajowego budżetu brutto (nie uwzględniając środków samorządowych, któ-
rych zakres jest bardzo zróżnicowany i zależny od szeregu trudnych do zdefiniowa-
nia czynników). 
 Pomimo tego, że sport dzieci i młodzieży jest w strategii Ministerstwa Sportu i 
Turystyki uważany za priorytetowy, to zaangażowanie państwa na tym polu wydaje 
się dalece niewystarczające i plasuje nasz kraj na jednym z ostatnich miejsc w Unii 
Europejskiej.   
 Bardzo niepokojące zjawisko dotyczy ograniczonego udziału naszego społe-
czeństwa w zorganizowanych formach aktywności fizycznej w sekcjach sportowych 
(3% wobec 12% średniej U.E.) 
 
Z danych GUS i opracowań Unii Europejskiej wynika iż:   

− ponad połowa Polaków nie uczestniczy w żadnej aktywności fizycznej, 

− aktywność fizyczna ogranicza się do działalności niezorganizowanej, sporadycz-
nej, nie mającej znamion rywalizacji lub określonego programu własnego rozwoju, 

− najpopularniejszymi zajęciami o charakterze ruchowym są: jazda na rowerze, 
bieganie, aerobik, pływanie, a z dyscyplin zespołowych piłka nożna i piłka siatko-
wa, 

− odsetek młodzieży nie spełniający minimalnego poziomu aktywności fizycznej (60 
minut przez 7 dni w tygodniu) osiąga w Polsce 21,5% u młodzieży w wieku 11 – 
17 lat, 

− ponad 20% uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum nie uczestniczy w 
zajęciach wychowania fizycznego w szkole, 

− z badań prowadzonych przez akademie wychowania fizycznego w Polsce wynika, 
że systematycznie obniża się poziom sprawności fizycznej uczniów. 

 
Należy jednak odnotować znaczący postęp w programie rozwoju infrastruktury spor-
towej szczególnie dużych hal sportowych i liczby boisk: 

− wyraźny postęp dostrzeżono w infrastrukturze materialnej (hale sportowe i ich 
wyposażenie). Ma to duży wpływ na organizację imprez sportowych o zasięgu 
międzynarodowym, 
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− postęp w bazie sportowej nie zawsze sprzyjał właściwemu wykorzystaniu jej dla 
celów sportowych, przede wszystkim przez dzieci i młodzież. Bardzo widoczny 
jest brak instruktorów i animatorów aktywności fizycznej na obiektach,  

− w minimalnym zakresie dostrzegamy działalność sportową wśród młodzieży 
szkolnej w małych miastach i na wsi, 

− wyraźne ograniczenie (do minimum) dotyka działalność w ramach zajęć pozalek-
cyjnych minimalizując tym samym zainteresowanie uczniów sportem, 

Sport wyczynowy jest znaczącym przejawem ludzkiej działalności, a z racji ogromnej 
popularności stanowi on jedną z podstawowych form promocji Polski w świecie; jest 
również doskonałą szansą dla promocji kultury fizycznej wśród ludzi młodych. 
  

Za sport wyczynowy w Polsce odpowiadają głównie polskie związki sportowe, 
których działalność z racji licznych zmian strukturalnych wskazuje na zaniedbania, 
zaniechania i brak realizacji długofalowej i konsekwentnej polityki rozwojowej. 
Można zatem stwierdzić, że: 

− polski sport wyczynowy stosunkowo rzadko wykorzystuje dostępne narzędzia 
analityczne i źródła danych pozwalające na rzetelne zaprezentowanie jego po-
tencjału, zasięgu i efektów; 

− sukcesy polskiego sportu zorientowane są na dyscypliny sportowe, które trady-
cyjnie wzbudzają zainteresowanie polskiego społeczeństwa. Wśród tych najpopu-
larniejszych znajdują się: gry zespołowe, lekkoatletyka i sporty walki,  

− rywalizacja na poziomie seniorskim skupia około 35% uprawiających sport wy-
czynowy w różnych dyscyplinach,      

− Polska plasuje się na około 30 miejscu w świecie w klasyfikacji olimpijskiej, 

− młodzi polscy sportowcy, jeśli już uczestniczą w rywalizacji krajowej i międzyna-
rodowej, stanowią zaplecze dla najlepszych, 

− wyczynowe kluby w grach zespołowych uczestniczą z powodzeniem w rozgryw-
kach europejskich i światowych, odnosząc niejednokrotnie znaczące sukcesy 
(piłka ręczna, piłka siatkowa), 

− dofinansowanie związków sportowych podlega Ministerstwu Sportu i Turystyki i 
oparte jest na ocenie potencjału sportowego i organizacyjnego danego związku. 
Dla wielu z nich stanowi podstawowe lub jedyne źródło finansowania i prowadze-
nia działalności organizacyjno-sportowej, 

− system finansowania sportu młodzieżowego jest daleki od doskonałości i nie za-
bezpiecza rzeczywistych potrzeb rozwoju sportu wśród ludzi młodych, 

− największym problemem jest prowadzenie sekcji w grach zespołowych, których 
utrzymanie jest bardzo kosztowne, a możliwości pomocy sponsorów bardzo 
ograniczone, szczególnie w małych ośrodkach miejskich,  

− dostrzegalny jest niski poziom zainteresowania sportem na wsi. 
 
Na tle ogólnej sytuacji organizacyjno-szkoleniowej i rynkowej polskiego sportu w 
ostatniej dekadzie, pozycja sportowa, szkoleniowa, rynkowa i finansowa ZPRP za-
sługuje na pozytywną ocenę. Złożyło się na to wiele czynników i pomimo szeregu 
tzw. trudności obiektywnych, Związek Piłki Ręcznej w Polsce odnosi sukcesy organi-
zacyjne i szkoleniowe oraz rynkowe, nie tylko w skali kraju, ale również na poziomie 
międzynarodowym.  
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2. Miejsce piłki ręcznej w Polsce i na świecie 
 
 W Polsce piłka ręczna powstawała i rozwijała się dość wcześnie. Zaczęto ją 
uprawiać w miejscu i okolicznościach niezwykłych, a mianowicie w obozie dla inter-
nowanych legionistów w Szczypiornie koło Kalisza. Z piłką ręczną zapoznali Polaków 
niemieccy strażnicy obozowi. Nazywano ją wtedy „szczypiorniak” (przez wiele lat na-
zwa powszechna, obecnie zanikająca). Przyjęto, że rok 1918 to rok zapoznania Po-
laków z tą grą i początek jej rozwoju na terenie Polski. Lata międzywojenne to sys-
tematyczny jej rozwój, zarówno organizacyjny, jak i szkoleniowy. 
 Po okupacyjnym załamaniu sportowej działalności, już od pierwszych dni po 
odzyskaniu wolności, piłkarze ręczni w Krakowie, a następnie w innych miastach, 
przystąpili do odbudowy struktur organizacyjnych i szkoleniowych.  
 Już w 1958 r. na Mistrzostwach Świata w RFN Polska drużyna męska zajęła V 
miejsce, co uznać należy za piękny sukces i pierwszy krok na drodze do przyszłych 
świetnych wyników, z medalowymi włącznie. Lata 60. ubiegłego wieku to dwukrotnie 
wywalczone IV miejsce na mistrzostwach świata mężczyzn w piłce ręcznej 11-
osobowej.  
 W 1972 r. reprezentacja Polski mężczyzn uzyskała po raz pierwszy awans do 
Igrzysk Olimpijskich w Monachium, zajmując ostatecznie X miejsce na 16 startują-
cych zespołów. Rok 1974 to IV miejsce na Mistrzostwach Świata i II miejsce w Pu-
charze Świata. 
 Igrzyska Olimpijskie w Montrealu w 1976 r. przynoszą wspaniały sukces w 
postaci brązowego medalu. W kolejnych latach piłkarze ręczni wywalczyli VI miejsce 
na Mistrzostwach Świata w 1978 r., VII miejsce na Igrzyskach Olimpijskich w 1980 r. i 
brązowy medal na mistrzostwach świata w 1982 r. W tym okresie sukces odniosły 
również piłkarki ręczne, które w 1973 r. na Mistrzostwach Świata zajęły V miejsce. 
 Po bogatym w osiągnięcia sportowe okresie lat 70. i 80. ubiegłego wieku na-
stąpił dość długi okres regresu polskiej piłki ręcznej. Dopiero w 1998 r. piłkarki ręczne 
osiągnęły V miejsce na Mistrzostwach Europy w Holandii. Był to sukces, którego re-
prezentacja kobiet nie była w stanie potwierdzić w kolejnych imprezach europejskich 
czy światowych do roku 2013. 
 Dzięki determinacji środowiska piłkarzy ręcznych, przede wszystkim nauczy-
cieli i trenerów w szkołach oraz małych klubach, praca z młodzieżą dała dostrzegalny 
efekt. W 2002 r. w Gdańsku męska drużyna młodzieżowa osiągnęła wspaniały suk-
ces zdobywając Mistrzostwo Europy. Trzon tego zespołu stworzył podstawy silnej 
drużyny seniorów, która w 2007 roku sięgnęła po wicemistrzostwo świata a następ-
nie dwukrotnie brązowy medal na mistrzostwach świata (2009 i 2015). Ogromnym 
sukcesem było 2-krotne zajęcie przez reprezentację kobiet IV miejsca na mistrzo-
stwach świata (lata 2013 i 2015). Silną pozycję piłki ręcznej w świecie potwierdził 
dwukrotny udział męskiej reprezentacji Polski w Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie 
(2008 – V miejsce) i w Rio de Janeiro (2016 - IV miejsce). 
  
 
Kluczową rolę w odbudowie potencjału sportowego polskiej piłki ręcznej odegrała 
stabilizacja strukturalna i funkcjonalna w ZPRP. Nowy Zarząd ZPRP z Prezesem An-
drzejem Kraśnickim, powołany przez delegatów w styczniu 2006 r., poza zapewnie-



 

9 
 

niem polskim reprezentantom odpowiednich warunków szkoleniowych i ekonomicz-
nych, stworzył silne podstawy organizacyjne Związku, otwierając po raz pierwszy w 
historii tego stowarzyszenia drogę budowy nowoczesnej federacji sportowej opartej 
na solidnych podstawach ekonomicznych i organizacyjnych. Ostatnia dekada piłki 
ręcznej to ważne sukcesy sportowe na poziomie seniorów i silna pozycja dyscypliny 
w hierarchii dyscyplin sportowych w Polsce i na arenie międzynarodowej.  

W tym okresie podjęte działania mające prowadzić do skutecznego rozwój pił-
ki ręcznej w środowisku dzieci i młodzieży były nieefektywne. Akcja p.n. „Szczypior-
niak na Orliku” to promocja piłki ręcznej niestety bez efektów szkoleniowych, której 
nie towarzyszył wzrost liczby sekcji piłki ręcznej w terenie. Nie sprzyjało rozwojowi 
piłki ręcznej wyłączenie jej z programu zajęć obowiązkowych wychowania fizycznego 
oraz zajęć pozalekcyjnych w szkołach. Brak pełnowymiarowych sal sportowych w 
szkołach podstawowych i średnich wpływał również na pomijanie piłki ręcznej przez 
nauczycieli w-f.  
To wszystko miało i ma znaczący wpływ na popularyzację i wyniki sportowe repre-
zentacji juniorskich i młodzieżowych w konfrontacji międzynarodowej.  
 Podjęta w 2015 roku, przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki działal-
ność Ośrodków Szkolenia w Piłce Ręcznej w 16 województwach jest cennym przed-
sięwzięciem ZPRP. To właściwy krok na drodze przemyślanego rozwoju piłki ręcznej 
w Polsce, rokujący sukcesy w perspektywie najbliższych 6 – 8 lat. 
Jednym z istotnych elementów rozwoju piłki ręcznej w Polsce jest uwzględnienie no-
woczesnych reguł i zasad zarządzania związkiem sportowym, którego jednym z 
ważnych elementów jest marketing realizowany bardzo konsekwentnie i z dużym 
zaangażowaniem w dwóch wymiarach: wewnętrznym i zewnętrznym. 
 W przypadku marketingu wewnętrznego ważne były kwestie kreowania dys-
cypliny piłki ręcznej jako marki uwzględniając jej wartości (zespołowość, widowisko-
wość, dynamika, walka, realizacja wspólnych celów), doskonalenia organizacyjnego 
imprez i szkolenia, relacji z partnerami i sponsorami oraz konsekwentnie wdrażana 
strategia komunikacyjna uwzględniająca najnowsze osiągnięcia technologii informa-
cyjnej – media społecznościowe.  
 Z kolei marketing zewnętrzny koncentrował się głównie na wizerunku dyscy-
pliny w  kraju i poza jego granicami. W tym względzie warta podkreślenia jest aktyw-
ność na polu międzynarodowym, przejawiająca się w budowaniu wartościowych 
międzynarodowych relacji z federacjami ze Skandynawii, krajów bałtyckich i naszych 
bezpośrednich sąsiadów oraz aktywność w ciałach kolegialnych EHF i IHF; czego 
efektem są liczne funkcje sprawowane przez działaczy ZPRP w tych organizacjach; 
a także uzyskanie organizacji imprez piłki ręcznej na poziomie ME i MŚ. 
Najważniejszą – obok wyników sportowych – była kwestia sponsoringu, który w de-
cydującym wymiarze dopełniał możliwości organizacyjne i finansowe ZPRP oraz 
wpływał na kierunki rozwoju, organizacji i promocji piłki ręcznej. W okresie ostatnich 
8 lat sponsorem strategicznym piłki ręcznej jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazow-
nictwo S.A. Obok sponsora strategicznego partnerami ZPRP byli: Uzdrowisko Nałę-
czów, Hotel Marriott Courtyard, Muszyna Cechini, Select Profeare, Centrum Medycz-
ne Mavit, Klinika Rehasport, firmy produkujące sprzęt sportowy: Hummel, Kempa i 
4F, Telewizja Polsat, TVP, Suzuki. Wspomnieć należy o pierwszych naszych spon-
sorach banku PKO BP czy firmie ATLAS.  
W ostatnich latach dynamicznie rozwijana była strategia komunikacyjna na portalach 
społecznościowych jako nowa i zyskująca na znaczeniu forma komunikacji i budo-
wania wizerunku dyscypliny (Facebook, Twitter i You Tube). 
  



 

10 
 

Wskazać należy również na bardzo wyraźny wzrost konkurencyjności medialnej i 
eventowej piłki ręcznej na rynku sportowym w Polsce na tle innych gier zespołowych. 
Potwierdzeniem tego faktu były wyniki oglądalności i oceny organizacji Mistrzostw 
Europy 2016 r. w Polsce.  
 
Tab. 1.                                         Średnia widownia telewizyjna  

                           na meczach reprezentacji narodowych kobiet i mężczyzn 
 

Oglądalność (liczba telewidzów) 
podczas meczów reprezentacji 
narodowych kobiet i mężczyzn 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Reprezentacja 
Kobiet 

Średnio na 
mecz 

122 093 283 401 590 648 586 066 

Reprezentacja 
Mężczyzn 

Średnio na 
mecz 

912 278 1 553 982 975 306 1446 128 

Źródło: Dane ZPRP z badań oglądalności Nielsen Audience Measurement 
 

 
 
2.1. Zasoby kadrowe – liczba zawodników, klubów i sędziów 
 
Bardzo istotny dla prognozowania rozwoju piłki ręcznej jest jej zasięg i popularność. 
We wszystkich województwach na rzecz rozwoju dyscypliny działają wojewódzkie 
związki piłki ręcznej lecz ich skuteczność w większości przypadków uznać można za 
niewystarczającą i nieefektywną ponieważ zaobserwowano niebezpieczną tendencję 
stagnacji liczby sekcji i zawodników uprawiających piłkę ręczną. W latach 1968 – 
1982 w ponad 700 klubach uprawiało ją ok. 28.000 zawodników, a na rzecz piłki 
ręcznej pracowało ponad 1.100 trenerów i instruktorów. Mieliśmy wówczas ponad 
1.200 aktywnych sędziów.  
 
 
 
 
 
 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

Reprezentacja mężczyzn 912 278 1 553 982 975 306 1 446 128
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Tab. 2                   Liczba zawodników uprawiających piłkę ręczną 

w województwach 2016 roku 
 

Nazwa WZPR Seniorzy Juniorzy 
Juniorzy 
młodsi 

Młodzicy  Dzieci Razem 

1.WARSZAWSKO-MAZOWIECKI 336 103 290 438 432 1599 

2. WIELKOPOLSKI 436 201 225 280 320 1462 

3. ŚLĄSKI 267 200 270 347 267 1351 

4. DOLNOŚLĄSKI 409 132 283 306 185 1315 

5. POMORSKI 231 147 167 335 321 1201 

6. ŁÓDZKI 198 161 172 211 190 932 

7. MAŁOPOLSKI 101 79 158 249 231 818 

8. LUBELSKI 110 126 96 133 217 682 

9. ŚWIĘTOKRZYSKI 172 77 137 218 121 725 

10. KUJAWSKO-POMORSKI 193 46 70 156 115 580 

11. OPOLSKI 120 93 89 135 165 602 

12. WARMIŃSKO-MAZURSKI 130 44 107 155 77 513 

13. LUBUSKI 87 9 81 141 101 419 

14. PODKARPACKI 90 66 74 82 106 418 

15. ZACHODNIOPOMORSKI 40 58 53 126 65 342 

16. PODLASKI 78 36 69 64 46 293 

RAZEM: 2 998 1 578 2 341 3 376 2 959 13 252 

Źródło: Dane ZPRP 
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Aktualna liczba klubów kształtuje się na poziomie 400, trenerów czynnych zawodowo 
jest około 550, instruktorów ponad 600, a sędziów uprawnionych do prowadzenia 
zawodów na szczeblu centralnym około 200, a na niższym szczeblu rozgrywek - oko-
ło 600.  
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Tab. 3                 Liczba zawodniczek uprawiających piłkę ręczną  

w województwach w 2016 roku 
 

Nazwa WZPR Seniorki Juniorki Juniorki młodsze Młodziczki Dzieci Razem 

1. ŚLĄSKI 180 188 376 450 431 1625 
2.WARSZAWSKO-
MAZOWIECKI 

129 44 139 294 335 941 

3. POMORSKI 94 79 117 221 262 773 
4. DOLNOŚLĄSKI 110 97 190 235 136 768 
5. MAŁOPOLSKI 43 98 96 163 248 648 
6. WIELKOPOLSKI 88 67 80 114 124 473 
7. ZACHODNIOPOMORSKI 20 44 63 116 140 483 
8. LUBELSKI 36 45 81 51 56 429 
9. KUJAWSKO-POMORSKI 14 40 56 98 177 385 
10. OPOLSKI 45 5 95 107 95 347 
11. PODKARPACKI 19 60 126 83 51 339 
12. PODLASKI 38 50 88 66 47 289 
13. LUBUSKI 30 10 63 70 97 270 
14. ŚWIĘTOKRZYSKI 14 14 76 76 64 244 
15. WARMIŃSKO-
MAZURSKI 

32 35 34 78 54 233 

16. ŁÓDZKI 57 16 81 76 - 230 

RAZEM: 949 892 1761 2298 
231

7 
8 

217 

Źródło: Dane ZPRP 
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2.4 Struktura i organizacja szkolenia 
 
1. Młodzieżowe szkolenie klubowe – selekcyjne do młodzieżowych kadr narodo-

wych: 
a) Ogólnopolskie turnieje - „Szczypiorniak na Orlikach” i inne masowe impre-

zy organizowane przez WZPR – 13 lat i młodsi,  
b) Puchar ZPRP dziewcząt i chłopców – 13 lat i młodsi,  
c) Mistrzostwa Polski Młodzików (-czek) – 15 lat i młodsi,  
d) Mistrzostwa Polski Juniorów (- ek) Młodszych – 17 lat i młodsi,  
e) Mistrzostwa Polski Juniorów (- ek) – 19 lat i młodsi.  

 
2. Szkolenia selekcyjnego w ramach kadr wojewódzkich:  

Kadry wojewódzkie – Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 

• dziewczęta – 15 lat i młodsze, 

• chłopcy – 16 lat i młodsi, 
 
 

3. Szkolenie centralne - młodzieżowe: 
a) selekcyjne szkolenie centralne: 1 – 2 rok szkolenia centralnego 

• dziewczęta – 16 lat  i młodsze, 

• chłopcy – 17 lat i młodsi, 
b) przygotowanie reprezentacji Polski do startu w Mistrzostwach Europy Ju-

niorów (-ek) – 3 rok szkolenia centralnego: 

• dziewczęta - 17 lat i młodsze, 

• chłopcy - 18 lat i młodsi, 
c) przygotowanie reprezentacji Polski do startu w Mistrzostwach Świata Ju-

niorów (-ek) – 4 rok szkolenia centralnego: 

• kobiety - 18 lat i młodsze, 

• mężczyźni - 19 lat i młodsi, 
d) przygotowanie reprezentacji Polski do startu w Młodzieżowych Mistrzo-

stwach Europy – 5 rok szkolenia centralnego: 

• kobiety – 19 lat i młodsze, 

• mężczyźni – 20 lat i młodsi, 
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e) przygotowanie reprezentacji Polski do startu w Młodzieżowych Mistrzo-
stwach Świata – 6 rok szkolenia centralnego: 

• kobiety - 20 lat i młodsze, 

• mężczyźni - 21 lat i młodsi. 
 

4. Młodzieżowe szkolenie centralne - uzupełniające: 

• Ośrodki Szkolenia Piłki Ręcznej [OSPR] – chłopcy i dziewczęta 19 lat i 
młodsi, 

• Niepubliczne Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Płocku, Gdańsku i Kiel-
cach   

− Płock – dziewczęta 16 – 19 lat, 

− Płock – chłopcy  

− Gdańsk – chłopcy 17 – 19 lat, 

− Kielce – chłopcy   
 

5. Organizacja seniorskiego szkolenia klubowego – nabór do kadr narodowych ko-
biet i mężczyzn: 

a) kobiety: 

• II liga – 4 grupy regionalne x 8 drużyn, 

• I liga – 2 grupy centralne x 10 drużyn, 

• Superliga – 1 grupa – 12 drużyn, 
b) mężczyźni: 

• III liga – 4 grupy regionalne x 8 drużyn, 

• II liga – 4 grupy regionalne x 12 drużyn, 

• I liga – 2 grupy centralne x 16 drużyn, 

• Superliga – 1 grupa – 16 drużyn, 
 

6. Organizacja i struktura szkolenia centralnego kadr seniorskich: 
a) mężczyźni: 

• kadra narodowa „A” – 80 – 90 dni szkolenia centralnego – realiza-
cja przygotowań do startu w ME, MŚ i IO; 

• kadra narodowa „B” – 30 – 40 dni szkolenia centralnego – rozegra-
nie 8 – 10 spotkań kontrolnych, międzypaństwowych; 

• specjalistyczne szkolenie bramkarzy – 10 czterodniowych sesji 
szkoleniowych; 

b) kobiety: 

• kadra narodowa „A” – 70 – 80 dni szkolenia centralnego – realiza-
cja przygotowań do startu w ME, MŚ i IO; 

• kadra narodowa „B” – 30 – 40 dni szkolenia centralnego – rozegra-
nie 6-8 spotkań kontrolnych, międzypaństwowych; 

• specjalistyczne szkolenie bramkarek – 8 czterodniowych sesji 
szkoleniowych.  

 
2.5 Infrastruktura sportowa – hale i boiska 
 

Stan posiadania infrastruktury sportowej w piłce ręcznej systematycznie się 
poprawia, zwiększa się liczba hal sportowych odpowiadających normom określonym 
w przepisach ZPRP. Obiekty otwarte zapewniają możliwość uprawiania piłki ręcznej 
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we wsiach i w małych ośrodkach miejskich. Brakuje jednak pełnowymiarowych hal 
sportowych w szkołach, szczególnie na wsi. 
 
Tab. 4                      Infrastruktura sportowa – hale i boiska w 2016 roku 
 

Województwo 
Hale Hale Hale Orliki do p. 

ręcznej 

Orliki Orliki 

zweryfikowane Niezweryfikowane razem pozostałe razem 

1.Dolnośląskie 42 10 52 12 185 197 

2.Kujawsko-Pomorskie 14 42 56 13 200 213 

3.Lubelskie 15 0 15 18 131 149 

4.Lubuskie 12 28 40 44 50 94 

5.Łódzkie 13 0 13 9 170 179 

6.Małopolskie 29 7 36 16 178 194 

7.Opolskie 16 11 27 12 45 57 

8.Podkarpackie 5 38 43 18 155 173 

9.Podlaskie 11 5 16 13 64 77 

10.Pomorskie 38 9 47 36 118 154 

11.Śląskie 38 21 59 20 155 175 

12.Świętokrzyskie 22 0 22 6 48 54 

13.Warmińsko-
Mazurskie 

20 5 25 22 137 159 

14.Warszawsko-
Mazowieckie 

33 32 65 32 227 259 

15.Wielkopolskie 28 0 28 51 248 299 

16.Zachodniopomorskie 14 30 44 14 165 179 

Razem 350 238 588 336 2276 2612 

Źródło: ZPRP 
 

− hale zweryfikowane – obiekty pełnowymiarowe przystosowane do uprawiania 
piłki ręcznej, 

− hale niezweryfikowane – obiekty o niepełnym wymiarze, bądź takie na których 
nie odbywają się zawody piłki ręcznej 

0 – brak danych z województw o niezweryfikowanych obiektach przystosowanych do 
uprawiania piłki ręcznej 
Orliki do p. ręcznej – obiekty otwarte, posiadające bramki do piłki ręcznej 
 
 
2.6. Szkolenie i doszkalanie kadry sportowej 
     
 Wejście w życie Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r o zmianie ustaw regulujących 
wykonywanie niektórych zawodów (Dz.U. 2013, poz. 829) spowodowało zmiany w 
treści art.41 i 42 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 
857, z późn. zm.), w efekcie czego w obrocie prawnym przestały funkcjonować do-
tychczasowe stopnie trenerskie, a za uznawalność kwalifikacji zawodowych zaczęły 
odpowiadać polskie związki sportowe.  
Jeszcze w 2013 r. Dział Organizacji Szkolenia ZPRP przygotował i wdrożył Regula-
min wydawania licencji trenerskich w piłce ręcznej, powiązany z dotychczasowym 
układem krajowych stopni trenerskich oraz wymaganiami Europejskiej Federacji Piłki 
Ręcznej (EHF), w zakresie podnoszenia kwalifikacji trenerskich i wzajemnego ich 
uznawania w Europie. 
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 Obecnie jedynym dokumentem potwierdzającym merytoryczne przygotowanie 
zawodowe trenerów piłki ręcznej są kategoryzowane licencje (A, B lub C), wydawane 
przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce, zgodnie z kompetencjami trenerskimi (wy-
kształcenie na poziomie III, II lub I Konwencji RINCK EHF).  
Kształcenie instruktorów piłki ręcznej (licencja C, poziom I) zostało, na podstawie 
odrębnych umów, zlecone wojewódzkim związkom piłki ręcznej oraz wybranym 
uczelniom wychowania fizycznego i innym uczelniom wyższym, a uruchomienie kur-
sów możliwe jest po uprzedniej akceptacji programu przez Związek.  
Za kształcenie i doskonalenie zawodowe trenerów odpowiada ZPRP, a zajęcia teore-
tyczne i praktyczne podczas kursów na poziomie II i III prowadzą wybitni polscy tre-
nerzy i uznani specjaliści z zakresu nauk o sporcie oraz zaproszeni trenerzy zagra-
niczni, w tym również lektorzy EHF. 
Obecnie stan liczbowy kadr szkoleniowych w piłce ręcznej nie jest imponujący, a na 
efekty działań naprawczych w zakresie zmian jakościowych w procesie szkolenia 
podjętych przez ZPRP należy poczekać kilka lat. Warto podkreślić, iż wśród uczest-
ników kursów trenerskich są byli reprezentanci Polski, a kilkunastu spośród nich uzy-
skało uprawnienia trenerskie.  
Determinacja Działu Organizacji Szkolenia ZPRP w zakresie wprowadzania spraw-
dzonych europejskich wzorów i doszkalania dobrze rokuje podnosząc na wyższy po-
ziom przygotowanie kadr trenerskich realizujących proces szkoleniowy na różnych 
poziomach zaawansowania sportowego. 
 
 
2.7. Wyniki w międzynarodowym współzawodnictwie 
 
Kobiety – po zdecydowanym spadku wartości sportowej naszej żeńskiej reprezenta-
cji w latach 2006 – 2011 nastąpił wyraźny przełom, na który niemały wpływ miała 
nominacja trenera Kima Rasmussena i realizacja jego programu szkoleniowego, za-
akceptowanego przez Radę Trenerów i Zarząd ZPRP. 
 Zajęcie przez reprezentację Polski dwukrotnie IV miejsca na Mistrzostwach 
Świata (2013 i 2015), sprawiło, że drużyna kobiet zbliżyła się poziomem sportowym 
do ścisłej czołówki światowej i według nieoficjalnego rankingu zaliczana jest do grupy 
8 najsilniejszych zespołów na świecie. Wprawdzie niepowodzeniem zakończył się 
turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro, ale walka o awans 
była bardzo zacięta. Przegrana z Rosją jedną bramką na jej terenie i późniejsze zdo-
bycie przez ten zespół złotego medalu wskazuje, że poziom naszej Reprezentacji nie 
odbiega znacząco od najsilniejszych drużyn na świecie.  
Zadania szkoleniowe dla najlepszych polskich zawodniczek i cele sportowe żeńskiej 
Kadry Narodowej przekonują, że nasza reprezentacja utrzyma swoją pozycję w gru-
pie czołowych drużyn świata.  
Zmiany w zespołach szkoleniowych żeńskich kadr młodzieżowych oraz modyfikacja 
programów szkolenia centralnego i klubowego muszą zagwarantować stały dopływ 
utalentowanych zawodniczek do I reprezentacji. 
Niestety dotychczasowe osiągnięcia zespołów młodzieżowych ocenić należy nega-
tywnie i na tym polu niezbędne są zmiany jakościowe. 
 
Mężczyźni – od 2007 roku reprezentacja utrzymuje kontakt z czołówką światową. 
Wywalczenie wicemistrzostwa świata (2007) i 2-krotnie brązowego medalu na Mi-
strzostwach Świata (2009 i 2015) to ewidentne dowody na wysoką pozycję Polski w 
sporcie światowym. 
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Warto dodać, iż w okresie ostatnich 8 lat, dwukrotnie nasi reprezentanci uczestniczyli 
w Igrzyskach Olimpijskich zajmując V miejsce (Pekin 2008) i IV miejsce (Rio de Ja-
neiro 2016). 
Mankamentem zespołu męskiego był zaawansowany wiek czołowych reprezentan-
tów. Koncepcja doboru do kadry dokonywana przez dotychczasowych trenerów re-
prezentacji pozbawiona była perspektywicznego myślenia. 
 Podobnie jak w odniesieniu do kobiet widoczne są ogromne zaniedbania w 
poziomie sportowym drużyn młodzieżowych. Od dłuższego czasu (ponad dekada) 
brak jest skutecznej koncepcji szkolenia młodzieży w klubach sportowych, co wpływa 
niekorzystnie na wyniki reprezentacji młodzieżowych, których poziom sportowy jest 
niezadawalający i nie gwarantuje wartościowego uzupełnienia kadr seniorskich.  
2.8. Współpraca z mediami 
 
W ostatnim 10-leciu całkowitej przemianie uległy relacje ZPRP z mediami, które zo-
stały uznane za jeden z ważnych elementów kreowania pozycji i wartości rynkowej 
marki piłki ręcznej jako zespołowej dyscypliny sportowej. Przejawem tego są nastę-
pujące działania zmierzające do poprawy procesu komunikacji w środowisku i  oto-
czeniu dyscypliny: 

• powołanie komórki organizacyjnej d.s. marketingu i komunikacji, 

• opracowanie zasad organizacji imprez pod bezpośrednim nadzorem ZPRP 
(prawa własności medialnej, relacje sponsorzy – ZPRP, zbudowanie systemu 
identyfikacji wizualnej, sprzedaż biletów na portalach), 

• podpisanie umowy z TV Polsat i TVP na transmisje spotkań międzypaństwo-
wych, ligowych i Pucharów Polski, 

• stworzenie własnego magazynu Handball Polska, czasopisma poświęconego 
piłce ręcznej jako forum wymiany myśli, idei i dyskusji środowiska piłki ręcznej 
i mediów; 

• stała praca nad pozytywnym wizerunkiem piłki ręcznej w środkach komunikacji 
społecznej przejawiająca się w organizacji systematycznych spotkań i konfe-
rencji prasowych przed ważnymi wydarzeniami związanymi z piłka ręczną.  

 
 
2.9. Współpraca ze środowiskiem naukowym 
 
Współczesne osiągnięcia naukowe i ich systematyczne wdrażanie w sporcie świato-
wym przekonuje uzasadnia potrzebę ścisłej współpracy trenerów piłki ręcznej w Pol-
sce do zwiększonego zaangażowania w zakresie współpracy z instytucjami nauko-
wymi i badawczymi w sporcie. Zakres tej współpracy jest wysoce niewystarczający, 
niemniej jednak coraz częściej pojawiają się symptomy zainteresowania trenerów 
podstawowymi badaniami motorycznymi, fizjologicznymi i psychologicznymi.  
Najczęściej badania mają charakter diagnostyczny, monitorujący i wspomagający 
proces treningowy. Zapoczątkowano stały monitoring efektywności procesu szkole-
niowego, na podstawie wyników prób wydolnościowych w grupach młodzieżowych.  
Konieczne jest jednak szersze zainteresowanie badaniami naukowymi trenerów kadr 
narodowych seniorek i seniorów. ZPRP współpracuje w zakresie badań z wybranymi 
AWF-ami, innymi wyższymi uczelniami oraz Instytutem Sportu PIB.  
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2.10. Współpraca z interesariuszami zewnętrznymi  
 
Współpraca z instytucjami krajowymi, w tym z licznymi centralnymi resortami prowa-
dzona była na zasadach okazjonalnych. Jedynym resortem, z którym współpracowa-
no systematycznie było Ministerstwo Sportu i Turystyki, skupione na wspieraniu i 
ocenie przedsięwzięć zarówno w sferze merytorycznej, jak i organizacyjnej. Współ-
pracę tę należy ocenić bardzo wysoko.  
Do obszaru kompetentnej, efektywnej i życzliwej obustronnie działalności zaliczyć 
należy również współpracę z Europejską Federacją Piłki Ręcznej (EHF) oraz z Mię-
dzynarodową Federacją Piłki Ręcznej (IHF). Przejawów tej współpracy i wzajemnego 
zaufania było wiele, a jednym z kluczowych rezultatów w ostatnim czasie było powie-
rzenie Polsce przez EHF organizacji MEJ (dziewcząt i chłopców) w 2013 i 2014 r., a 
następnie ME seniorów w 2016 r. oraz przyznanie przez IHF prawa do organizacji 
MMś kobiet 2018 oraz wspólnie ze Szwecją – Mistrzostw Świata Mężczyzn w 2023 
roku.  
 
2.11. Pozycja rynkowa piłki ręcznej na tle innych zespołowych gier sportowych 
 
Spektakularne sukcesy męskich drużyn narodowych, jak i zespołów klubowych na 
arenie międzynarodowej, które wymienione zostały wyżej, spowodowały diametralną 
zmianę pozycji rynkowej tej dyscypliny w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu.  
Ta diametralna zmiana to wyraźny wzrost liczbowy interesariuszy polskiej piłki ręcz-
nej nie tylko w kraju, ale i zagranicą, gdzie polskie kadry narodowe stały się solid-
nym, rzetelnym i kreatywnym partnerem dla federacji krajowych o zdecydowanie 
większej liczbie ‘gatunkowych’ osiągnięć czy uprawiających dyscyplinę.  
Podobnie przedstawia się sprawa z międzynarodowymi federacjami – kontynentalną 
i światową, które doceniają nasze niebywałe zdolności dyplomatyczne, organizacyjne 
oraz marketingowe i relacyjne, wskazując innym ‘efekt polskiego EHF EURO 2016’.  
 
 
Tabela 6   Zainteresowanie grami zespołowymi w Polsce (%% populacji) 

Dyscypli-
na/Rok 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016 

Piłka nożna 67,6 66,0 63,6 62,3 50,0 52,7 59,0 60,2 65,1 53,7 59,3 

Siatkówka 56,2 43,2 38,0 46,8 32,5 35,1 37,9 35,3 60,1 56,6 56,4 

Koszykówka  23,3 23,4 23,4 25,1 20,7 16,7 19,1 16,9 24,2 24,0 22,5 

Piłka ręczna  11,2 13,9 14,8 17,9 19,4 17,2 19,6 20,1 39,1 41,6 45,5 

      Źródło: ARC Media i Opinia | *zmiana metodologii badania 
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Spektakularne sukcesy, głównie męskie, spowodowały rozbudzenie zainteresowania 
sponsorów i mediów piłką ręczną, ale również piłka ręczna żeńska starała się korzy-
stać z tego dobrego, motywującego przykładu i dziś prezentuje ogromny potencjał 
rozwoju. Efektem był przyzwoity wynik na mistrzostwa Europy w Szwecji w 2006, 
zwycięstwo w eliminacjach play off do mistrzostw świata we Francji 2007 i udział w 
kwalifikacjach do Igrzysk Olimpijskich w Pekinie 2008 w Bukareszcie.  
Wyniki zaowocowały plasowaniem wartości medialnej ekspozycji marek sponsorów 
piłki ręcznej w 2008 roku na poziomie wynoszącym prawie 12 mln zł. W sumie z war-
tością wygenerowaną przez męską piłkę ręczną dało kwotę, na poziomie prawie 51 
mln zł (tylko telewizja), a wartość całkowita szacunkowo to kwota 58 mln zł.  
Wzrost znaczenia marketingowego i medialnego piłki ręcznej na rynku sportowym w 
Polsce spowodował przyrost liczby sponsorów piłki ręcznej – 354 (z tego 281 u męż-
czyzn). 
Wywalczony na boisku wynik sportowy dyscypliny oraz dramatyczne, nie reżysero-
wane scenariusze spotkań drużyny męskiej w trakcie każdego rozgrywanego turnie-
ju, spowodowały istotny wzrost zainteresowania mediów (w szczególności telewizji) i 
wpłynęły na znaczny wzrost liczby transmisji telewizyjnych co podniosło bardzo wy-
raźnie oglądalność piłki ręcznej przy telewidzów i na trybunach (wymiar behawioral-
ny).  
O znaczeniu i wartości tych wyników oraz w konsekwencji relacji i towarzyszących im 
umów niech świadczą dane charakteryzujące wartość sponsoringu piłki ręcznej w 
2006 roku, które wyniosły 2,4 mln zł oraz finał mistrzostw świata Niemcy – Polska 
rozegrany 4 lutego 2007: całkowita wartość medialna finału wyniosła 15,3 mln zł; z 
czego wartość marek eksponowanych na strojach polskich zawodników to tylko 2,56 
mln złotych. Ogólnie w 2007 roku całkowita wartość medialna piłki ręcznej wyniosła 
prawie 23 mln zł, co w porównaniu z drugą dekadą XXI wieku stanowiło kwotę bar-
dzo niską. 
 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016

Piłka nożna 67,6 66 63,6 62,3 50 52,7 59 60,2 65,1 53,7 59,3

Siatkówka 56,2 43,2 38 46,8 32,5 35,1 37,9 35,3 60,1 56,6 56,4

Koszykówka 23,3 23,4 23,4 25,1 20,7 16,7 19,1 16,9 24,2 24 22,5

Piłka ręczna 11,2 13,9 14,8 17,9 19,4 17,2 19,6 20,1 39,1 41,6 45,5
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Tabela 7             Wartość ekwiwalentu reklamowego ekspozycji  
telewizyjnej sponsorów gier zespołowych w mln zł w latach 2006 – 2016. 

 

Dyscyplina/Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2016 

Piłka nożna 584,7 423 516,4 884,3 1160,4 1347,4 1557,2 1885,8 

Siatkówka (K+M) 297,2 471,6 385,1 486,4 385,3 581,9 467,8 932,8 

Koszykówka (K+M) 24,9 87,3 54,7 89,3 60,8 60,9 70,7 102,1 

Piłka ręczna (K+M) 

Mężczyźni 

Kobiety 

39,6 

39,0 

0,6 

53,9 

52,1 

1,8 

83,0 

78,3 

4,7 

79,2 

71,2 

8,0 

76,3 

66,4 

9,9 

175,9 

137,6 

38,2 

275,3 

192,2 

83,1 

931,9 

898,5 

33,4 

Całkowita wartość eks-
pozycji sponsorów w 
sporcie 

1650 1740 1861 2676 2500 3800 3406 4811 

Źródło: Raporty Pentagon Research 

 

XI. Przesłanki do budowy strategii rozwoju na lata 2018 – 2024 
 
Piłka ręczna pod względem swojego zasięgu, mierzona liczba stowarzyszonych w 
IHF federacji narodowych, jest jednym z najliczniejszych stowarzyszeń sportowych 
na świecie (ponad 205 członków). Polska należy do najstarszych członków IHF i EHF 
(jeden z założycieli) oraz legitymuje się bogatą tradycją uczestnictwa w różnych for-
mach współzawodnictwie i wysokim poziomem sportowym. 
Uwzględniając doświadczenia z dotychczasowych osiągnięć i błędów w poprzednim 
okresie; korzystając ze współczesnej wiedzy o sporcie i zasadach jego organizacji, a 
także przesłanek wynikających z zachodzących u nas zmian społeczno-
gospodarczych, wydaje się, że podczas prac szczegółowych nad strategią piłki ręcz-
nej w Polsce należy uwzględnić następujące postulaty: (kierunki działan) 
 

1. Rozwijać piłkę ręczną w dwóch płaszczyznach – profesjonalnej i amatorskiej. 
2. Określić zadania i systemy rozliczanie się z nich przez trenerów poszczegól-

nych kadr narodowych jako podstawy ich oceny. 
3. Zobowiązać trenera reprezentacji seniorów i seniorek do udziału w procesie 

programowania pracy szkoleniowej kadr młodzieżowych, uznając że działanie 
na tym polu gwarantuje zachowanie ciągłości szkolenia od poziomu juniora do 
seniora. 

4. Zaktywizować działalność Wojewódzkich Związków Piłki Ręcznej w zakresie 
promocji piłki ręcznej w małych miastach i na wsiach. 

5. Opracować plan działań marketingowych w celu pozyskania dla ZPRP no-
wych sponsorów i partnerów. 

6. Zachęcać kluby do medialnej promocji piłki ręcznej w środowisku lokalnym. 
7. Przygotować wspólnie z klubami organizację profesjonalnej ligi kobiet. 
8. Permanentnie czynić starania zmierzające do aktywizacji współpracy z me-

diami, przede wszystkim z telewizją. 
9. Zapewnić uczestnictwo w międzynarodowej rywalizacji sportowej wszystkim 

grupom szkoleniowym ZPRP.  
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10. Zapewnić ZPRP dopływ nieodzownych środków finansowych z czterech źró-
deł: Ministerstwa Sportu i Turystyki, sponsorów, samorządów i własnej dzia-
łalności gospodarczej. 

11. Uaktywnić szkolenie dzieci i młodzieży w szkole podstawowej, średniej i na 
wyższej uczelni.  

12. Powołać zespół naukowo-metodyczny w ZPRP zapewniając w nim udział wy-
bitnych naukowców i trenerów. Zadaniem zespołu powinno być programowa-
nie procesu szkoleniowego od poziomu bazowego do profesjonalnego oraz 
kształcenie i doskonalenie zawodowe kadr trenerskich. 

13.  Modernizować program organizacji szkolenia, naboru i selekcji do grup mło-
dzieżowych. 

14.  Intensyfikować proces szkoleniowy piłki ręcznej plażowej, poczynając od po-
ziomu młodzieżowego. 

15.  Poprawiać system szkolenia sędziów.  
16.  Doskonalić proces wydawniczy ZPRP w zakresie szkolenia i promocji piłki 

ręcznej. 
17.  Profesjonalizować piłkę ręczną zarówno w sferze sportowej, jak i organiza-

cyjnej.  
18.  Uregulować uprawnienia tzw. agentów sportowych, których dotychczasowa 

działalność niekorzystnie wpływa przede wszystkim na rozwój sportowy mło-
dych zawodników. 

19.  Rozwijać współpracę międzynarodową w pionie szkoleniowym i sportowym. 
Korzystać z doświadczeń najlepszych federacji w Europie i na świecie.   

20.  Podejmować starania o organizację imprez międzynarodowych, ściśle współ-
pracować z IHF i EHF. 

21.  Konsekwentnie zabiegać w Ministerstwie Sportu i Turystyki o powołanie 
dwóch kolejnych Niepublicznych Szkół Mistrzostwa Sportowego. 
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Analiza SWOT dla dyscypliny piłka ręczna 
 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

Jakość produktu ‘piłka ręczna’ w wymiarze sporto-
wym, marketingowym i organizacyjnym  

Mała liczba osób uprawiających piłkę ręczną w Polsce  

Pozytywny  wizerunek ZPRP jako związku sportowe-
go w kraju i zagranicą 

Brak wypracowanego modelu szkolenia i ciągłości 
szkoleniowej – perspektywy i ścieżki kariery sportowej 
dla sportowców i trenerów 

Doświadczona kadra zarządzająca i oddani pracow-
nicy struktur ZPRP 

Kadra dydaktyczna i szkoleniowo-trenerska w szko-
łach i klubach sportowych 

Programy dedykowane piłce ręcznej (OSPR, …)  
Niewystarczająca współpraca wraz z WZPR w promo-
cji piłki ręcznej 

Relacje w środowisku MSiT/Spółki Skarbu Pań-
stwa/rząd/PKOl 

Brak silnego zaangażowanie środowiska piłki ręcznej 
w całym kraju w jej rozwój 

Pozycja piłki ręcznej w programie finansowania przez 
MSiT dyscyplin sportowych 

Brak pozyskiwania środków unijnych na projekty , 
działalność, promocję i rozwój dyscypliny 

Wykreowane relacje sponsorskie i partnerskie 
Brak systemu zagospodarowania byłych i wybitnych 
reprezentantów i reprezentantek do celów rozwoju i 
promocji  

Kluby Vive Kielce , Wisła Orlen Płock Azoty  Puławy 
jako uczestnicy europejskich pucharach 

Brak profesjonalizacji Superligi Kobiet 

Kluby żeńskie z Lublina i Lubina grające systema-
tycznie w europejskich pucharach 

Liga zawodowa mężczyzn - organizacja systemu roz-
grywek, brak szkolenia dzieci i młodzieży jako wymo-
gu formalnego, mało efektywny marketing i komunika-
cja   

Brak afer korupcyjnych i dopingowych - wizerunek 
czystego sportu 

Słaba współpraca Superligi mężczyzn z ZPRP w bu-
dowaniu wizerunku dyscypliny 

Wizerunek piłkarzy i piłkarek ręcznych jako osób wa-
lecznych i o wyróżniających cechach charakteru 

 WZPR – niska efektywność współpracy, stagnacja w 
rozwoju regionalnego dyscypliny, brak efektów w po-
szukiwaniu źródeł  finansowania. 

Powstanie ligi zawodowej kobiet   

SZANSE ZAGROŻENIA 

Zaangażowanie samorządu terytorialnego w tworze-
nie Szkół Mistrzostwa Sportowego  

Brak sukcesów sportowych drużyn narodowych de-
terminujący spadek zainteresowania dyscypliną 

Organizacja MŚ mężczyzn w 2023 Transmisje spotkań kadr narodowych tylko w kanałach 
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TV o ograniczonym zasięgu 

Organizacja MMŚ kobiet U18 2018 
Ograniczenie ilości produkcji i transmisji meczów ligi 
kobiet 

Rozwinięcie szerszej współpracy z partnerem TV 
Niezadowolenie społeczne i medialne z wyników spor-
towo-szkoleniowych 

Dobra infrastruktura sportowa dla rozwoju dyscypliny Konkurencja innych dyscyplin w grach zespołowych  

Wartość medialna dyscypliny 
Brak zainteresowania MEN jako dyscypliną sportową 
uprawiana/promowaną w szkołach podstawowych 

Znaczny potencjał wolontariatu 
Poziom edukacji studentów z piłki ręcznej w szkołach 
wyższych 

Duży potencjał  marketingowy dyscypliny 
Bardzo zróżnicowane wsparcie finansowe dyscypliny 
ze strony samorządów terytorialnych  

Powstanie TV-ZPRP - streaming internetowy   

Rozwój mediów społecznościowych i ich znaczny 
potencjał w kreowaniu rozwoju systemu komunikacji 
dyscypliny 

  

Zaangażowanie instytucji centralnych i lokalnych w 
organizację obchodów 100 lecia  

  

Wzrost znaczenia ZPRP w strukturach międzynaro-
dowych organizacji EHF/IHF 

  

Współpraca z samorządami terytorialnymi   

 

Strategiczne kierunki działań ZPRP 
 
Strategiczne podejście do rozwoju piłki ręcznej w Polsce rozpatrywane powinno być 
z punktu widzenia czterech podstawowych wymiarów: (1) sportowego, (2) organi-
zacyjnego, (3) finansowego oraz (4) rynkowego.  
 

 
 

1. Wymiar sportowy 
 

A. Podstawowym celem jest osiąganie wyróżniających wyników sportowych w 
rozgrywkach międzynarodowych w różnych kategoriach wiekowych, ze 
szczególnym uwzględnieniem Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata i Igrzysk 
Olimpijskich.  

B. Drugim istotnym celem jest rozwój ilościowy i jakościowy zasobów kadrowych 
dyscypliny, rozumiany jako zwiększenie liczby uprawiających piłkę ręczną, 
powstanie nowych sekcji w klubach sportowych oraz przygotowanie wyspecja-
lizowanej kadry trenerskiej na poziomie zapewniającym właściwy i adekwatny 
do współczesnych trendów światowych, poziom jej wyszkolenia.  
Realizacja tego wymiaru w pełnym zakresie jest najważniejszym celem dzia-
łań strategicznych ZPRP ze względu na: 

• konieczność zapewnienia ciągłości i stabilności pozycji piłki ręcznej 
wśród najbardziej znaczących dyscyplin w polskim sporcie; 
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• znaczenie i pozycję polskiej piłki ręcznej na arenie międzynarodowej, 
wypracowanej przez wiele pokoleń piłkarek i piłkarzy ręcznych; 

• decydujący wpływ na zakres i wysokość finansowania dyscypliny przez 
MSiT; 

• duży wpływ na kształtowanie kierunków rozwoju zasobów kadrowych, 
instytucjonalnych i infrastrukturalnych dyscypliny w regionach i woje-
wództwach; 

• zainteresowanie społeczne, oglądalność oraz uczestnictwo aktywne i 
pasywne kibiców w wydarzeniach i meczach piłki ręcznej; 

• możliwość zaangażowania i zainteresowania większej liczby sponso-
rów i partnerów dyscypliny jako wspierających i finansujących przed-
sięwzięcia związane z dyscypliną piłka ręczna. 

 
2. Wymiar organizacyjny  

 
Strategiczne podejście organizacyjne sprowadza się do podstawowych zadań 
polegających na: 

A. budowaniu i rozwoju elastycznych, krajowych struktur wewnętrznych dyscypli-
ny piłka ręczna, które zapewnią (1) organizowanie i prowadzenie współza-
wodnictwa na różnych szczeblach rozgrywkowych oraz (2) uczestnictwo we 
współzawodnictwie na poziomie międzynarodowym.  

B. uruchamianiu samodzielnie i we współpracy z innymi instytucjami, nowych 
projektów programów ukierunkowanych na rozwój ilościowy i jakościowy dys-
cypliny.  
Rozwój związany z realizacją i wdrażaniem projektów we współcześnie zglo-
balizowanym, zinternacjonalizowanym, sprofesjonalizowanym i zdigitalizowa-
nym środowisku sportowym, jest utrudniony i mało prawdopodobny bez 
uczestnictwa i budowania sieci powiązań i relacji z interesariuszami dyscypli-
ny. Do grupy interesariuszy Związku Piłki Ręcznej w Polsce zaliczyć należy: 

• Ministerstwo Sportu i Turystyki; 

• Ministerstwo Edukacji Narodowej; 

• Polski Komitet Olimpijski; 

• inne narodowe związki sportowe dyscyplin w kraju i zagranicą; 

• stowarzyszenia i organizacje federacji narodowych piłki ręcznej (IHF, 
EHF, ..) 

• nieformalne grupy związków narodowych piłki ręcznej (nordycko-
bałtycka, śródziemnomorska, rosyjska) 

• Superliga Sp. z o.o. oraz Kluby-Spółki; 

• okręgowe/wojewódzkie związki piłki ręcznej; 

• szkoły mistrzostwa sportowego; 

• Jednostki samorządu terytorialnego (miasta, województwa); 

• instytucje naukowe i badawcze (uczelnie wyższe AWF, Uniwersytety 
Medyczne, PWSZZ, Instytut Sportu,); 

• instytucje ochrony zdrowia (Rehasport, Centrum Medyczne Mavit, pu-
bliczne i niepubliczne ZOZ, POLADA); 

• sponsorzy i partnerzy dyscypliny; 

• właściciele i zarządzający obiektami sportowymi (hale sportowe, boiska 
Orlik, 

• kibice sportowi/środowisko piłki ręcznej; 
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• podmioty obsługujące i wspomagające obsługę eventów sportowych 
(organizacja imprezy, bilety, obsługa imprezy, biura ochrony, podmioty 
IT, agencje badawcze i marketingowe); 

• pracownicy związku; 

• społeczności lokalne; 

• media tradycyjne (TV, radio, prasa) i elektroniczne (media społeczno-
ściowe, portale i vortale, blogi, fora internetowe); 

• instytucje finansowe, konsultingowe i doradcze (banki, firmy konsultin-
gowe); 

• organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia); 

• wolontariat. 
 

Znaczna liczba interesariuszy skutkuje koniecznością dokonywania wyborów 
dotyczących kreowania, odnawiania jak i wycofywania się z relacji, realizowa-
nych w warunkach niepewności (możliwości, ograniczenia, presja, szanse) w 
celu tworzenia i pozyskiwania wartości materialnych i niematerialnych dla dys-
cypliny, utrzymania potencjału rozwojowego ZPRP i uzyskiwania oczekiwa-
nych wyników ekonomicznych.  
Wśród licznych projektów i inicjatyw podejmowanych przez ZPRP wyróżnić 
można takie, w których realizację zaangażowanych jest jeden, bądź wielu inte-
resariuszy; a efektem tego są różne formy współpracy takie jak: komunikacja, 
konsultacje; koordynacja, partnerstwo, badania, sponsoring, kontrola, audyt 
oraz wymiana/wdrażanie doświadczeń i osiągnięć. Ma to niewątpliwy wpływ 
na złożoność ukształtowanej relacji, a tym samym na ryzyko osiągnięcia celu 
przez ZPRP i jej zaangażowanych interesariuszy.  
 
W przypadku projektów realizowanych przez ZPRP we współpracy z licznymi 
podmiotami wymagana jest, obok ustalenia zasad współpracy i zakresu wza-
jemnych zobowiązań, koordynacja i monitoring postępów prac wszystkich za-
angażowanych stron oraz umiejętność zarządzania ryzykiem.  
Rezultatem współpracy powinna być wygenerowana wartość dodana jako wy-
nik efektu synergii, źródło tworzenia kapitału społecznego, przekazywania do-
świadczeń i efektu uczenia. 

 

3. Wymiar finansowy 

Źródła finansowania i ich wielkość są niezwykle istotnym, bo często wręcz 
umożliwiającym bądź wyznaczającym ‘twardy’ kształt i zakres podjętych do reali-
zacji zadań ZPRP. Wiele zadań finansowanych jest ze środków Ministerstwa 
Sportu i Turystyki, bądź pochodzi z organizowanych otwartych konkursów i ofert 
na rozwój piłki ręcznej czy dotacji celowych w ramach programów unijnych doty-
czących kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu.  

Wymiar finansowy jest szczególnie istotny w przypadku, gdy ZPRP realizuje pro-
jekty z inicjatywy własnej, bądź w ramach zamówień angażuje podmioty ze-
wnętrzne. Ma to przełożenie na sposób finansowania projektu, tj. przez ZPRP 
bądź przez jego sponsorów lub partnerów. Stąd bardzo ważne znaczenie dla fi-
nansów ZPRP ma dywersyfikacja i poszukiwanie zewnętrznych źródeł finanso-
wania w formie pozyskiwania sponsorów i partnerów wspierających rozwój piłki 
ręcznej. Strategicznie najważniejszą, obok wyników sportowych, była i jest kwe-
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stia sponsoringu, który w decydującym wymiarze wyznacza możliwości organiza-
cyjne i finansowe ZPRP oraz wpływa na kierunki rozwoju i promocji dyscypliny. 
W tym zakresie niezwykle ważna jest współpraca z samorządem terytorialnym na 
poziomie miast i województw, które w ramach swoich zadań mogą w bardzo 
zróżnicowanej formie dofinansowywać imprezy i działalność sportową. 

4. Wymiar rynkowy  
 
ZPRP powinno koncentrować się na kreowaniu wizerunku dyscypliny sportowej 
jako wnoszącej trwałe wartości społeczno – kulturowe, stanowiące dla społe-
czeństwa element tożsamości narodowej, a poprzez wybitne osiągnięcia we 
współzawodnictwie sportowym na arenie międzynarodowej oraz podnoszenie i 
utrwalanie znaczącej pozycji polskiego sportu, powinno budować konkurencyjną 
pozycję wśród innych dyscyplin sportowych, ze szczególnym uwzględnieniem 
gier zespołowych.  
Budowanie pozycji konkurencyjnej to ważny strategicznie element rozwoju dys-
cypliny w konsekwencji dążenia do stworzenia silnej marki sportowej, wywołują-
cej jednoznacznie pozytywne skojarzenia i emocje, nie tylko sportowe.  
Efektem tych działań być powinno: 

• zwiększenie liczby zawodniczek i zawodników uprawiających dyscyplinę,  

• powstanie wielu nowych sekcji,  

• wyraźny wzrost liczby obiektów sportowych o standardzie europejskim, 
pozwalających na organizację międzynarodowych wydarzeń sportowych 
najwyższej rangi, 

• zainteresowanie i przyciągnięcie kibiców do hal sportowych, 

• przyciągnięcie do dyscypliny sponsorów i partnerów umożliwiających klu-
bom i reprezentacjom narodowym nieskrępowaną realizację zamierzeń 
sportowych czy wsparcie organizacyjne.  

Niezwykle istotne jest tutaj konsekwentne realizowanie aktywności w zakresie in-
tensyfikacji i pogłębiania komunikacji ZPRP z interesariuszami piłki ręcznej, jako 
podstawowy element budowy wspomnianych i trwałych relacji (wymiar we-
wnętrzny i zewnętrzny komunikacji).  
Szczególnie ważna jest stała obecność dyscypliny w mediach oraz bezpośrednie 
relacje i komunikaty z najważniejszych wydarzeń związanych z piłką ręczna, co 
stanowi spójne i wiarygodne źródło informacji o dyscyplinie dla mediów krajo-
wych, mediów zagranicznych oraz kibiców w Polsce i na całym świecie.  
W wymiarze wewnętrznym, rozbudowanie instrumentów komunikacji wewnętrz-
nej wpłynie na utrwalanie tożsamości i kreowania pozytywnego wizerunku dys-
cypliny sportowej oraz ZPRP.  
 
 

VI. Wyznaczniki wymiaru sportowego 

Wizja rozwoju piłki ręcznej jest jednoznaczna – sport będzie zajmował coraz bardziej 
znaczącą pozycję w szeroko pojmowanym systemie wartości indywidualnych i spo-
łecznych, służąc wszechstronnemu rozwojowi człowieka, w tym zachowaniu zdrowia 
i sprawności oraz wartościowemu zagospodarowaniu czasu wolnego. Udział sportu 
w tworzeniu krajowego PKB obecnie przekroczył 2,5 %. 
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Osiągnięcie zaplanowanego stanu i spełnienie strategicznie rozumianej wizji wymaga 
realizacji zadań w ramach systemowych celów strategicznych, do których zaliczyć 
należy: 

I. piłka ręczna w szkole, 
II. piłka ręczna w środowisku wiejskim, miejskim i na uczelniach wyższych, 

III. piłka ręczna w klubach sportowych, 
IV. piłka ręczna wyczynowa – reprezentacje młodzieżowe, 
V. piłka ręczna wyczynowa – reprezentacja seniorów i seniorek 

 
A. Piłka ręczna w szkole 

 
Wyniki badań wskazują, iż młode pokolenie Polaków cechuje się niskim pozio-
mem wydolności i sprawności fizycznej. Przyczyna tkwi w współczesnym trybie 
życia dzieci i młodzieży oraz w znikomym dostępie do sportu dzieci, przede 
wszystkim wiejskich i o niższym statusie społecznym. Ta sytuacja ma wpływ na 
liczne zagrożenia i patologie. Należy przeciwstawiać się tym zagrożeniom po-
przez dobry przykład i edukację. 
 

Lp. Zadania 
Termin 

Opracowania 
Odpowiedzialny 

1 

Opracowanie atrakcyjnego 
programu edukacyjnego (plan-
sze, broszury, krótkie filmy 
promocyjne) 

2018 – 2024 
Wiceprezes d/s szkoleniowych 
i sportowych 

2 

Spotkania z byłymi i aktualnymi 
reprezentantami Polski (poga-
danki, dyskusje) – popularyza-
cja dyscypliny 

2018 – 2024 
Wiceprezes d/s szkoleniowych 
i sportowych 

3 
Organizacja zajęć pozalekcyj-
nych z piłki ręcznej w szkole 
podstawowej i średniej 

2018 
Wiceprezes d/s szkoleniowych 
i sportowych 

4 
Organizacja turniejów piłki 
ręcznej w powiecie i wojewódz-
twie 

2018 – 2024 
Wiceprezes d/s organizacji 
rozgrywek i współpracy z 
WZPR 

5 
Organizacja tradycyjnych tur-
niejów piłki ręcznej w kraju 

2018 – 2024 
Wiceprezes d/s organizacji 
rozgrywek i współpracy z 
WZPR 

6 
Opracowanie zasad współpra-
cy nauczycieli w-f z ZPRP 

2018 
Wiceprezes d/s szkoleniowych 
i sportowych 

7 
Szkolenie sędziów spośród 
uczniów szkół średnich 

2018 - 

Wiceprezes ds. organizacji 
rozgrywek i współpracy z 
WZPR 
Członek Zarządu ZPRP ds. 
sędziowskich 

  
B. Piłka ręczna w środowisku wiejskim, miejskim i na wyższych uczelniach. 

 
Upowszechnienie piłki ręcznej to ważny czynnik dbałości o zdrowie wśród mło-
dych ludzi. Należy umożliwić dostęp do piłki ręcznej jak najszerszemu gronu 
uczniów i studentów. Bardzo ważna jest promocja piłki ręcznej na wsi i w małych 
miastach oraz w środowisku akademickim. 
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Lp. Zadania 
Termin 

opracowania 
Odpowiedzialny 

1 
Opracowanie  programu pro-
mocji piłki ręcznej w małych 
miastach i na wsi 

2018 
Wiceprezes d/s szkoleniowych i 
sportowych. Wiceprezes d/s 
marketingu i komunikacji 

2 
Promocja lokalnych inicjatyw 
związanych z upowszechnie-
niem piłki ręcznej  

2018 

Wiceprezes d/s marketingu i 
komunikacji. Wiceprezes do 
spraw organizacji rozgrywek i 
współpracy z WZPR  

3 
Opracowanie  programu  
„Piłka ręczna wśród seniorów 
dyscypliny” 

2018 
Członek Zarządu d/s piłki ręcz-
nej weteranów  

4 
Opracowanie programu „Piłka 
ręczna w szkole wyższej” 

2019 
Wiceprezes d/s szkoleniowych i 
sportowych  

5 
Opracowanie programu wy-
dawnictw popularyzujących 
piłkę ręczną w środowisku 

Zadanie cią-
głe 

Wiceprezes d/s marketingu i 
komunikacji. Wiceprezes d/s 
finansowych i organizacyjnych  

6 
Opracowanie programu nau-
czania piłki ręcznej dla in-
struktorów i wolontariuszy 

2018 
Wiceprezes d/s szkoleniowych i 
sportowych 

  
C. Piłka ręczna w klubach sportowych 

 
Podstawową jednostką organizacyjną w sporcie jest klub sportowy. Poprzez ści-
słą współpracę ZPRP ze strukturami terenowym zabiegać należy o powołanie 
nowych sekcji piłki ręcznej w klubach spełniających warunki bazowe i materialne 
do udziału we współzawodnictwie sportowym na szczeblu regionalnym czy ogól-
nopolskim. 
Powołanie sekcji piłki ręcznej w klubach sportowych w terenie, pozwoli na roz-
szerzenie zasięgu oddziaływania i przyciągania do piłki ręcznej większej liczby 
młodzieży oraz stworzy możliwość pracy instruktorom i trenerom. 

Lp. Zadania 
Termin  

opracowania 
Odpowiedzialny 

1 

Opracowanie programu orga-
nizacji i szkolenia sportowego 
w nowoczesnym klubie spor-
towym 

2019 Wiceprezes d/s szkolenia,  

2 
Opracowanie programu po-
wołania jedno-sekcyjnego 
klubu piłki ręcznej 

2018 

Wiceprezes d/s rozgrywek i 
współpracy z WZPR. Wicepre-
zes ds.  marketingu i komunika-
cji 

3 

Organizowanie roboczych 
spotkań prezesów i dyrekto-
rów klubów sportowych Su-
perligi i I lig 

1 raz w roku 

Wiceprezes ds. finansowych i 
organizacyjnych. Wiceprezes 
ds. rozgrywek i współpracy z 
WZPR 

4 

Doskonalenie organizacji i 
zarządzania ligami zawodo-
wymi we współpracy ze spół-
kami je prowadzącymi 

Zadanie cią-
głe 

Prezes Zarządu ZPRP 

5 
Powołanie kobiecej ligi zawo-
dowej 

2018 
Zarząd ZPRP. Członkowie kie-
rownictwa ligi zawodowej kobiet 
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D. Piłka ręczna wyczynowa – reprezentacje młodzieżowe 
 
Działania koncentrować należy na rozszerzeniu i unowocześnieniu dotychcza-
sowych zadań. Zwiększać liczbę Szkół Mistrzostwa Sportowego (powołanie ko-
lejnych obok Gdańska, Kielc, Płocka (dziewczyny i chłopcy) oraz modyfikować 
program szkolenia w tych szkołach uwzględniając w programach szkolenia no-
woczesne standardy wypracowane przez szkoły w wiodących krajach europej-
skich w szkoleniu młodzieży. Systematycznie propagować i rozwijać piłkę ręczną 
w środowisku szkolnym i uniwersyteckim, które posiada niewykorzystany poten-
cjał kadrowy jak i infrastrukturalny.. 

 

 Zadania 
Termin 

Opracowania 
Odpowiedzialny 

1 

Zwiększenie do 30 tysięcy 
liczbę zawodniczek i zawod-
ników uprawiających piłkę 
ręczną – wypracowanie sys-
temu naboru kandydatów  

Do  2024 Zarząd ZPRP 

2 
Systematyczne zwiększanie 
liczby Szkół Mistrzostwa 
Sportowego  

Do 2024 Zarząd ZPRP 

3 

Systematycznie wprowadza-
nie  do rozgrywek europej-
skich polskie zespoły juniorów 
i juniorek 

2020 
Wiceprezes ds. szkolenio-
wych i sportowych 

4 Powołanie 2 kolejnych SMS do 2024 Zarząd ZPRP 

5 
Udoskonalanie programu 
związanego z naborem i se-
lekcją do grup młodzieżowych 

2018 
Wiceprezes ds. szkolenio-
wych i sportowych 

6 
Zintensyfikowanie procesu 
szkoleniowego i organizacyj-
nego piłki ręcznej plażowej 

Zadanie cią-
głe 

Zarząd ZPRP i Komisja Piłki 
Ręcznej Plażowej 

7 

Otoczenie szczególną opieką 
OSPR – program i jakość 
szkolenia, dobór kadr szkole-
niowych i kontrola efektów 
pracy) 

Zadanie cią-
głe 

Wiceprezes ds. szkolenio-
wych i sportowych 

8 

Optymalne przygotowanie 
reprezentacji młodzieżowej 
kobiet do startu w mistrzo-
stwach świata w 2018 roku (w 
Polsce) 

2018 
Wiceprezes ds. szkolenio-
wych i sportowych 

 

 

VII. Piłka ręczna wyczynowa – reprezentacja seniorów i seniorek  
(brak zdefiniowania zasad pracy trenerów reprezentacji – muszą być ustalone 
zasady związane z: cyklem przygotowań, relacje między pozostałymi – młodzie-
żówka, juniorzy itp.) 
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Sport wyczynowy zmierza do selekcji najlepszej i najskuteczniejszej kadry repre-
zentacji Polski, która w konfrontacji międzynarodowej na igrzyskach olimpijskich, 
mistrzostwach świata i Europy osiągnie wysoki wynik sportowy. Bazą wyjściową 
dla osiągnięcia sukcesu na wyżej wymienionych turniejach, jest przemyślana i 
optymalna praca szkoleniowa w klubach oraz wypracowanie Ogólnokrajowego 
Modelu Szkolenia w Piłce Ręcznej [SYSTEM].  
Naturalnym kierunkiem rozwoju sportu wyczynowego jest jego profesjonalizacja. 
Potwierdzają to doświadczenia wielu krajów europejskich i światowych. 

 

Lp. Zadania 
Termin 
opraco-
wania 

Odpowiedzialny 

1 

Precyzyjnie określenie kryte-
riów rozliczania się z efektów 
pracy trenerów reprezentacji 
(kryteria oceny wyników) 

2018 
Wiceprezes ds. szkolenio-
wych i sportowych 

2 

Sprecyzowanie roli trenerów 
reprezentacji seniorów (-ek) w 
zakresie programowania pracy 
szkoleniowej, zaplecza i 
pierwszej reprezentacji 

2018 
Wiceprezes ds. szkolenio-
wych i sportowych 

3 
Kwalifikacja drużyn seniorów i 
seniorek do imprez głównych 
rangi MS 

2019 
Trenerzy reprezentacji. Wi-
ceprezes ds. szkoleniowych i 
sportowych 

4 

Zajęcie miejsca 1-7 w finałach 
MS gwarantującego udział w 
turniejach kwalifikacyjnych do 
IO Tokio 2020 

2019 Trenerzy reprezentacji 

5 
Awans drużyny męskiej i żeń-
skiej do IO w Tokio, zajecie 
miejsca 1-6 

2020 Trenerzy reprezentacji 

6 
Zajęcia miejsca 1-6 w MS se-
niorów i MS seniorek 

2023 Trenerzy reprezentacji 

7 Zajęcie miejsca 1-6 na IO 2024 Trenerzy reprezentacji 

  
 
 

XII. Wyznaczniki wymiaru organizacyjnego 

A. Kształcenie i doskonalenie kadr specjalistów 
 
Osiągnięcie celów sportowych wymaga odpowiednio licznej, dobrze wykształco-
nej i stale doskonalącej swą wiedzę i umiejętności kadry specjalistów i wolonta-
riuszy. Deregulacja zawodu trenera spowodowała konieczność kształcenia i do-
skonalenia specjalistów z zakresu piłki ręcznej przez ZPRP. Istotnym uzupełnie-
niem oferty kształcenia będą jednostki strukturalne wychowania fizycznego w 
Akademiach Wychowania Fizycznego i innych państwowych szkołach akademic-
kich. 
Realizacja przedsięwzięć określonego celu będzie wspomagana systemem po-
mocy dydaktycznych (np. kasety wideo, oprogramowanie komputerowe, itp.) oraz 
specjalistycznych wydawnictw i periodyków. 
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Lp. Zadania 
Termin 

Opracowania 
Odpowiedzialny 

1 
Opracowanie projektu funkcjonowania  
Akademii Trenerskiej ZPRP 

2019 Rada trenerów ZPRP 

2 
Doskonalenie systemu funkcjonowania 
licencji trenerskich (permanentne do-
kształcanie)  

Zadanie cią-
głe 

Wiceprezes ds. szkole-
niowych i sportowych 

3 

Rozwijanie współpracy międzynarodo-
wej w pionie sportowym i szkolenio-
wym z najlepszymi federacjami w Eu-
ropie i na świecie (staże, praktyki) 

Zadanie cią-
głe 

Zarząd ZPRP 

4 
Uregulowanie uprawnień tzw. agentów 
sportowych działających w strukturach 
piłki ręcznej 

2018 
Wiceprezes ds. organi-
zacji rozgrywek i współ-
pracy z WZPR 

5 
Rozszerzenie programu szkolenia dla 
specjalistów piłki ręcznej plażowej 

2017 Rada trenerów ZPRP 

6 

Intensyfikować system naboru i kształ-
cenia kadr sędziowskich. Wykorzysty-
wać najnowsze techniki audiowizualne 
przebiegu gry.  

Zadanie cią-
głe 

Wiceprezes ds. rozgry-
wek i współpracy z 
WZPR. Członek Zarzą-
du ds. sędziowskich 

 
 
 

B. Nauka, badania naukowe, opieka medyczna 
 
Realizacja szeroko zakrojonego i powszechnego programu rozwoju piłki ręcznej 
wymaga dysponowania nowoczesnym zapleczem naukowo-metodycznym i 
technicznym oraz system specjalistycznej opieki medycznej. Głównym ogniwem 
systemu badań naukowych i wdrożeń metodycznych będzie powołany w 2017 
roku Zespół Naukowo-Metodyczny d.s. Piłki Ręcznej oraz instytucje, z którymi 
podpisane są przez ZPRP długoterminowe umowy o współpracy. 
 
 

 

Lp. Zadania 
Termin 

Opracowania 
Odpowiedzialny 

1 
Powołanie Zespołu Naukowo-
Metodycznego ds. Piłki Ręcznej 

2018 Zarząd ZPRP 

2 

Zmodyfikowanie kryteriów naboru kan-
dydatów do kadr młodzieżowych, 
uwzględniając czynniki: morfologiczne, 
techniczne, psychologiczne i fizjolo-
giczne 

2018 
Wiceprezes ds. szkole-
niowych i sportowych 

3 
Weryfikacja  dotychczasowej współ-
pracy z instytucjami medycznymi 

2017/2018 
Członek Zarządu ds. 
medycznych 

 

 

C. Organizacja struktur wewnętrznych ZPRP 

1. Utrzymanie charakteru stowarzyszeniowego ZPRP 
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Struktury organizacyjne polskich związków sportowych, w tym Związku Piłki 
Ręcznej w Polsce, służą utrzymaniu i rozwojowi statusu stowarzyszeniowego 
tych organizacji. Oznacza to konieczność określenia roli i zadań Walnych Zgro-
madzeń Delegatów, ich organów kierowniczych (Zarządów) oraz kontroli we-
wnętrznej (Komisji Rewizyjnych). 

Próba zbliżenia struktur i zadań polskich związków sportowych do struktur spółek 
prawa handlowego nie udała się. Organizacje międzynarodowe utrzymujące w 
poszczególnych dyscyplinach sportu strukturę federacji sportowych zawierają w 
swoich statutach obowiązek przynależności organizacji krajowych jako członków 
zwyczajnych o charakterze stowarzyszeniowym. 

W tendencjach europejskich i światowych nie widać obecnie prób zmiany tego 
stanu, stąd przy planowaniu struktur organizacyjnych polskich związków sporto-
wych, w tym ZPRP, należy w nadchodzących latach doskonalić strukturę stowa-
rzyszeniową ZPRP, z uwzględnieniem roli Walnego Zgromadzenia Delegatów, 
Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

2. Przystosowywanie struktury organizacyjnej ZPRP do zmieniającego się statusu 
polskich związków sportowych w warunkach polskich 
 
Nie ulega wątpliwości, że polskie związki sportowe w świetle obowiązującej 
ustawy o sporcie z 2010 r. – to nie tylko związki klubów sportowych i innych or-
ganizacji w znaczeniu Prawa o stowarzyszeniach, ale także podmioty prawne o 
charakterze publicznym, realizujące zadania państwa, wyszczególnione w aktach 
prawnych rangi ustawowej. Oznacza to, że struktury wewnętrzne każdego pol-
skiego związku sportowego muszą zapewnić realizację wymienionych zadań 
ustawowych, uwzględniając także uprawnienia nadzorcze ministra sportu. 
W związku z powyższym, należy się liczyć przy budowie struktur wewnętrznych 
ZPRP w nadchodzących latach, że zakres uzależnień polskich związków sporto-
wych od nadzoru organizacyjnego i finansowego ministra sportu będzie wzrastał 
lub malał w zależności od strategii rządzących partii. 
 

3. Profesjonalizacja zadań i struktur ZPRP 
 
Realizacja zadań polskich związków sportowych opierała się od zawsze na spo-
łecznej pracy działaczy i woluntariuszy. Jeszcze dzisiaj, niektóre zadania ZPRP, 
wykonują organy społeczne (np. zarządy, komisje rewizyjne, sprawy sędziów pił-
ki ręcznej, orzecznictwo administracyjne i dyscyplinarne).  
Jednakże zaszła już konieczność powierzenia do wykonania większości zadań 
ZPRP w ramach outsourcingu instytucjom osobom wyspecjalizowanym w reali-
zacji zadań wymagających wysokiego poziomu profesjonalizacji. Dotyczy to w 
szczególności:  
obsługi finansowo-księgowej, obsługi prawnej, obsługi kadrowej, informatyzacji, 
marketingu, szkolenia zawodników, organizacji rozgrywek, zmiany barw klubo-
wych, obsługi administracyjno-biurowej.  
Związane jest to również z wprowadzaniem nowych rozwiązań i przepisów for-
malno – prawnych, których wdrożenie jest niezbędne z punktu widzenia prawa 
oraz postępującą globalizacją, internacjonalizacją i wszechobecną profesjonali-
zacją działań. 
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Oznacza to, iż outsourcing będzie wiodącą tendencją w zarzadzaniu na nadcho-
dzące lata. Oznacza to także, wzrost roli i znaczenie Biura Związku, jako organu 
obsługującego Walne Zgromadzenia Delegatów, Zarządy i Komisje Rewizyjne 
ZPRP, ale także realizującego coraz większą liczbę specjalistycznych zadań 
Związku. 
 

4. Dostosowywanie metod zarządzania ZPRP i jego organizacji wewnętrznej do 
nowych zadań Związku 
 
Zadania i formy działania kierownictwa ZPRP (Walnego Zgromadzenia Delega-
tów, Zarządu i Komisji Rewizyjnej) w najbliższej przyszłości nie ulegną większym 
zmianom. Aczkolwiek rosnący permanentnie zakres i liczba zadań, będą narzu-
cały konieczność w coraz szerszym wymiarze, delegowanie uprawnień na po-
szczególne piony i komórki organizacyjne ZPRP. 
Budowa struktur organizacji wewnętrznej i modelu zarządzania ZPRP, powinna 
być oparta na zasadzie elastycznego organizmu dostosowującego się do wymo-
gów uwarunkowań wewnętrznych i tych z zewnątrz. W strukturze zarządzania 
Biurem Związku powinni działać specjaliści odpowiedzialni za poszczególne pio-
ny ZPRP, z wykorzystaniem nowoczesnych metod kierowania. Organizacja we-
wnętrzna Biura powinna umożliwiać nie tylko efektywną realizację rutynowych 
działań, ale także nowych zadań, zarówno stałych, jak i doraźnych, takich jak: 
➢ organizacja zawodów w piłce ręcznej o znaczeniu europejskim i światowym 

(np. mistrzostwa Europy, mistrzostwa świata); 
➢ organizacja okolicznościowych imprez o charakterze ogólnokrajowym (np. or-

ganizacja kolejnych jubileuszów ZPRP); 
➢ prowadzenie szkół mistrzostwa sportowego w piłce ręcznej, szkół dla trene-

rów, sędziów itp.; 
➢ współpraca z podmiotami zarządzającymi nowymi ligami zawodowymi w piłce 

ręcznej i innych jej odmianach; 
➢ współpraca ze sponsorami i partnerami w zakresie monitoringu realizacji za-

wartych umów oraz kreowanie nowych rozwiązań wzbogacających formy i za-
kres wytworzonych relacji uwzględniających procesy zmian w otoczeniu dys-
cypliny, jak i ich partnerów i sponsorów; 

➢ systematyczne wdrażanie nowych rozwiązań informatyczno–
komunikacyjnych, prowadzących do doskonalenia i przyśpieszenia procesów 
komunikowania się z interesariuszami dyscypliny. 

 
5. Ścisła współpraca w zakresie organizacji rozgrywek ze spółkami operatorskimi  
zarządzającymi ligami zawodowymi kobiet i mężczyzn  

 
Postępująca profesjonalizacja dyscypliny, której symptomem było powołanie  

PGNiG Superligi w rozgrywkach seniorów narzuca konieczność otwartej na inicjaty-
wy każdej ze stron ścisłej współpracy nie tylko w zakresie organizacji rozgrywek. 
Pamiętać należy, że dotychczasowe osiągnięcia i wizerunek krajowej piłki ręcznej 
wskazują na właściwość podejmowania dyskusji w zakresie oceny dotychczasowych 
działa i kreowania rozwiązań i przedsięwzięć służących jej dalszemu rozwojowi. Po-
nadto warto wykorzystać doświadczenia i osiągnięcia organizacyjne PGNiG Superligi 
w tworzeniu kolejnej Superligi w rozgrywkach piłki ręcznej kobiet. 
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VIII. Wyznaczniki wymiaru finansowego  

Środki na funkcjonowanie ZPRP oraz rozwój piłki ręcznej pochodzą z trzech 
źródeł: (1) z budżetu państwa (Ministerstwo Sportu i Turystyki, fundacje), (2) 
działań statutowych Związku i (3) od sponsorów oraz partnerów ZPRP.  
 

1. W przypadku środków budżetowych pierwszą grupę stanowią środki 
przeznaczone na przygotowania reprezentacji narodowych do mi-
strzostw Europy i świata oraz na piłkę ręczną plażową. Drugą część 
środków to środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, 
dedykowane na: (1) sport dzieci i młodzieży, (2) Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego, (3) Ośrodki Szkolenia w Piłce Ręcznej, (4) kadry narodo-
we juniorów i młodzieżowców, (5) szkolenie wojewódzkie ZPRP oraz 
programy specjalne tj. „Gramy w Ręczną” oraz „Szczypiorniak na Orli-
kach”. 

2. Drugą grupę źródeł finansowania stanowią środki z umów sponsorskich 
i partnerskich, które są efektem pracy i gospodarczej eksploatacji praw 
ZPRP, których celem jest zwiększenie przychodów ZPRP.  
Umowy pomiędzy ZPRP a sponsorem nakładają na sponsorowanego 
czyli na ZPRP, szereg obowiązków i zobowiązań marketingowych i or-
ganizacyjnych (wymagania produktowe, promocyjne, organizacyjno-
kontrolne) na rzecz tych sponsorów czy partnerów. Obowiązki te wiążą 
się z zawsze z ponoszeniem wydatków na określone w tych umowach 
procedury realizacji zadań i wypełnienie podjętych zobowiązań.  

3. Trzecie źródło przychodów stanowią przychody z działalności statuto-
wej, na które składają się: (1) składki członkowskie, (2) opłaty za licen-
cje trenerskie, (3) wpłaty od sędziów, (4) opłaty transferowe, (5) przy-
chody z organizacji kursokonferencji, (6) seminaria Master Coach, (7) 
opłaty za kursy trenerskie, (8) opłaty za licencje klubowe (II i III liga), (9) 
kary wynikające z regulaminów, (10) sezonowe opłaty statutowe klubów 
oraz (11) opłaty za wyszkolenie zawodników. 

Wszystkie te źródła generują przychody Związku Piłki Ręcznej w Polsce w 
bardzo zróżnicowanym zakresie, a ich udział procentowy przedstawiony został 
w poniższej .tabeli. 

 
 
 
 
 

Struktura finansowania ZPRP według źródeł w latach 2013-2017 (w %%) 
 

Źródła/rok 2013 2014 2015 2016 2017 

Budżet Państwa 40,56 40,5 53,84 62,54 56,27 

Sponsorzy i partnerzy 40,65 40,0 40,68 28,28 33,03 

Działalność statutowa 18,79 19,5 5,48 9,18 10,70 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ZPRP 
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 W perspektywie strategicznej przy założeniu zachowania dotychczasowych 
zasad finansowania sportu profesjonalnego oraz dzieci i młodzieży wskazana jest 
kontynuacja działań w zakresie: 

• pozyskiwania środków budżetowych (MSiT) z przeznaczeniem na przygo-
towania reprezentacji narodowych do mistrzostw Europy i świata oraz na 
piłkę ręczną plażową; 

• pozyskiwania środków w ramach konkursów z Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej, dedykowane na: (1) sport dzieci i młodzieży, (2) Szkoły Mistrzo-
stwa Sportowego, (3) Ośrodki Szkolenia w Piłce Ręcznej, (4) kadry naro-
dowe juniorów i młodzieżowców, (5) szkolenie wojewódzkie ZPRP oraz 
programy specjalne wspierające rozwój dyscypliny piłka ręczna. Szczegól-
nie ważne jest pozyskanie środków na kolejne szkoły mistrzostwa sporto-
wego w celu zwiększenia ich liczby, a zatem rozszerzenia scentralizowa-
nego systemu szkolenia młodzieży. 

• intensyfikacji poszukiwań środków w ramach umów sponsorskich i partner-
skich, które pozwalają na nie tylko wsparcie systemu finansowania repre-
zentacji narodowych seniorek i seniorów, a realizację wielu zadań uzupeł-
niających przez ZPRP nie mających szans realizacji z innych źródeł finan-
sowania (elementy bazy materialnej ZPRP); 

• rozwoju współpracy i wsparcia (pomocy w finansowaniu przedsięwzięć lo-
kalnych) ze strony samorządu terytorialnego na każdym poziomie; albo-
wiem mogą one wydatnie przyczynić się do rozwoju programów szkolenia 
dzieci i młodzieży oraz lepszego wykorzystania bazy sportowej  

 
IX. Składowe/elementy wymiaru rynkowego (marketing i komunikacja) 

 
W działaniach obejmujących realizację wymiaru rynkowego, który należy wiązać z 

działania wizerunkowymi dyscypliny piłka ręczna, obecnością w kanałach komunika-
cji rynkowej oraz budową własnych platform przekazu otoczeniu i interesariuszom 
informacji o piłce ręcznej (również plażowej) oraz działalności ZPRP należy rozdzielić 
cele długookresowe i cele krótkookresowe (operacyjne). W przypadku celów długoo-
kresowych skoncentrować się na następujących zagadnieniach: 

 
1. Integracja i dalszy rozwój kanałów social media ZPRP 

Wzmocnienie roli mediów społecznościowych w codziennej polityce informa-
cyjnej ZPRP to uatrakcyjnienie treści w kanałach tj. Facebook, Instagram, 
Twitter, konfrontacja i dostosowanie wymienionych nośników do dynamicznie 
zmieniających się wymogów rynkowych (grafiki, video, zdjęcia), a zarazem 
uruchomienie nowych kanałów tematycznych z nowymi nośnikami contentu.  
Jest to zdecydowanie najbardziej dynamicznie rozwijająca się i najmniej kosz-
to-twórcza dziedzina komunikacyjno-promocyjna – każdy rok przynosi zmiany 
i nowe rozwiązania. 
 

2. Rozwój działu video i kanału You Tube ZPRP 
Opracowanie systemu identyfikacji graficznej kanału video ZPRP; produkcja 
nowej, stałej czołówki wykorzystywanej w produkowanych materiałach video; 
poszukiwanie sponsorów/partnerów do cyklu reportaży; stworzenie sieci 
współpracowników (dziennikarzy, operatorów, montażystów w różnych czę-
ściach Polski); zakup dodatkowego, profesjonalnego sprzętu do nagrywania 
materiałów video.  
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3. Nawiązanie stałej, strategicznej współpracy z jednym z wiodących portali in-
ternetowych w Polsce 
Szerszy zakres informacji o wydarzeniach związanych z piłką ręczną, stała po-
lityka informacyjna, ogólnopolskie kampanie promocyjne imprez organizowa-
nych przez ZPRP; aktywny udział partnera w wydarzeniach związanych z piłką 
ręczną (uroczystości, konferencje prasowe); zintegrowanie publikacji i materia-
łów informacyjnych (video, artykuły); wzajemna promocja i patronaty medialne 
nad akcjami ZPRP w kategoriach seniorskich i młodzieżowych.  
 

4. Aktualizacja portfolio lokalnych partnerów medialnych ZPRP 
Pozyskanie lokalnych partnerów w kluczowych ośrodkach piłki ręcznej; lokalne 
patronaty medialne – gazety, radio, internet; wsparcie inicjatyw ZPRP na po-
ziomie lokalnym, bezpośredni kontakt z kibicami; 

 
5. Telewizja internetowa ZPRP (Streaming) 

Stworzenie zintegrowanej platformy telewizyjno-internetowej, która umożliwi 
przeprowadzanie bezpośrednich transmisji oraz retransmisji meczów repre-
zentacji Polski w kategoriach seniorskich i młodzieżowych, meczów ligowych, 
meczów reprezentacji i rozgrywek klubowych i w piłce ręcznej plażowej oraz 
wszystkich kluczowych wydarzeń związanych z piłką ręczną (stworzenie ze-
społu produkcyjno-medialnego, zakup sprzętu, opracowanie i wdrożenie tech-
nologii transmisji, plan działań transmisyjnych i marketingowych). 
 

6. MŚ mężczyzn w 2023 r. 
Obsługa medialna i komunikacyjna mistrzostw we współpracy ze Szwedzką 
Federacją Piłki Ręcznej; opracowanie i docelowo wdrożenie procesów media 
coverage i media operations.   

 
 Z kolei w przypadku celów krótkookresowych (nazwać je można operacyjnymi) 
skoncentrować się należy przede wszystkich na następujących bieżących działa-
niach:  

 
1. Integracja z programami Gramy w Ręczną i OSPR w celu stworzenia wspólnej 

płaszczyzny działań promocyjnych i komunikacyjnych; 
2. Profesjonalizacja Superligi Kobiet – ścisła współpraca Pionu Rozgrywek oraz 

klubów z Pionem Relacji Zewnętrznych na poziomie komunikacyjnym i marke-
tingowym (wspólne kampanie promocyjne, zaangażowanie klubów w projekty 
Grassroots); 

3. MŚ juniorek do lat 18 w 2018 r. – strategia komunikacyjna, obsługa medialna 
imprezy (strona www, social media, materiały video, transmisje internetowe). 

4. 100-lecie ZPRP w 2018 r. – strategia komunikacyjna wydarzenia, przygotowa-
nie i opracowanie wydawnictw związanych z jubileuszem (książka 100-lat pol-
skiej piłki ręcznej i pamiątkowy album) oraz filmu, patronaty medialne wyda-
rzenia. 

5. Budowa i rozwój marki PGNiG Pucharu Polski – uatrakcyjnienie rozgrywek, 
zintegrowane działania komunikacyjne budujące markę. 

6. Uatrakcyjnienie formuły magazynu Handball Polska – nowa szata graficzna, 
nowa linia redakcyjna – atrakcyjne treści, wersja elektroniczna magazynu. 
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7. Opracowanie i wdrożenie nowej wersji strony internetowej ZPRP – projekt i 
realizacja, nowoczesna strona jako wizytówka całej organizacji.   
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Strategia rozwoju piłki ręcznej plażowej w Polsce 
w latach 2018 – 2024 

 
 
 

 

 

 

 

Piłka ręczna plażowa (w dalszej części nazywana plażówką) nie ma wpraw-

dzie za sobą kilkudziesięciu lat tradycji i doświadczeń jak piłka ręczna halowa, ale ze 

względu na swój charakter, atrakcyjność czy widowiskowość jest bardzo dynamicz-

nie rozwijającą się dyscypliną sportową. Geneza plażówki sięga lat 90-tych ubiegłego 

wieku, kiedy to powstał pomysł aktywnego i w miłej atmosferze spędzania czasu na 

plażach z piłką ręczną, a także tworzyły się pierwsze zasady gry zwanej beach 

handball czyli piłka ręczna plażowa. Od tego czasu dyscyplina ta przeszła olbrzymią 

metamorfozę i od typowo wakacyjnej zabawy na piasku przekształciła się w sport 

mający precyzyjne przepisy gry, reguły organizacji zawodów, zasady budowy boisk 

czy też wytyczne dotyczące marketingu oraz komunikacji i współpracy z mediami.  

Na wstępie warto jednak określić, w którym miejscu znajduje się obecnie pla-

żówka na świecie i dokąd zmierza co pozwoli łatwiej zrozumieć proponowaną strate-

gię rozwoju tej dyscypliny w Polsce. Pierwsze mistrzostwa Europy seniorów i senio-

rek odbyły się w 2000 roku, a do tej pory rozgrywanych było już 10 edycji mistrzostw 

starego kontynentu. Od 2006 roku rozgrywane są mistrzostwa świata w kategoriach 

seniorskich i do dnia dzisiejszego odbyło się  już 8 edycji czempionatu globu. Pla-

żówka gości również od 2001 roku w The World Games czyli Światowych Igrzyskach 

Sportowych, a ubiegłoroczny turniej plażówki we Wrocławiu był już piątą imprezą, w 

której obecna była ta dyscyplina sportu. W związku z coraz większym zainteresowa-

niem tą dyscypliną od 2016 roku organizowane są co roku młodzieżowe mistrzostwa 

Europy, a w 2017 roku rozegrano po raz pierwszy młodzieżowe mistrzostwa świata 

do lat 17, które były zarazem eliminacjami do Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich, 

które zostaną rozegrane w październiku 2018 roku w Buenos Aires. Od wielu lat 
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rozwój dyscypliny jest uważnie obserwowany przez władze Międzynarodowego Ko-

mitetu Olimpijskiego (MKOl), a starania Międzynarodowej i Europejskiej Federacji 

Piłki Ręcznej oraz wszystkich osób związanych z tą grą doprowadziły do sytuacji, że 

plażówka znalazła się w wąskiej grupie sportów mających szansę na dołączenie do 

grona sportów olimpijskich już w Paryżu w 2024 roku. Decyzja MKOl spodziewana 

jest w 2019 roku. Nasze reprezentacje uczestniczą we współzawodnictwie międzyna-

rodowym od wielu lat, a swój debiut w mistrzostwach Europy panowie mieli w 2006 

roku, a panie w 2009. Największym osiągnięciem w historii Polskiej Piłki Ręcznej 

Plażowej było zdobycie przez żeńską reprezentację srebrnego medalu mistrzostw 

Europy w Zagrzebiu w 2017 roku. Dziewczyny zagrały też dwukrotnie w finałach mi-

strzostw świata zajmując w nich 10. miejsce (Oman 2012 i Węgry 2016) natomiast 

panowie wciąż czekają na swój pierwszy występ w tej imprezie. Obie reprezentacje 

wystąpiły w The World Games Wrocław 2017 gdzie miały okazję zmierzyć się z prze-

ciwnikami z całego świata (kobiety zajęły 5. miejsce, a panowie 7.). Od 2016 roku 

nasze młodzieżowe reprezentacje kobiet i mężczyzn uczestniczą regularnie w mi-

strzostwach Europy (najlepszy wynik to 5. miejsce chłopców w 2016 roku w Portuga-

lii). Od kilkunastu lat organizowane są również w całej Europie rozgrywki klubowe. 

European Beach Handball Tour (EBT) to cykl turniejów odbywających się w różnych 

krajach Europy w czasie których drużyny zdobywają punkty za zajęte miejsca, a naj-

lepsze ekipy danego sezonu spotykają się na początku kolejnego sezonu w turnieju 

finałowym. Nasze drużyny od lat występują w rozgrywkach EBT i kwalifikują się do 

finałów, a najlepsze miejsce zajęły jak do tej pory drużyny: BHT Auto Forum Petra 

Płock - w 2017 roku zdobyła srebrne medale i BHT GRU JUKO Piotrków Trybunalski 

(kobiety) – w 2015 roku wywalczyła brązowe medale. Od kilku sezonów na Gran Ca-

naria rozgrywany jest też Klubowy Puchar Mistrzów, w których to rozgrywkach nasze 

drużyny również uzyskują dobre wyniki. Najlepiej zaprezentowały się w tych roz-

grywkach w 2015 roku dziewczyny z BHT GRU JUKO Piotrków Trybunalski, które 

zajęły 2. miejsce, a wśród panów ekipa BHT Auto Forum Petra Płock, która w tym 

samym roku zajęła 3. miejsce. W Polsce rozgrywamy od 2006 roku mistrzostwa Pol-

ski i zawody o puchar Polski, a od 10-ciu lat w Szczecinie Dąbiu młodzieżowe mi-

strzostwa Polski. Mistrzostwa Polski organizowane były w różnych formułach, a od 

roku 2017 organizowany jest cykl turniejów eliminacyjnych (na wzór EBT) oraz turniej 

finałowy. W 2017 roku wraz ze PGNiG sponsorem strategicznym polskiej piłki ręcznej 

oraz PGNiG Superliga rozpoczęliśmy wspólny projekt PGNiG SUMMER 

SUPERLIGA, który ma na celu promowanie plażówki. W ramach tego projektu zor-

ganizowaliśmy 5 turniejów PREMIUM czyli najwyższej kategorii (Wrocław, Mielno, 

Stare Jabłonki, Płock i Warszawa), za udział w których uczestnicy otrzymują bardzo 

dużo punktów w eliminacjach EBT. Sukces organizacyjny The World Games Wro-

cław 2017 oraz PGNiG Summer Superligi, a także nasza aktywność i dobre wyniki 

we współzawodnictwie międzynarodowym są doceniane przez władze światowej i 

europejskiej piłki ręcznej plażowej czego wyrazem jest przyznanie nam prawa do 

organizacji Finałów EBT w Starych Jabłonkach w czerwcu 2018 roku, w których za-

gra po 12 najlepszych drużyn męskich i żeńskich z sezonu 2017.  Warto też wspo-

mnieć o sędziach i delegatach technicznych gdyż wnoszą oni ogromny wkład w roz-
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wój piłki ręcznej plażowej. Naszą najlepsza parą sędziowską były Joanna Brehmer i 

Agnieszka Skowronek, które sędziowały w finałach wszystkich największych imprez 

światowych, a obecnie Joanna Brehmer kontynuuje karierę jako delegat techniczny 

IHF, a Agnieszka Skowronek wciąż sędziuje w IHF i jest też delegatem technicznym 

EHF. Kolejną parą, która bardzo dobrze radzi sobie na arenie międzynarodowej i po-

dąża śladami starszych koleżanek są również dziewczyny Edyta Jaworska i Ania 

Gaweł, których największym dotychczasowym osiągnięciem było sędziowanie meczu 

finałowego kobiet w ramach The World Games Wrocław 2017! Status sędziów kon-

tynentalnych EHF mają również Michał Fabryczny i Jakub Rawicki, którzy wciąż cze-

kają na swoje występy na imprezach rangi mistrzostw Europy. Delegatami EHF są 

obecnie: Joanna Brehmer, Andrzej Jaworski i Agnieszka Skowronek. W ramach 

współpracy z Hiszpańską Federacją Piłki Ręcznej organizujemy wymianę sędziów i 

delegatów w celu ich lepszego rozwoju co skutkuje bardzo dobrą pozycją naszych 

przedstawicieli na arenie międzynarodowej.  

Przytoczone fakty pokazują jak długą drogę przebyła już plażówka i jak daleko dotar-

ła w tak krótkim czasie czyli w ciągu 25 lat od pierwszego turnieju międzynarodowe-

go rozgrywanego we Włoszech. Najbliższe lata będą jednak decydujące dla tej dys-

cypliny, gdyż przyjęcie jej do grona sportów olimpijskich otworzy dla niej zupełnie 

nowe perspektywy, wygeneruje większe zainteresowanie kibiców, mediów, sponso-

rów, a co za tym idzie poprowadzi w kierunku profesjonalizacji. Spowoduje to rów-

nież wejście na nowy rynek sportów olimpijskich oraz „walkę” o utrzymanie tej pozycji 

na kolejne lata i kolejne igrzyska olimpijskie. Należy zdawać sobie jednak sprawę, że 

decyzja MKOl może być również negatywna dla plażówki i nie pojawi się w progra-

mie Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024. Taka decyzja z pewnością opóźni rozwój profe-

sjonalnej piłki ręcznej plażowej. Oczywiście nadal będą organizowane mistrzostwa 

świata czy Europy, ale ten poziom mamy już dzisiaj i do osiągniecia tego najwyższe-

go konieczne jest uznanie plażówki za sport olimpijski. Również w realiach krajowych 

przyjęcie piłki ręcznej plażowej do rodziny olimpijskiej oznacza zupełnie inne zasady 

finansowania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, stwarza większe szanse zainte-

resowania dyscypliną zawodników, klubów, trenerów, sponsorów, mediów itp. Dla 

celów niniejszej Strategii przyjmujemy, że decyzja MKOl będzie korzystna i już za 6 

lat po raz pierwszy piłka ręczna plażowa będzie jednym z oficjalnych sportów olimpij-

skich. Musimy być do tego przygotowani, a wymaga to podjęcia wielu intensywnych 

działań. W przypadku negatywnej decyzji MKOl przedstawione zadania będą również 

wykonane, ale ich realizacja może być rozłożona na dłuższy czas.  

Przed podaniem celów strategicznych dla rozwoju piłki ręcznej plażowej warto 

przeprowadzić analizę SWOT czyli określić silne i słabe strony plażówki oraz szanse 

i zagrożenia jej rozwoju.  
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S – Strengths – Silne strony W – Weaknesses – Słabe strony 

✓ bardzo dobre wyniki polskich zespołów 
na arenie międzynarodowej  

✓ profesjonalni partnerzy  
✓ doskonały produkt  
✓ zaspokajanie ambicji sportowych za-

wodników  
✓ oryginalność dyscypliny  
✓ niskie koszty budowy boisk  
✓ integracja środowiska  
✓ mniejsza liczba zawodników w druży-

nie 
✓  nowi ludzie w piłce ręcznej  
✓ zdrowie zawodników  
✓ szansa na igrzyska olimpijskie  
✓ uznanie i zaufanie EHF i IHF  

✓ wewnętrzne zagrożenia 
✓ niewielka liczba zawodników  
✓ brak zainteresowania dyscypliną  
✓ niedostatek materiałów szkoleniowych  
✓ całkowity brak trenerów specjalistów  
✓ brak planów nauczania plażówki wyż-

szych  
✓ nieufność i obawy o zdrowie zawodni-

ków  
✓ uzależnienie od warunków atmosfe-

rycznych i sezonowość dyscypliny  
✓ niedostateczna liczba boisk z piaskiem  
✓ niewielkie zainteresowanie mediów  
✓ brak piłek do gry oraz linii  
✓ niewielkie zaangażowanie lokalnych 

władz   
✓ brak struktury organizacyjnej plażówki  

O – Opportunities - Szanse T – Threats - Zagrożenia 

✓ „nowoczesny sport” – popularna roz-
rywka 

✓ status dyscypliny olimpijskiej 
✓ wypromowanie mody na plażówkę 
✓ duży potencjał marketingowy dyscypli-

ny  

✓ niewielkie zainteresowanie rynku spor-
towego 

✓ brak zainteresowania mediów  
✓ niedostateczna liczba boisk do gry 
✓ brak systemów szkolenia wypracowa-

nych przez otoczenie dyscypliny 
✓ brak unifikacji przepisow/regulaminów  
✓ brak zgody klubów halowych   

 

Silne strony to: 

- bardzo dobre wyniki osiągane przez polskie zespoły na arenie międzynarodowej, a 

głównie zdobycie srebrnego medalu mistrzostw Europy przez reprezentantki Polski w 

Zagrzebiu w 2017 roku czy srebrny medal BHT Auto Forum Petra Płock wywalczony 

w finałach European BEACH Handball Tour w Gaeta również w tym samym roku, 

- profesjonalni partnerzy wspierający organizację turniejów PGNiG Summer Superli-

ga (PGNiG, PGNiG Superliga, Fundacja Modern Sport z Płocka, władze miast 

współorganizujących turnieje jak Wrocław, Płock, Mielno, Warszawa), 

- doskonały produkt jakim są turnieje PGNiG Summer Superliga dostrzegane i chwa-

lone w Europie i na świecie czego dowodem jest uczestnictwo w nich drużyn z Euro-

py oraz świata, a także informacje na oficjalnych stronach EHF i IHF, 

- zaspokajanie ambicji sportowych zawodników i możliwość realizacji ich marzeń 

(wciąż rozwijająca się dyscyplina dająca szanse osiągnięcia dobrego wyniku na are-
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nie międzynarodowej, co szczególnie motywuje zawodników nie mających szans w 

piłce halowej), 

- oryginalność dyscypliny czyli duża widowiskowość, proste przepisy gry, akroba-

tyczne elementy techniczne, krótki czas gry – to wszystko przyciąga kibiców do tej 

gry, 

- niskie koszty budowy boisk w porównaniu z piłką halową, można grać na plażach 

nadmorskich, nad jeziorami, rzekami czy też budować okazjonalne obiekty w cen-

trach miast lub wykorzystywać istniejące obiekty do sportów plażowych w lokalnych 

ośrodkach sportu i rekreacji, współpracujemy z lokalnymi społecznościami, klubami 

oraz związkami sportowymi, 

- integracja środowiska wynikająca z wyjątkowej atmosfery do spędzania wolnego 

czasu (woda, plażą, świeże powietrze, słońce, bezpieczeństwo, możliwość nauki 

nowych sportów, łatwe dostosowanie miejsc dla potrzeb dzieci i młodzieży), 

- mniejsza liczba zawodników w drużynie co ułatwia skompletowanie zespołu oraz 

obniża koszty uczestnictwa w zawodach (przejazd, zakwaterowanie, wyżywienie), 

- nowi ludzie w piłce ręcznej czyli kreatywni wolontariusze chcący dać swój potencjał 

dyscyplinie, skupieni na tworzeniu wspaniałych widowisk i komunikowaniu o nich 

światu, 

- zdrowie zawodników czyli mniejsza urazowość podczas gry na piasku, a także do-

skonałe uzupełnienie treningu w okresie roztrenowania oraz przygotowania do no-

wego sezonu,  

- szansa na igrzyska olimpijskie, duże prawdopodobieństwo, że dyscyplina ta zosta-

nie już wkrótce przyjęta do grona sportów olimpijskich, 

- uznanie i zaufanie władz europejskiej i światowej federacji dla działań podejmowa-

nych w Polsce czego wynikiem jest przyznanie nam organizacji finału EBT w Starych 

Jabłonkach. 

Słabe strony:  
 

- wewnętrzne zagrożenia i brak wsparcia w samej organizacji czyli ZPRP oraz 

WZPR, co skutkować może brakiem zainteresowania dyscypliną władz, komórek od-

powiedzialnych za szkolenie trenerów, sędziów, niewielkie współfinansowanie czy 

też pobłażliwe jej traktowanie 

- niewielka liczba zawodników zainteresowanych udziałem w rozgrywkach piłki ręcz-

nej plażowej (w 2017 roku w cyklu turniejów o mistrzostwo i puchar Polski wystąpiło 

120 zawodniczek, 180 zawodników i około 500 dzieci w 6 kategoriach wiekowych tj. 

3 kategorie dziewczyn i 3 kategorie chłopców), 
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- brak zainteresowania dyscypliną zdecydowanej większości trenerów, instruktorów, 

nauczycieli wychowania fizycznego w naszym kraju i lekceważące, pobłażliwe jej 

traktowanie nawet mimo osiąganych sukcesów na arenie międzynarodowej, wręcz 

wrogi stosunek trenerów do zawodników łączących grę w hali i na piasku, 

- niedostatek materiałów szkoleniowych co przy braku zainteresowania dyscypliną 

trenerów halówki powoduje, że są ograniczone szanse na znajdowanie nowych osób 

pragnących realizować się w charakterze szkoleniowca w tej dyscyplinie, 

- całkowity brak trenerów specjalistów od plażówki w naszym kraju,  

- brak planów nauczania plażówki w szkołach podstawowych, średnich czy wyższych 

uczelniach co utrudnia lub wręcz uniemożliwia wprowadzenie zajęć z plażówki do 

szkół w tym do OSPR czy SMS, 

- nieufność i obawy o zdrowie zawodników osób zarządzających klubami oraz części 

trenerów, wynikająca po części z braku dostatecznej wiedzy na temat pozytywnych 

aspektów gry na piasku dla wszystkich – dorosłych i dzieci, 

- uzależnienie od warunków atmosferycznych, które mają bardzo duży wpływ na 

możliwość organizacji zawodów i ich sportowy charakter, co przekłada się na zainte-

resowanie kibiców, 

- sezonowość dyscypliny - nie dość, że w naszych warunkach klimatycznych mamy 

tylko kilka miesięcy na rozgrywanie zawodów w plażówce to jeszcze spora część 

tego okresu przypada na wakacje i trudno przekonać nauczycieli do pracy w tym 

czasie, a zawodnicy superligi lub pierwszych lig często odpoczywają po zakończo-

nym sezonie lub zaczynają przygotowania do kolejnego, 

- niedostateczna liczba boisk z piaskiem umożliwiających grę w plażówkę, a w 

szczególności boisk pod dachem, 

- niewielkie zainteresowanie mediów tym niszowym – jak jest często bywa nazywany 

– sportem i to nawet pomimo wspaniałych wyników oglądalności plażówki w kana-

łach Polsat Sport podczas The World Games Wrocław 2017, 

- brak piłek do gry oraz linii do wyznaczania boisk, 

- niewielkie zaangażowanie władz wojewódzkich związków piłki ręcznej w promowa-

nie i rozwój tego sportu na ich terenie, 

- brak struktury organizacyjnej plażówki zarówno w biurze ZPRP jak i w terenie co 

znacznie utrudnia rozwój i dotarcie do większej grupy interesariuszy. 

Szanse to:  
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- „nowoczesny sport” – stanie się popularną rozrywką wśród młodzieży w czasie wa-

kacyjnych miesięcy co może przyczynić się również do popularyzacji tradycyjnej piłki 

ręcznej oraz zachęcenia nowych osób w różnym wieku do jej uprawiania, 

- nadanie statusu dyscypliny olimpijskiej co w znacznym stopniu zmieni podejście do 

dyscypliny w ujęciu organizacyjnym, finansowym, marketingowym, komunikacyjnym 

oraz sprofesjonalizuje wiele obszarów związanych z tą dyscypliną, 

- wypromowanie mody na plażówkę wśród studentów oraz uczniów szkół co pozwoli 

na pozyskiwanie nowych zawodników, zawodniczek, entuzjastów dla tej nowej dys-

cypliny, 

- duży potencjał marketingowy dyscypliny pozwalający patrzeć z nadzieją w przy-

szłość i liczyć na znalezienie sponsorów zainteresowanych współpracą i możliwo-

ściami biznesowego wykorzystania tej współpracy co winno się przełożyć na dodat-

kowe środki finansowe w plażówce, które z kolei mogą przyciągnąć grono szkole-

niowców i profesjonalnych zawodników.  

Zagrożenia to:  

- niewielkie zainteresowanie rynku sportowego to trudność w rozbudowaniu niszy 
rynkowej czyli wykreowaniu zainteresowania szerszego grona interesariuszy, które 
jest niezbędne dla jej rozwoju 
 
- brak zainteresowania mediów nową, wciąż niszową dyscypliną co przełoży się na 

niewielką wiedzę otoczenia zewnętrznego (kibice, zawodnicy, trenerzy, nauczyciele, 

sponsorzy, władze samorządowe, kluby i ich władze, szkoły etc.) o istnieniu piłki 

ręcznej plażowej i zaletach wynikających z jej uprawiania, 

- niedostateczna liczba boisk do gry co uniemożliwiać może rozwój i możliwości 

szkolenia oraz organizacji rozgrywek, 

- brak systemów szkolenia, materiałów szkoleniowych oraz zasad regulujących nau-

czanie i kierunki rozwoju instruktorów/nauczycieli/trenerów piłki ręcznej plażowej, 

- niewielka liczba zawodników uprawiających dyscyplinę, co przy braku nowych gra-

czy może doprowadzić do zawieszenia rozgrywek, 

- brak unifikacji przepisów/regulaminów (zwiększające obciążenia finansowe, obo-

wiązki klubów, reprezentacji czy nakładające coraz więcej kar, a w zamian nic nie 

oferujące tym, którzy budują tę dyscyplinę) wprowadzane przez EHF czy ZPRP, któ-

re mogą całkowicie zniechęcić zawodników do uprawiania tej dyscypliny, 

- brak zgody klubów halowych (a niekiedy zakaz) uprawiania przez ich zawodników 

plażówki co skutkować również będzie hamowaniem rozwoju, a nawet jej degrada-

cją, gdyż plażówka długo jeszcze będzie opierała się na zawodnikach grających na 

co dzień w tradycyjną piłkę ręczną, 
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- nieprzyjęcie przez MKOl plażówki do grona dyscyplin olimpijskich co zdecydowanie 

spowolni dalszy jej rozwój. 

 Wyniki analizy SWOT prowadzą do określenia przez Komisję ds. Piłki Ręcznej 

Plażowej jej misji i wizji w następujący sposób: 

- naszą MISJĄ jest rozwijanie i promowanie piłki ręcznej plażowej w Polsce z posza-

nowaniem zasad fair-play, 

- nasza WIZJA zakłada stworzenie - w ramach ZPRP – odrębnej, nowoczesnej i pro-

fesjonalnej struktury: 

-- umożliwiającej rozwój atrakcyjnej dla wszystkich (zawodnicy, kibice, media i inni 

interesariusze) dyscypliny sportowej,  

-- posiadającej własne regulaminy, metody szkolenia, zasady organizacji rozgrywek, 

przepisy regulujące wyłanianie reprezentantów Polski i funkcjonowania reprezentacji 

narodowych,  

-- zapewniającej bieżącą współpracę z mediami w celu promowania dyscypliny, 

-- zdobywającej środki finansowe zapewniające stabilny rozwój, 

-- współpracującej w zakresie piłki ręcznej plażowej z odpowiednimi ciałami EHF, 

IHF, MKOl oraz innymi federacjami piłki ręcznej. 

 Realizując przedstawione misję i wizję oraz mając na uwadze wskazane przez 

ZPRP cztery podstawowe wymiary strategicznego podejścia do rozwoju dyscypliny tj. 

sportowy, organizacyjny, finansowy i rynkowy, określamy cele strategiczne, opera-

cyjne i plany działania w ww. wymiarach. 

Wymiar sportowy: 

1. Cel strategiczny: zwiększenie zainteresowanie piłką ręczną plażową i zachę-

cenie do jej uprawiania możliwie największej grupy osób bez względu na ich 

umiejętności, wiek oraz płeć. 

1.1 Cel operacyjny: wprowadzenie piłki ręcznej plażowej do szkół (klasy spor-

towe w piłce ręcznej plażowej) oraz systemu współzawodnictw sportowego 

szkół organizowanego przez Szkolny Związek Sportowy. 

1.2 Cel operacyjny: wprowadzenie piłki ręcznej plażowej do uczelni wyższych 

oraz akademickiego systemu współzawodnictwa organizowanego przez 

Akademicki Związek Sportowy. 

1.3 Cel operacyjny: zainteresowanie piłką ręczną plażową klubów sportowych, 

w których uprawiana jest piłka ręczna halowa, a także stworzenie dla nich 

atrakcyjnej oferty współzawodnictwa sportowego w miesiącach letnich. 

1.4 Cel operacyjny: organizacja i promowanie różnych form aktywności i roz-

grywek w lokalnych środowiskach.  
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1.5 Cel operacyjny: wspieranie rozwoju istniejących klubów piłki ręcznej pla-

żowej oraz zachęcanie do tworzenia nowych klubów specjalizujących się w 

organizacji zajęć z piłki ręcznej plażowej. 

1.6 Cel operacyjny: organizacja rozgrywek o mistrzostwo Polski i Puchar Pol-

ski w różnych kategoriach wiekowych – zaproszenie do współpracy Woje-

wódzkich Związków Piłki Ręcznej. 

2. Cel strategiczny: przygotowanie silnych reprezentacji narodowych i umożli-

wienie im uczestniczenia we współzawodnictwie na najwyższym poziomie 

sportowym zakładając jednocześnie uzyskiwanie jak najlepszych wyników.  

2.1 Cel operacyjny: opracowanie jednolitych zasad organizacji gry dla wszyst-

kich reprezentacji narodowych oraz konsekwentne ich stosowanie, monito-

rowanie oraz ulepszanie/korygowanie przyjętych założeń.  

2.2 Cel operacyjny: Opracowanie i wprowadzenie systemu współpracy po-

szczególnych kadr narodowych oraz metod szkolenia w różnych grupach 

wiekowych tak by umożliwiały wszechstronny rozwój reprezentantów kraju; 

współpraca z OSPR i SMS 

2.3 Cel operacyjny: Wprowadzenie transparentnych zasad monitorowania po-

ziomu sportowego prezentowanego przez potencjalnych kadrowiczów i 

klarownych zasad powoływania zawodników do reprezentacji narodowych.  

3. Cel strategiczny: opracowanie nowoczesnych, spójnych i kompleksowych pla-

nów nauczania, materiałów edukacyjnych, jednolitych zasad szkolenia gwa-

rantujących prawidłowe kształcenie kadr szkoleniowych specjalizujących się w 

piłce ręcznej plażowej. 

3.1 Cel operacyjny: nawiązanie kontaktów z uczelniami wychowania fizyczne-

go, innymi instytucjami jak ośrodki kształcenia nauczycieli, trenerami w ce-

lu przygotowania planów nauczania gry w piłkę ręczną plażową dla po-

szczególnych grup wiekowych. 

3.2 Cel operacyjny: we współpracy z uczelniami wyższymi, komórką szkole-

niową ZPRP oraz WZPR opracowanie planów szkolenia dla instruktorów i 

trenerów piłki ręcznej plażowej oraz określenia zasad przyznawania tytu-

łów instruktor, trener piłki ręcznej plażowej. 

3.3 Cel operacyjny: prowadzenie, we współpracy z EHF, IHF i ww. instytucja-

mi, szkoleń dla zainteresowanych nauczycieli, instruktorów, trenerów i in-

nych osób pragnących rozwijać plażówkę.   

 

Wymiar organizacyjny 

4. Cel strategiczny: Stworzenie – w ramach ZPRP – odrębnej struktury posiada-

jącej własne regulaminy, komórki merytoryczne, pracowników, szkoleniowców 

etc. zajmującej się wyłącznie zagadnieniami związanymi z piłką ręczną plażo-

wą.  

5. Cel strategiczny: Budowa struktury organizacyjnej na terenie kraju w oparciu o 

współpracę z Wojewódzkimi Związkami Piłki Ręcznej lub w przypadku braku 

zainteresowania z ich strony z tworzonymi w województwach „Akademiach 

Piłki Ręcznej Plażowej”. 
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6. Cel strategiczny: Inicjowanie nowych projektów z różnymi interesariuszami pił-

ki ręcznej plażowej, mających na celu rozwój dyscypliny zarówno jeśli chodzi 

o infrastrukturę jak i tworzenie ośrodków szkoleniowych, a także popularyza-

cję i szerzenie wiedzy o dyscyplinie wśród osób (zarządzający klubami, za-

wodnicy, trenerzy, wolontariusze etc.) zajmujących obecnie piłką ręczną halo-

wą tak by zachęcić ich do współpracy. 

 

Wymiar finansowy 

Źródła finansowania i ich wielkość są najistotniejsze z punktu widzenia możliwości 

realizacji przyjętej strategii, gdyż weryfikują plany z możliwościami. Dlatego też przed 

określeniem celów w wymiarze finansowym należy zapoznać się ze sposobami oraz 

kwotami finansowania piłki ręcznej plażowej w Polsce w latach 2013 – 2017, a także 

poznać jej potrzeby finansowe.  

Źródła finansowania piłki ręcznej plażowej w Polsce w latach 2013 – 2017 
Źródło: Dane ZPRP 

*szacunkowa kwota niezbędna do organizacji cyklu PGNiG SUMMER SUPERLIGA pochodząca od 

partnerów i sponsorów, ale nie przekazywana do ZPRP, a do organizatorów cyklu (umowa zawierana 

pomiędzy PGNiG i Organizatorem cyklu).  

Dotychczasowe zadania były finansowane w przeważającej części ze środków MSiT 

(głównie jeśli chodzi o środki na przygotowania reprezentacji do udziału we współ-

zawodnictwie międzynarodowym) jednakże należy podkreślić coraz większy wkład 

środków własnych ZPRP (pochodzących od sponsorów Związku), ale też trzeba za-

uważyć coraz większe zainteresowanie innych podmiotów (np. władze samorządo-

we) zainteresowanych wspieraniem tej dyscypliny sportu (budowa boisk, dofinanso-

wywanie organizowanych turniejów, zajęć treningowych etc.). 

7. Cel strategiczny: zapewnienie źródeł finansowania umożliwiających realizację 

zadań wynikających z niniejszej Strategii. 

7.1 Cel operacyjny: bieżące występowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki o 

dofinansowanie zadań realizowanych przez ZPRP w zakresie piłki ręcznej 

plażowej w ramach ogłaszanych przez to ministerstwo konkur-

sów/programów. 

Lata MSiT 
(w PLZ) 

ZPRP 
(w PLZ) 

Środki spon-
sorów (w PLZ) 

Razem 

2013 0,00 148 700,00 Brak danych 148 700,00 

2014 186 700,00 75 000,00 Brak danych 261 700,00 

2015 187 000,00 40 440,00 Brak danych 227 400,00 

2016 307 000,00 51 130,00 Brak danych 358 130,00 

2017 338 100,00 177 700,00 500 000,00* 515 800,00 

1 015 800,00 
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7.2 Cel operacyjny: znalezienie partnerów/sponsorów zainteresowanych 

wspieraniem długofalowego rozwoju piłki ręcznej plażowej oraz zawarcie 

odpowiednich umów. 

7.3 Cel operacyjny: bezwzględna realizacja wymogów marketingowych i in-

nych obowiązków wynikających z umów ZPRP z PGNiG czyli Sponsorem 

Strategicznym Polskiej Piłki Ręcznej oraz innymi sponsorami i partnerami 

Związku,  co umożliwi dofinansowywanie zadań z budżetu ZPRP. 

7.4 Cel operacyjny: Wspieranie działań partnerów, członków Związku i innych 

podmiotów zainteresowanych plażówką, mających na celu pozyskiwanie 

środków finansowych na tworzenie infrastruktury dla piłki ręcznej plażowej, 

organizacji zajęć, turniejów, szkolenia, promocji piłki ręcznej plażowej.   

 Wymiar rynkowy 

8. Cel strategiczny: Promowanie zdrowego trybu życia poprzez uprawianie no-

wej, atrakcyjnej (woda, plaża, świeże powietrze, słońce, bezpieczeństwo, 

świetna zabawa), łatwo dostępnej (plaże; nieduże koszty budowy boisk w po-

równaniu z halami sportowymi), integrującej i nietrudnej do nauczenia (na po-

ziomie amatorskiego grania wystarczają umiejętności chwytania i rzucania pił-

ki) dyscypliny sportu dla wszystkich i w każdym wieku.  

8.1 Cel operacyjny: Przygotowanie materiałów informujących o zaletach gry, 

zabawy w piłkę ręczną plażową oraz przekazywanie ich do szkół, samo-

rządów, uczelni itp. w czasie wizyty/działań promujących plażówkę. 

8.2 Cel operacyjny: Przygotowanie materiałów informujących o niewielkich 

kosztach budowy boisk do piłki ręcznej plażowej, w stosunku do kosztów 

boisk tradycyjnych czy też hal sportowych i docieranie z tymi materiałami 

do władz samorządowych.  

8.3 Cel operacyjny: Przygotowanie, wspólnie z innymi instytucjami promują-

cymi zdrowy tryb życia, kampanii dotyczącej korzyści płynących z uprawia-

nia sportu, a w szczególności z gry w plażówkę, a także podstawowych 

zasad żywienia, nawadniania, zabezpieczanie się przed słońcem itp.  

9. Cel strategiczny: Opracowanie i bieżące prowadzenie skutecznej komunikacji 

wewnętrznej i zewnętrznej informując o wszystkim co dotyczy plażówki z wy-

korzystaniem Internetu (strona www.recznaplazowa.pl; e-mailing itp.), mediów 

społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter itp.), magazynu Handball 

Polska i innych dostępnych metod np. marketing szeptany, viral marketing itp. 

9.1 Cel operacyjny: Opracowanie zasad komunikacji wewnętrznej pomiędzy 

Komisją ds. Piłki Ręcznej Plażowej, poszczególnymi komórkami biura 

Związku, członkami sztabów szkoleniowych reprezentacji plażowych, re-

prezentantami/-kami, klubami z których powoływani są zawodnicy, poten-

cjalnymi organizatorami zawodów w plażówce, innymi komisjami i kole-

giami ZPRP oraz WZPR. 

9.2 Cel operacyjny: Opracowanie zasad komunikacji zewnętrznej czyli zasad 

komunikowania się z innymi interesariuszami ZPRP w tym przedstawicie-

lami mediów, sponsorów, partnerów itp.  

10. Cel strategiczny: Nawiązanie stałej współpracy z mediami i zbudowanie bazy 

mediów z którymi wspólnie promujemy plażówkę. 

http://www.recznaplazowa.pl/
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10.1 Cel operacyjny: znalezienie partnera telewizyjnego lub internetowego w 

celu wspólnego budowania i rozwoju produktu jakim jest piłka ręczna pla-

żowa poprzez transmisje telewizyjne lub internetowe oraz różne działania 

informująco – propagujące plażówkę 

10.2 Cel operacyjny: znalezienie i zawiązanie umów z portalami interneto-

wymi, mediami tradycyjnymi (prasa codzienna, magazyny life-stylowe, itp.), 

radiami i innymi podmiotami mogącymi wspierać rozwój plażówki poprzez 

informowanie w różnych kanałach o wydarzeniach związanych z dyscypli-

ną. 

10.3 Cel operacyjny: Zbudowanie bazy mediów (kontakty do osób odpowie-

dzialnych w danym medium za kontent, utrzymywanie bieżących kontak-

tów z nimi itp.) w tym kontakty e-mailowe, telefoniczne, adresy redakcji itp. 

oraz określenie zasad przekazywania informacji do mediów (według waż-

ności informacji, planowanego zasięgu dotarcia informacji itp.).  

11. Cel strategiczny: Aplikowanie do federacji międzynarodowych o przyznanie 

praw do organizacji dużych imprez rangi mistrzostwa świata, Europy czy finały 

pucharów europejskich etc. w Polsce, dzięki którym możliwe będzie promo-

wanie nie tylko plażówki w naszym kraju, ale również promowanie Polski na 

arenie międzynarodowej.  

11.1 Cel operacyjny: Sprawdzenie możliwości organizacji dużych imprez 

sportowych rangi międzynarodowej lub międzypaństwowej – skatalogowa-

nie posiadanej infrastruktury i określenie potrzeb w przypadku niewystar-

czającej oraz dążenie do poprawy tej sytuacji.  

11.2 Cel operacyjny: W przypadku posiadanych zdolności finansowych 

Związku oraz odpowiedniej infrastruktury umożliwiającej przeprowadzenie 

danych zawodów, przygotowywanie niezbędnych dokumentów oraz skła-

danie ich do odpowiednich federacji w wyznaczonych terminach. 

12. Cel strategiczny: Opracowanie manualu organizacyjno-marketingowego doty-

czącego zasad organizacji zawodów w piłce ręcznej plażowej, określającego 

wymogi marketingowe dla organizatorów, a także określającego możliwości i 

zasady nabywania praw marketingowych przez potencjalnych sponso-

rów/partnerów wydarzeń związanych z plażówką. 

12.1 Cel operacyjny: Zebranie wszystkich zasad, wytycznych, regulaminów 

dotyczących organizacji rozgrywek w mistrzostwo Polski i Puchar Polski z 

uwzględnieniem różnych kategorii wiekowych. 

12.2 Cel operacyjny: Określenie zasad marketingowych obowiązujących w 

czasie ww. rozgrywek z uwzględnieniem powierzchni marketingowych 

(pierwszy, drugi plan reklamowy, umieszczenie flag, banerów i innych no-

śników reklam), a także zasad sprzedaży tych powierzchni potencjalnym 

sponsorom/partnerom. 

12.3 Cel operacyjny: Opracowanie atrakcyjnej i nowoczesnej szaty graficznej 

manuala oraz jego aktualizowanie przed każdym sezonem.  

 

Zasady finansowania, wdrażania i monitorowania 
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Jak już wcześniej podano realizacja Strategii będzie finansowana z różnych 

funduszy (np. z funduszy: MSiT, ZPRP, UE, sponsorów, partnerów, władz samorzą-

dowych, uczelni wyższych,  klubów sportowych i wielu innych) których wielkości nie 

można w tej chwili określić. Z tego powodu informacje finansowe zostały ograniczone 

do przedstawienia najważniejszych źródeł, z których będziemy chcieli pozyskiwać 

środki finansowe bez podawania konkretnych kwot.  

Zakładamy, że przedstawione w Strategii cele będą realizowane przez człon-

ków Komisji ds. Piłki Ręcznej Plażowej, pracowników biura ZPRP zajmujących się 

plażówką, zaproszone do współpracy komórki biura ZPRP oraz inne osoby, instytu-

cje itd. Przewodniczący Komisji i jej członkowie wraz z członkiem Zarządu ZPRP od-

powiadającym za sprawy piłki ręcznej plażowej będą informowali Zarząd ZPRP o 

postępach w realizacji poszczególnych celów.  

Niniejsza Strategia jest dokumentem bazowym wyznaczającym ramowe cele 

strategiczne i operacyjne, a sposoby realizacji konkretnych celów będą opisywały 

kolejne programy stąd dla monitorowania realizacji celów przyjmujemy, że będzie 

sporządzane na koniec każdego roku sprawozdanie, które będzie częścią doroczne-

go sprawozdania z pracy Komisji ds. Piłki Ręcznej Plażowej.  

Zakładamy wzrost wszystkich wskaźników dotyczących plażówki na prze-

strzeni lat 2018-2014 (liczba zawodników biorących udział w mistrzostwach Polski 

różnych kategorii wiekowych, liczba boisk, liczba turniejów itd.) o 700%! Oczywiście 

nie zakładamy, że każdego roku nastąpi wzrost o 100%, ale realizacja wszystkich 

założonych celów oraz pozytywna decyzja MKOl – w sprawie przyjęcia piłki ręcznej 

plażowej do rodziny sportów olimpijskich - powinny znacznie wpłynąć na popularność 

piłki ręcznej plażowej w Polsce, a co za tym idzie pozwalają mieć nadzieję na tak 

duży, zakładany wzrost wskaźników. 

 

 

 

  


