
 

Strategia rozwoju piłki ręcznej plażowej w Polsce w latach 2018 – 2024 

 

Piłka ręczna plażowa (w dalszej części nazywana plażówką) nie ma wprawdzie za sobą 

kilkudziesięciu lat tradycji i doświadczeń jak piłka ręczna halowa, ale ze względu na swój 

charakter, atrakcyjność czy widowiskowość jest bardzo dynamicznie 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 plażówka na 

świecie i dokąd zmierza co pozwoli łatwiej zrozumieć proponowaną strategię rozwoju tej 

dyscypliny w Polsce. Pierwsze mistrzostwa Europy seniorów i seniorek 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. Plażówka 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 

zainteresowaniem 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 rozwój 

dyscypliny jest uważnie obserwowany przez władze Międzynarodowego Komitetu 

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 międzynarodowym 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 mistrzostw 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 przeciwnikami z całego 

świata (kobiety zajęły 5. miejsce, a panowie 7.). Od 2016 roku nasze młodzieżowe 



reprezentacje kobiet i mężczyzn uczestniczą regularnie w mistrzostwach Europy (najlepszy 

wynik to 5. miejsce chłopców w 2016 roku w Portugalii). 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 najlepsze 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 Canaria rozgrywany jest też 

Klubowy Puchar Mistrzów, w których to rozgrywkach nasze drużyny również uzyskują dobre 

wyniki. Najlepiej zaprezentowały się w tych rozgrywkach 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 Polski i zawody o puchar Polski, a od 10-ciu lat w Szczecinie Dąbiu młodzieżowe 

mistrzostwa 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 zorganizowaliśmy 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 

Wrocław 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 zagra po 12 najlepszych drużyn męskich 

i żeńskich z sezonu 2017.  Warto też wspomnieć o sędziach i delegatach technicznych gdyż 

wnoszą oni ogromny wkład w rozwój 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 podąża 

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 kontynentalnych EHF mają również 

Michał Fabryczny i Jakub Rawicki, którzy wciąż czekają 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 dotarła w tak 

krótkim czasie czyli w ciągu 25 lat od pierwszego turnieju międzynarodowego rozgrywanego 

we Włoszech. Najbliższe lata będą jednak decydujące dla tej dyscypliny, gdyż przyjęcie jej do 

grona sportów olimpijskich otworzy dla niej zupełnie nowe perspektywy, wygeneruje większe 



zainteresowanie kibiców, mediów, sponsorów, a co za tym idzie poprowadzi w kierunku 

profesjonalizacji. Spowoduje to również 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 programie Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024. Taka decyzja z pewnością opóźni rozwój 

profesjonalnej piłki ręcznej plażowej. Oczywiście nadal będą organizowane mistrzostwa 

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

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 zainteresowania 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 olimpijskich. 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.  

S – Strengths – Silne strony W – Weaknesses – Słabe strony 

 bardzo dobre wyniki polskich zespołów na 
arenie międzynarodowej  

 profesjonalni partnerzy  
 doskonały produkt  
 zaspokajanie ambicji sportowych 

zawodników  
 oryginalność dyscypliny  
 niskie koszty budowy boisk  
 integracja środowiska  
 mniejsza liczba zawodników w drużynie 
  nowi ludzie w piłce ręcznej  
 zdrowie zawodników  
 szansa na igrzyska olimpijskie  
 uznanie i zaufanie EHF i IHF  

 niewielka liczba zawodników  
 brak zainteresowania dyscypliną  
 niedostatek materiałów szkoleniowych  
 całkowity brak trenerów specjalistów  
 brak planów nauczania plażówki wyższych  
 nieufność i obawy o zdrowie zawodników  
 uzależnienie od warunków 

atmosferycznych 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 rozrywka 
 status dyscypliny olimpijskiej 
 wypromowanie mody na plażówkę 
 duży potencjał marketingowy dyscypliny  

 wewnętrzne zagrożenia  
 brak zainteresowania mediów  
 niedostateczna liczba boisk do gry 
 brak systemów szkolenia  
 niewielka liczba zawodników 

uprawiających  
 niefortunne przepisy/regulaminy  
 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 Superliga (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 chwalone w 

Europie i na świecie czego dowodem jest uczestnictwo w nich drużyn z Europy 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 arenie 

międzynarodowej, co szczególnie motywuje zawodników nie mających szans w piłce halowej), 

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

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 centrach 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 doskonałe 

uzupełnienie treningu w okresie roztrenowania oraz przygotowania do nowego sezonu,  

- szansa na igrzyska olimpijskie, duże prawdopodobieństwo, że dyscyplina ta zostanie już 

wkrótce przyjęta do grona sportów olimpijskich, 

- uznanie i zaufanie władz europejskiej i światowej federacji dla działań podejmowanych w 

Polsce czego wynikiem jest przyznanie nam organizacji finału EBT w Starych Jabłonkach. 

Słabe strony: 

- niewielka liczba zawodników zainteresowanych udziałem w rozgrywkach piłki ręcznej 

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), 

- 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 zainteresowanie 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 zakończonym 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 kanałach 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 promowanie 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:  

- „nowoczesny sport” – stanie się popularną rozrywką wśród młodzieży w czasie wakacyjnych 

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 dyscypliny, 

- duży potencjał marketingowy dyscypliny pozwalający patrzeć z nadzieją w przyszłość i liczyć 

na znalezienie sponsorów zainteresowanych współpracą i możliwościami biznesowego 

wykorzystania tej współpracy co winno się przełożyć na dodatkowe środki finansowe w 

plażówce, które z kolei mogą przyciągnąć grono szkoleniowców i profesjonalnych 

zawodników.  

Zagrożenia to:  

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

skutkować może brakiem zainteresowania dyscypliną władz, komórek odpowiedzialnych za 

szkolenie trenerów, sędziów, niewielkie współfinansowanie czy też pobłażliwe jej 

traktowanie, 

- 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 nauczanie i 

kierunki rozwoju instruktorów/nauczycieli/trenerów piłki ręcznej plażowej, 

- niewielka liczba zawodników uprawiających dyscyplinę, co przy braku nowych graczy może 

doprowadzić do zawieszenia rozgrywek, 

- niefortunne przepisy/regulaminy (zwiększające obciążenia finansowe, obowiązki klubów, 

reprezentacji czy nakładające coraz więcej kar, a w zamian nic nie oferujące tym, którzy budują 

tę dyscyplinę) wprowadzane przez EHF czy ZPRP, które 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 degradacją, gdyż plażówka 

długo jeszcze będzie opierała się na zawodnikach grających na co dzień w tradycyjną piłkę 

ręczną, 

- 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 poszanowaniem 

zasad fair-play, 

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

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, operacyjne i plany działania 

w ww. wymiarach. 

Wymiar sportowy: 

1. Cel strategiczny: zainteresowanie piłką ręczną plażową i zachęcenie do jej uprawiania 

jak największej grupy osób bez względu na ich umiejętności, wiek oraz płeć. 

1.1 Cel operacyjny: wprowadzenie piłki ręcznej plażowej do szkół (klasy sportowe 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 rozgrywek w 

lokalnych środowiskach.  

1.5 Cel operacyjny: wspieranie rozwoju istniejących klubów piłki ręcznej plażowej 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 Polski w 

różnych kategoriach wiekowych – zaproszenie do współpracy Wojewódzkich 

Związków Piłki Ręcznej. 

2. Cel strategiczny: przygotowanie silnych reprezentacji narodowych i umożliwienie im 

uczestniczenia we współzawodnictwie na najwyższym poziomie sportowym zakładając 

jednocześnie uzyskiwanie jak najlepszych wyników.  



2.1 Cel operacyjny: opracowanie jednolitych zasad organizacji gry dla wszystkich 

reprezentacji narodowych oraz konsekwentne ich stosowanie, monitorowanie 

oraz ulepszanie/korygowanie przyjętych założeń.  

2.2 Cel operacyjny: Opracowanie i wprowadzenie systemu współpracy poszczególnych 

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 poziomu 

sportowego prezentowanego przez potencjalnych kadrowiczów i klarownych 

zasad powoływania zawodników do reprezentacji narodowych.  

3. Cel strategiczny: opracowanie nowoczesnych, spójnych i kompleksowych planów 

nauczania, materiałów edukacyjnych, jednolitych zasad szkolenia gwarantujących 

prawidłowe kształcenie kadr szkoleniowych specjalizujących się w piłce ręcznej 

plażowej. 

3.1 Cel operacyjny: nawiązanie kontaktów z uczelniami wychowania fizycznego, innymi 

instytucjami jak ośrodki kształcenia nauczycieli, trenerami w celu przygotowania 

planów nauczania gry w piłkę ręczną plażową dla poszczególnych grup wiekowych. 

3.2 Cel operacyjny: we współpracy z uczelniami wyższymi, komórką szkoleniową ZPRP 

oraz WZPR opracowanie planów szkolenia dla instruktorów i trenerów piłki ręcznej 

plażowej oraz określenia zasad przyznawania tytułów instruktor, trener piłki 

ręcznej plażowej. 

3.3 Cel operacyjny: prowadzenie, we współpracy z EHF, IHF i ww. instytucjami, szkoleń 

dla zainteresowanych nauczycieli, instruktorów, trenerów i innych osób 

pragnących rozwijać plażówkę.   

 

 

 

Wymiar organizacyjny 

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

własne regulaminy, komórki merytoryczne, pracowników, szkoleniowców etc. 

zajmującej się wyłącznie zagadnieniami związanymi z piłką ręczną plażową.  

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”. 

6. Cel strategiczny: Inicjowanie nowych projektów z różnymi interesariuszami piłki 

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

infrastrukturę jak i tworzenie ośrodków szkoleniowych, a także popularyzację i 

szerzenie wiedzy o dyscyplinie wśród osób (zarządzający klubami, zawodnicy, trenerzy, 

wolontariusze etc.) zajmujących obecnie piłką ręczną halową 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.  

 

Tabela: Finansowanie piłki ręcznej plażowej w Polsce w latach 2013 – 2017 

*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 współzawodnictwie 

międzynarodowym) jednakże należy podkreślić coraz większy wkład środków własnych ZPRP 

(pochodzących od sponsorów Związku), ale też trzeba zauważyć coraz większe 

zainteresowanie innych podmiotów (np. władze samorządowe) zainteresowanych 

wspieraniem tej dyscypliny sportu (budowa boisk, dofinansowywanie 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 konkursów/programów. 

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 innych 

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 

 Ministerstwo 
Sportu 

i Turystyki 
(w PLZ) 

Związek 
Piłki Ręcznej 

w Polsce 
(w PLZ) 

Środki 
sponsorów poza 
budżetem ZPRP 

(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 



8. Cel strategiczny: Promowanie zdrowego trybu życia poprzez uprawianie nowej, 

atrakcyjnej (woda, plaża, świeże powietrze, słońce, bezpieczeństwo, świetna zabawa), 

łatwo dostępnej (plaże; nieduże koszty budowy boisk w porównaniu z halami 

sportowymi), integrującej i nietrudnej do nauczenia (na poziomie amatorskiego grania 

wystarczają umiejętności chwytania i rzucania piłki) 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, samorządów, 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 promującymi 

zdrowy tryb życia, kampanii dotyczącej korzyści płynących z uprawiania 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 

wykorzystaniem 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, reprezentantami/-kami, klubami 

z których powoływani są zawodnicy, potencjalnymi organizatorami zawodów w 

plażówce, innymi komisjami i kolegiami ZPRP oraz WZPR. 

9.2 Cel operacyjny: Opracowanie zasad komunikacji zewnętrznej czyli zasad 

komunikowania się z innymi interesariuszami ZPRP w tym przedstawicielami 

mediów, sponsorów, partnerów itp.  

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

z którymi wspólnie promujemy plażówkę. 

10.1 Cel operacyjny: znalezienie partnera telewizyjnego lub internetowego w celu 

wspólnego budowania i rozwoju produktu jakim jest piłka ręczna plażowa poprzez 

transmisje telewizyjne lub internetowe oraz różne działania informująco – 

propagujące plażówkę 

10.2 Cel operacyjny: znalezienie i zawiązanie umów z portalami internetowymi, 

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 dyscypliną. 

10.3 Cel operacyjny: Zbudowanie bazy mediów (kontakty do osób odpowiedzialnych 

w danym medium za kontent, utrzymywanie bieżących kontaktów z nimi itp.) w 

tym kontakty e-mailowe, telefoniczne, adresy redakcji itp. oraz określenie zasad 

przekazywania informacji do mediów (według ważności informacji, planowanego 

zasięgu dotarcia informacji itp.).  

http://www.recznaplazowa.pl/


11. Cel strategiczny: Występowanie 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 promowanie 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 – skatalogowanie posiadanej 

infrastruktury i określenie potrzeb w przypadku niewystarczającej 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 składanie ich do odpowiednich 

federacji w wyznaczonych terminach. 

12. Cel strategiczny: Opracowanie manualu organizacyjno-marketingowego dotyczącego 

zasad organizacji zawodów w piłce ręcznej plażowej, określającego wymogi 

marketingowe dla organizatorów, a także określającego możliwości i zasady 

nabywania praw marketingowych przez potencjalnych sponsorów/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 nośników 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 finasowania, wdrażania i monitorowania 

Jak już wcześniej podano realizacja Strategii będzie finansowana z różnych funduszy 

(np. z funduszy: MSiT, ZPRP, UE, sponsorów, partnerów, władz samorządowych, 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 członków Komisji 

ds. Piłki Ręcznej Plażowej, pracowników biura ZPRP zajmujących się plażówką, zaproszone do 

współpracy komórki biura ZPRP oraz inne osoby, instytucje itd. Przewodniczący Komisji i jej 

członkowie wraz z członkiem Zarządu ZPRP odpowiadającym 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 dorocznego sprawozdania z pracy 

Komisji ds. Piłki Ręcznej Plażowej.  

Zakładamy wzrost wszystkich wskaźników dotyczących plażówki na przestrzeni 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. 

 

 

 

  


