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Zarządzanie zasobami ludzkimi
w pzs




to spójne podejście do zarządzania pracującymi w
organizacji ludźmi, którzy indywidualnie i zbiorowo
przyczyniają się do realizacji jej celów;
obejmuje m.in. zatrudnianie, rozwój i nagradzanie
ludzi w organizacjach oraz kształtowanie właściwych
stosunków między kadrą kierowniczą a pracownikami;
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ludzkimi w pzs
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strategiczne dopasowanie – potrzeba integracji strategii firmy i
strategii ZZL
spójność – potrzeba wypracowania spójnej, zintegrowanej polityki
dotyczącej zasobów ludzkich
traktowanie ludzi jak kapitał, w który można inwestować przez
szkolenia i programy rozwoju
kultura organizacyjna – potrzeba silnej kultury organizacyjnej
wyrażonej w postaci zdefiniowanej misji i wartości, wzmocnionych
przez komunikowanie się
odpowiedzialność kadry kierowniczej – stworzenie właściwego
„klimatu” do pracy z ludźmi (delegowanie odpowiedzialności)
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Cele szczegółowe ZZL
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Najważniejsze obszary
zarządzania personelem


pozyskiwanie pracowników


ocenianie pracowników



zarządzanie wynagrodzeniami



rozwój zasobów ludzkich



administrowanie zasobami ludzkimi
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Zarządzanie zasobami
ludzkimi w pzs - specyfika


Ogólna liczba osób zatrudnionych w sporcie w 2017 roku to około 1 726 201. Zanotowano
około 16.5% wzrost zatrudnienia w sektorze w latach 2011 - 2017



62% tego rynku zatrudnionych jest w: UK, Niemcy, Hiszpania i Francja



Proporcja mężczyzn do kobiet wynosi 54% do46%



W sporcie zatrudnionych jest więcej młodych ludzi niż w innych sektorach (21,7% w sporcie,



Inna proporcja osób zatrudnionych na pełnych etatach do pracujących w niepełnym
wymiarze czasu pracy i samozatrudnionych. Osoby na niepełnych etatach to aż 43,5% w
sporcie w porównaniu z 18,5% w innych sektorach; samozatrudnieni to 21,1% w sporcie, a
15.5% na rynku pracy

a w innych sektorach 8,5%)
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Specyfika?

Organizacją

Sportem
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Zarządzanie zasobami
ludzkimi w danym sporcie

1
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Kompetencje kształtowane
przez sport
„Career skills you pick up playing sport” - British Universities & Colleges Sport
(BUCS)


Praca w grupie



Przywództwo



Zarządzanie czasem



Konkurowanie



Radzenie sobie ze stresem, działanie pod presją



Zarządzanie i odpowiedzialność



Zaangażowanie
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Kompetencje kształtowane
przez sport
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Zarządzanie zasobami
ludzkimi w danym sporcie




Kariera dwutorowa;
Wolontariat;
Kształcenie i dokształcanie zawodowe;

1
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Kariera dwutorowa

EU Guidelines on
Dual Careers of Athletes
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The IOC Athlete Career Programme

Narodowy
kontekst sportu

1
8

6

03.07.2019

Work Plan for Sport
(1 July 2017 - 31 December 2020)
Zagadnienie

Działanie

Czas

Odpowiedzialni

Priorytet 1: Integrity of sport
Rola trenerów

Raprt nt roli trenerów

I poł. 2020

Prezydencja

Edukacja w sporcie
i przez sport

Raport dobrych
praktyk

Prezydencja

Komisja

Włączenie
społeczne

Rekomendacje
dotyczące działań
antykorupcyjnych

2018 - 2020

Komisja

Promocja wartości
sportu

Rekomendacje
dotyczące ochrony
nieletnich sportowców

I połowa 2018

Prezydencja
1
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Zarządzanie zasobami ludzkimi w
organizacjach „wolontarystycznych”

PZS
Klub sportowy

Strate
gia

Struk
tura
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NEET


16,5 % młodych Europejczyków pomiędzy 20-34
rokiem życia należała w 2018 do grupy „NEETs” (neither
in employment nor in education and training)
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Work Plan for Sport
(1 July 2017 - 31 December 2020)
Zagadnienie

Działanie

Czas

Odpowiedzialni

Priorytet 1: Integrity of sport
Rola trenerów

Raprt nt roli trenerów

I poł. 2020

Prezydencja

Edukacja w sporcie
i przez sport

Raport dobrych
praktyk

Prezydencja

Komisja

Włączenie
społeczne

Rekomendacje
dotyczące działań
antykorupcyjnych

2018 - 2020

Komisja

Promocja wartości
sportu

Rekomendacje
dotyczące ochrony
nieletnich sportowców

I połowa 2018

Prezydencja
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Konkluzje
• Zarządzanie różnorodnością
• Wieloaspektowość i złożoność procesu ZZL
(ZKS) w sporcie.

Dziękuję za uwagę
Jolanta Żyśko
j.zysko@Vistula.edu.pl
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